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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu, uprzejmie zawiadamia, że LII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 12 czerwca
2015 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) wnioskowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
w 2014 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni
i sprawozdanie finansowe za rok 2014 – dyskusja
i podjęcie uchwał.
9. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2014 – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. Barcza 20
– dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
12. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie
wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”
Wszystkie sprawozdania, projekty uchwał będące przedmiotem obrad są do wglądu dla członków
Spółdzielni w pokoju nr 104 SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, w godzinach pracy Spółdzielni na co najmniej 14
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Członkom Spółdzielni zgodnie z § 69 ust. 2
i § 70 ust. 1 Statutu przysługuje prawo do zapoznania
się z tymi dokumentami.
UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać
udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu dowodu tożsamości.

Przepióreczka
W dniu 20 lutego 2015 roku Prezydium Sejmu skierowało pod
obrady Sejmu druk nr 3181 w celu jego przegłosowania na plenarnym posiedzeniu. W głosowaniu wzięło udział 420 posłów i aż 99%
spośród nich było za przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.
W większości przypadków odwołani z grona członków komisji wybierani byli ponownie w skład innych komisji. Jednakże jeden przypadek był
odmienny. Otóż przewodniczący Klubu PO Rafał Grupiński uznał wcześniej, że dalsza obecność Pani Poseł Lidii Staroń w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego
nie daje się pogodzić z interesami klubu (zainteresowanych odsyłamy
do artykułu pt. „PO odsuwa niewygodną posłankę”, zamieszczonego
w dniu 20 maja 2015 r. w „Rzeczpospolitej” na stronie A5). W efekcie 100% głosów z PO było za jej odwołaniem. Trudno dociec, jakie były
powody takiej jednomyślności w czynieniu oczywistego afrontu osobie
ciągle goszczącej na ekranach telewizorów jak Polska długa i szeroka.
Pozostaje nam tylko stwierdzić, że jakieś powody chyba jednak mieli.
Jednomyślni byli także posłowie koalicyjnego PSL, co już tak bardzo
nie dziwi, ale że PiS, największa partia opozycyjna, nie wzięła dla zasady
w obronę naszej Pani Poseł, to może zdumiewać. Być może stało się tak,
ciąg dalszy na str. 2

Pani Poseł donosi
Nasza Spółdzielnia jest jedną z kilkunastu olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych, ale z uwagi na swą wielkość jest lepiej widoczna. Potwierdzeniem tej obserwacji jest fakt, iż dwie następne
w kolejności spółdzielnie, tj. „Pojezierze” i Olsztyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa także od czasu do czasu stają się obiektem zainteresowania np. mediów, natomiast pozostałe tak jakby nie istniały. Odnosimy przy tym wrażenie, że zainteresowanie naszą Spółdzielnią
jest choć ociupinę większe, zwłaszcza ze strony Pani Poseł Lidii Staroń oraz mobilizowanego przez nią szeroko pojętego resortu sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a swego czasu także ze strony
jej rodziny.
Niewtajemniczonych pragnę w tym miejscu poinformować, że z rodziną Pani Poseł miałem kontakty (służbowe na szczęście) od lutego 1995
roku, kiedy to rozpocząłem pracę na stanowisku prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Dla dobra Spółdzielni, zaledwie po upływie trzech miesięcy, musiałem zrezygnować ze współpracy z ówczesną
wiceprezes, która prywatnie jest starszą siostrą naszej Pani Poseł. Z tego
samego powodu nie kontynuowałem współpracy z jej mężem oraz szwagrem, czyli mężem naszej Pani Poseł, którzy wówczas prowadzili m.in.
prace ociepleniowe budynków mieszkalnych na rzecz naszej Spółdzielni.
Pomimo znacznego upływu czasu Pani Poseł chyba nie może mi
tego zapomnieć, przy czym w sposób nieuprawniony przenosi swe anse
na całą SM „Jaroty”, zamiast mieć żal tylko do mnie. Tak to przecież należy rozumieć po kilkukrotnych doniesieniach do Prokuratury i NIK, także
w sprawie dociepleń.
dokończenie na str. 5
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Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające: Zmiany pierwotnej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 15 grudnia
Z wniosku posłów
Z wniosku innych instytucji
2000 r., wprowadzone
przez Sejm w kolejnych
nowelizacjach
niezgodność
zgodność
niezgodność
zgodność
z Konstytucją
z Konstytucją
z Konstytucją
z Konstytucją
Ustawa o zmianie ustaw…
z dn. 21 grudnia 2001 r.
Z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
1. Art. 12 ust. 4, 5
TK sygn. akt K5/2001 z dn. 29 maja 2001 r.
2. Art. 39 ust. 1, 6
TK sygn. akt K5/2001 z dn. 29 maja 2001 r.
3. Art. 41 ust. 4, 5, 6, 7, 8
4. Art. 42 ust. 1
1. Art. 46 ust. 1
1. Art. 25 ust. 2
1. Art. 46 ust. 1
1. Art. 25 ust. 1
5. Art. 44 ust. 2
2. Art. 47
2. Art. 29 pkt 2 i 3
2. Art. 47
2. Art. 25 ust. 2
6. Art. 49 ust. 1
3. Art. 39 ust. 3
7. Art. 50
8. Art. 51
4. Art. 41 ust. 4
9. Art. 54 ust. 1
Z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
TK sygn. akt K32/03 z dn. 30 marca 2004 r.
1. Art. 4 ust. 8
2. Art. 17² ust. 2
3. Art. 178 ust. 1
4. Art. 39 ust. 1
Z wniosku Sądu Rejonowego w Łodzi
TK sygn. akt K42/02 z dn. 20 kwietnia 2005 r.

TK sygn. akt P16/08 z dn. 17 grudnia 2008 r.

1. Art. 6 ust. 4
2. Art. 11¹ ust. 2, 4
3. Art. 12 (o zakresie
mniej korzystnych
rozliczeń)
4. Art. 17² ust. 5
5. Art. 17³ ust. 1 pkt 1,
ust. 2
6. Art. 42 ust. 1
7. Art. 44 ust. 4
8. uchylenie art. 49

1. Art. 12 ust. 1, 1¹
2. Art. 1714 ust. 1, 1¹
3. Art. 8 ust. 1, 2
4. Art. 27²

1. Art. 11¹ ust. 7
2. A
 rt. 11¹ (poza ust.
2, 4)
3. A
 rt. 12 ust. 1 pkt 2
i 3, ust. 4
4. Art. 17¹ ust. 1, 2, 3, 4
5. A
 rt. 17³ ust. 1 pkt
2–4, ust. 3–5
6. Art. 174, 175, 177
7. A
 rt. 1714 ust. 1 pkt
2, 3
8. Art. 48 ust. 3
9. Art. 26 ust. 2
10. A
 rt. 42 ust. 3 pkt 5
lit. c i d
11. uchylenie art. 25
12. uchylenie art. 47
13. zmiana treści art. 48
14. uchylenie art. 51

Z wniosku Sądu Rejonowego w Warszawie
TK sygn. akt P34/08 z dn. 29 października 2010 r.
1. Art. 35 ust. 4¹
Z wniosku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Sądu Okręgowego w Gliwicach
Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sejmu
TK sygn. akt P17/10 z dn. 14 lutego 2012 r.
1. Art. 48 ust. 1
Z wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie oraz
Sejmu

TK sygn. akt SK10/05 z dn. 21 grudnia 2005 r.

TK sygn. akt P8/12 z dn. 27 lipca 2012 r.

1. Art. 44 ust. 1, 2

1. Art. 491

TK sygn. akt. K51/05 z dn. 5 września 2006 r.
1. Art. 11¹ ust. 1 pkt 2
2. Art. 48 ust. 1
3. Art. 11¹ ust. 1 pkt 3
4. Art. 12 ust. 1 pkt 5
5. Art. 12 ust. 1 pkt 3
6. Art. 1714 ust. 1 pkt 3
7. Art. 39 ust. 1 pkt 2

1. Art. 11¹ ust. 1 pkt 2
2. Art. 11¹ ust. 1 pkt 3
3. Art. 48 ust. 1
4. Art. 11¹ ust 1 pkt 5
5. Art. 12 ust 1 pkt 5
6. Art. 11¹ ust. 1 poza
wcześniejszymi
zastrzeżeniami
7. Art. 12 ust. 1 pkt 2
8. Art. 17 ust. 1 pkt 3
9. Art. 1714 ust. 1 pkt 2
10. Art. 17¹ ust. 1–4
11. Art. 17³
12. Art. 174
13. Art. 175

Ustawa o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 19 grudnia
2002 r.
1. Art. 1 ust. 2
2. Art. 2 ust. 3, 4
3. Art. 3 ust. 2, 4
4. Art. 4 ust. 1, 2, 3, 4,
6, 6¹, 6²
5. Art. 6 ust. 2, 4
6. Art. 6¹
7. Art. 8 pkt 1¹
8. Art. 9 ust. 1, 4, 7, 7¹
9. Art. 10 ust. 1, 2, 3, 4, 5
10. Art. 11 ust. 2, 2¹
11. Art. 11¹
12. Art. 12
13. Art. 12¹
14. Art. 15 ust. 1
15. Art. 16 ust. 1
16. Art. 17
17. Art. 171
18. Art. 172
19. Art. 173
20. Art. 174
21. Art. 175
22. Art. 176
23. Art. 177
24. Art. 178
25. Art. 179
26. Art. 1710
27. Art. 1711
28. Art. 1712
29. Art. 1713
30. Art. 1714
31. Art. 1715
32. Art. 1716
33. Art. 1717
34. Art. 1718
35. Art. 1719
36. Art. 18 ust. 1, 2
37. Art. 19 ust. 2
38. Art. 20 ust. 2, 3
39. Art. 25
40. Art. 26
41. Art. 27 ust. 1, 4, 5
42. Art. 27¹
43. Art. 35 ust. 1, 1¹, 1², 1³,
ust. 2, 3
44. Art. 37
45. Art. 38
46. Art. 39
47. Art. 40
48. Art. 41
49. Art. 42
50. Art. 43
51. Art. 44 ust. 3
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14. Art. 177
15. Art. 39 ust. 1 pkt 1
16. Art. 39 ust. 1 pkt 2

52. Art. 45 ust. 3
53. Art. 46
54. Art. 46¹
55. Art. 47
56. Art. 48
57. Art. 48¹
58. Art. 49
59. Art. 51
60. Art. 52
61. Art. 54¹
62. Art. 54²

TK sygn. akt K64/07 z dn. 15 lipca 2009 r.
1. Art. 4 ust. 8
2. Art. 35 ust. 2¹
3. Art. 48 ust. 3
4. Art. 6 ust. 1
5. Art. 10 ust. 1

1. Art. 4 ust. 4¹
2. Art. 8¹ ust. 3
3. Art. 8² ust. 3, 4
4. Art. 11 ust. 1¹ pkt 2
5. Art. 26 ust. 1

Ustawa z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo zam. publicznych
1. Art. 41 ust. 6

TK sygn. akt K36/12 z dn. 27 czerwca 2013 r.
1. Art. 8 pkt 3
TK sygn. akt K60/132 z dn. 5 lutego 2015 r.
1. Art 171 ust. 6
2. Art. 19 ust. 2

1. Art. 3 ust. 1, 3
2. Art. 27 ust. 1
3. Art. 27 ust. 2, 3, 4, 5
4. Art. 40

by potwierdziło się jeszcze raz powiedzenie, że
na świecie dzieją się rzeczy, które filozofom się
nie śniły. Ta sprawa najwyraźniej jest tego rodzaju.

Ale z drugiej strony to czarna niewdzięczność, żeby tak ją potraktować za
dziesięć lat antagonizowania ogromnych
grup społecznych, za chętne dawanie
własnego nazwiska niespotykanemu eksperymentowi społeczno-ekonomicznemu,
w końcu za próbę likwidacji spółdzielczości
mieszkaniowej.
Zobaczmy więc, jakie były efekty legislacyjne działalności Pani Poseł i jej poprzedników w kwestii ciągłego ulepszania
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
by ostatecznie można tę spółdzielczość zlikwidować także z powodu zapętlenia.
Cały ten dorobek zebrano w tabeli pokazującej przepisy dotknięte jakąkolwiek
zmianą.
Zaczynamy więc od ukazania ingerencji Trybunału Konstytucyjnego (TK),
zarówno w pierwotny tekst ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i w późniejsze jej nowele.
Inicjatorami zmian lub zapytań byli tak posłowie, jak i sądy lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W ostatniej kolumnie pokazany
jest już tylko efekt samodzielnej pracy posłów.
Jak widać, posłowie nie przywiązywali
się nadmiernie do tworzonego przez siebie
prawa. Z dużą łatwością skreślano, zmieniano, dopisywano, uzupełniano i co tylko
kto chce. Wprowadzili w sumie 11 nowelizacji zmieniających łącznie 299 przepisów.
Sami 7 razy składali wnioski do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją prawie 100
przepisów, z czego Trybunał 29 przepisów
uznał za niezgodne z Konstytucją, a 70 za
odpowiadające jej wzorcowi.
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Czterokrotnie zapytania do TK kierowały sądy w sprawie 7 przepisów i 7 razy
TK przyznawał im rację w kwestii ich niezgodności z Konstytucją.
Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie miał zastrzeżenia łącznie do 8 przepisów. Cztery z nich okazały się niezgodne
z ustawą zasadniczą.
Tak więc prawie każda nowelizacja
wprowadzała do obiegu jakąś grupę niekonstytucyjnych przepisów. Niestety, od
złożenia wniosku do Trybunału do momentu wydania orzeczenia czekało się długo,
a bywało też, że Trybunał sam przedłużał
ważność niekonstytucyjnych przepisów nawet o rok.
Przy tym wszystkim tradycją naszego Parlamentu stał się zwyczaj składania
przez każde liczące się ugrupowanie polityczne co raz to nowego projektu naprawy
spółdzielczości mieszkaniowej. Starano się
przy tym, by wszyscy wiedzieli, że to właśnie ich projekt, a nie konkurencyjny, wprowadza więcej przepisów karnych wobec
zarządów spółdzielni lub prezentuje krótszą ścieżkę likwidacji spółdzielni mieszkaniowych albo reguluje w ustawie wszystko lub prawie wszystko, by rolę statutów
sprowadzić do powielania przepisów ustawowych. Nie jest to zresztą nic nowego,
gdyż we wczesnym PRL-u istniały już statuty wzorcowe opracowane w Warszawie,
w których spółdzielcy mogli wpisać nazwę
spółdzielni i miejscowość, gdyż reszta była
już wcześniej zrobiona.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że
komuś myliły się przedsiębrane środki
z założonym celem, bo przecież harowali
tak dniami i nocami, co widać w ostatniej
kolumnie tabeli, by w końcu zlikwidować
spółdzielnie? Chyba nie pojmie tego ten,
kto nigdy nie był posłem.

Ustawa z dn. 3 czerwca
2005 r. o zm. ustawy
o spółdz. mieszk.
1. Art. 3 ust. 2, 4
2. Art. 4 ust. 1¹, 5–6², 6³,
7, 8
3. Art. 6 ust. 3-5
4. Art. 6¹ ust. 3 pkt 2, ust. 7
5. Art. 7 ust. 1
6. Art. 11¹ ust. 1, 2, 4
7. Art. 12 ust. 1 pkt 5,
ust. 4, 5
8. Art. 12²
9. Art. 13 ust. 1
10. Art. 14 ust. 1
11. Art. 16 ust. 3
12. Art. 17³ ust. 5
13. Art. 177
14. Art. 178 ust. 1, 3
15. Art. 1710
16. Art. 1711 ust. 2
17. Art. 1713
18. Art. 1714
19. Art. 1715 ust. 1, 2
20. Art. 1716 ust. 1, 2
21. Art. 1717
22. Art. 1718 ust. 3
23. Art. 24¹
24. Art. 27 ust. 2, 3
25. Art. 39
26. Art. 42 ust. 5
27. Art. 44 ust. 4
28. Art. 45 ust. 1
29. Art. 48 ust. 1¹–1³,
ust. 2–4
30. Art. 48¹ ust. 2
Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
1. Art. 12 ust. 4, 5
2. Art. 1714 ust. 2, 3
3. Art. 39 ust. 2, 3
4. Art. 48 ust. 3, 4
Ustawa z dn. 14 czerwca
2007 r. o zm. ustawy
o spółdz. mieszk.
1. Art 1 ust. 2 pkt 1¹
2. Art. 2 ust. 5
3. Art. 3 ust. 3, 4, 5
4. Art. 4 ust. 1–4, 4¹, 5, 6,
6², 6³, 64, 8
5. Art. 6 ust. 1, 3
6. Art. 6¹ ust. 4–6
7. Art. 7 ust. 1, 2, 4
8. Art. 8 pkt 1¹
9. Art. 8¹
10. Art. 8²
11. Art. 8³
12. Art. 10 ust. 1 pkt 1, 3–5
dokończenie na str. 4
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A jak w tym bałaganie odnalazła się
nasza Pani Poseł? Można powiedzieć, że
świetnie. Spółdzielczością interesowała się
przecież zanim została posłem. Chociaż
to może za dużo powiedziane, bo początkowo interesowała się tylko Spółdzielnią
Mieszkaniową „Pojezierze” w Olsztynie,
a i to nawet nie całą, lecz maleńkim jej
fragmentem, na którym stał jej lokal użytkowy. Szło tam o jakieś pieniądze, których
domagała się od niej spółdzielnia. Znalazł
się jednak sposób na korzystne rozstrzygnięcie sporu ze spółdzielnią. Stało się nim
Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców, którego prezesem niebawem też została. To
Stowarzyszenie okazało się wkrótce dla
niej trampoliną do Sejmu, a jak wynika
z treści osobistego wynurzenia internetowego, opublikowanego w 37. numerze
„Przeglądu” z roku ubiegłego „do polityki
trafiłam z przekonania, nie godząc się na
bezprawie”.
Doszło do tego, że po 10 latach służby
w polityce i pracy z mediami nawet dzieci
przedszkolne na hasło Lidia Staroń odpowiadają obecnie „korupcja, bezprawie, patologia, sitwa”. No, dzieci tak mówią, ale to
nie o nią przecież chodzi, tylko o prezesów.
A więc szło nie najgorzej, a nawet
świetnie, aż tu taki afront. Najgorsze, że
zrobiono to podstępnie (pod jej nieobecność), no i bez jej zgody. Wprawdzie trochę to tłumaczy jej koleżanki i kolegów,
gdyż chyba słusznie zakładali, że może
być temu przeciwna. W tym stanie rzeczy
można uznać, że zakończyła się pewna
epoka i pora podjąć próbę wstępnego podsumowania.
Otóż przed Lidią Staroń posłowie
chcieli tylko uczynić wszystkich członków
właścicielami i to możliwie najniższym
kosztem (za słynne 3% wartości rynkowej
prawa własności). Ponieważ w perspektywie mieli zamiar likwidację spółdzielni
mieszkaniowych, z punktu zakazali ustanawiania nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Na dalszy rozwój
wydarzeń postanowili poczekać, licząc na
ewolucyjne przechodzenie od modelu spółdzielni zarządzającej swoim majątkiem do
modelu spółdzielni zarządzającej majątkiem obcym (właścicieli mieszkań).
Wiadomo jednak, że ewolucja to ślamazarny proces i pewnie prędzej by się
śmierci doczekali niż czasów, gdy lud
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spółdzielczy, nęcony różnego rodzaju zachętami, zdecyduje się na przekształcenie wszystkiego w odrębną własność. Już
prawie rozkładali bezradnie ręce, gdy uwagę ich zwróciła jejmość z Olsztyna, której
słowotok bogato okraszony był słowami:
„korupcja, bezprawie, patologia, sitwa itp.”.
Okazała się osobą wprost wymarzoną. Latała, skakała, aż się… Nie. Nie wtedy jeszcze. Na razie tylko latała i skakała od radia
do telewizji, od konferencji do komisji, no
i nie przestawała mówić. Jako rewolucjonistka z urodzenia, w pierwszej kolejności
wzgardliwie odrzuciła wszelkie ciapciakowate mrzonki o ewolucji. Tu trzeba z buta
i bez ceregieli. Nie chcą spółdzielcy wyodrębnić własności już dzisiaj? To jutro
obudzą się we wspólnocie! Już ja im kota
popędzę. Tak chyba myślała (albo jeszcze
gorzej).
Wydawało się, że jej sukces jest nieuchronny, a tymczasem na dotychczasowym monolicie protektorów zaczęły
pojawiać się rysy. Było to już wyraźnie widoczne w trakcie wysłuchania publicznego
w dniu 24 czerwca 2013 roku w Warszawie.
Potem zaczęło wyglądać jak mała lawina,
a teraz to już wiemy.
Tymczasem zbliżają się wybory. Chodzi oczywiście o te parlamentarne. Start
z obecnej pozycji nie będzie łatwy. Grono
protektorów osłabło. Niektórzy wybrali wolność (i żeby tylko) w Brukseli. Na szczęście komornicy nie wyjechali. To prawda, że
nie wszystkim się podobają, ale dla naszej
Pani Poseł spadli wprost z nieba. Ten i ów
ma coś za paznokciami, więc może znowu
stanę się ulubienicą tłumów. Tylko z kim
tym razem do Sejmu? Platformersi poznali
się na dowcipie. A może z PiS? Wprawdzie
tym razem byli przeciwko, ale to przecież
polityka. Wszak walczę z komornikami
i byłam przeciw in vitro. Ciekawe, czy to
chwyci? Sami nie wiemy, czy to chwyci, ale
zaprezentowana wyżej prawdziwa gonitwa
prawdopodobnych myśli Pani Poseł dobrze
chyba oddaje przedwyborcze kalkulacje.
Zostawiamy na razie Panią Poseł bijącą się z myślami i zapewniamy, że jesteśmy z Panią i tego niestety nie da się już
zmienić, a Czytelnikom polecamy lekturę
tabelki. Mamy nadzieję, że pouczającą.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

13. Art. 11 ust. 1, 1¹–14, 2,
2¹, 2²–24
14. Art. 11¹
15. Art. 12 ust. 1, 1¹, 2, 3,
4, 5
16. Art. 12²
17. Art. 15 ust. 1, 2, 4, 6
18. Art. 17¹ ust. 1–6
19. Art. 17² ust. 5
20. Art. 17³–175
21. Art. 178 ust. 2
22. Art. 1711 ust. 1, 2
23. Art. 1712 ust. 2, 3
24. Art. 1714 ust. 1, 1¹, 3
25. Art. 1719
26. Art. 18 ust. 1 pkt 1, 4
27. Art. 23 ust. 1
28. Art. 26 ust. 1
29. Art. 27¹
30. Art. 27²
31. Art. 27³
32. Art. 274
33. Art. 35 ust. 2¹, 4¹, 4²
34. Art. 39
35. Art. 41 ust. 8
36. Art. 42 ust. 2, 3
37. Art. 43 ust. 1, 3, 4, 6
38. Art. 44 ust. 1¹, 2¹, 4
39. Art. 46¹
40. Art. 48
41. Art. 48¹ ust. 1
42. Art. 49¹
43. Art. 54¹ ust. 2
Ustawa z dn. 2 kwietnia
2009 r. o zmianie niektórych innych ustaw
1. Art. 12¹ ust. 2
Ustawa z dn. 24 września
2009 r. o zmianie ustawy
o spółdz. mieszk.
1. Art. 4 ust. 7, 7¹
Ustawa z dn. 18 grudnia
2009 r. o zmianie ustawy
o spółdz. mieszk.
1. Art. 1 ust 1¹
2. Art. 12 ust. 1, 1²
3. Art. 1714 ust. 1, 1¹
4. Art. 274
5. Art. 46¹
6. Art. 49¹
7. Art. 7 ust. 2–6
8. Art. 8
9. Art. 11¹, 12, 1714, 1715,
39, 48, 48¹ (dot. konieczności zawarcia umowy
własności do 30.06.10)
10. Art. 42 (o warunkach
zastosowania art. 49¹)
11. Art. 17³ (o zmianie treści
wniosku po 31.07.07)
12. Art. 12 ust. 1 (o skutkach spłat dokonanych
do 31.12.12)
Ustawa z dn. 19 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy
o spółdz. mieszk.
1. Art. 12 ust. 1³
2. Art. 12¹ ust. 2
Ustawa z dn. 27 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o spółdz. mieszk.
1. Art. 35 ust. 4, 4²
2. Art. 44 ust. 1¹, 2¹, 4

dokończenie ze str. 1
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Pani Poseł donosi

Przykładowo na początku roku 2012 zażyczyła sobie, by
NIK zbadał prawidłowość prowadzenia i rozliczania dociepleń
w latach 2003 – 2011. Już wtedy uderzyło nas, że nie prosi
o lata wcześniejsze, a przecież mogła. No tak, ale przy okazji być może mogłaby ujawnić się pewna niezgrabność, że jej
starsza siostra Danuta Bogacz w dniu 14 czerwca 1993 roku,
będąc wówczas kierownikiem działu inwestycyjno-technicznego, wnioskowała do działu księgowości SM „Jaroty” o wypłatę
swemu mężowi sporej kwoty na zakup materiałów służących
do ocieplenia budynków. Nie wiemy, czy to właśnie miała Pani
Poseł na względzie, ale prawdą jest, że po zakończeniu współpracy z jej starszą siostrą podobne rozliczenia z wykonawcami
już się w Spółdzielni nie powtórzyły.
Summa summarum ona nas wszystkich chyba nie lubi
i podejrzewa, że my także robimy jakieś przekręty. Z tego nastawienia wynikło kolejne jej doniesienie do Prokuratury. Zrobiła to nie jako mieszkanka Olsztyna, lecz jako reprezentantka
Narodu z zaangażowaniem całego Majestatu Rzeczpospolitej
(że też Majestat nie przewidywał, kto go zechce reprezentować).
Krótko mówiąc doniosła w dniu 17 marca 2015 roku do
Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 KK (Kto […] przez nadużycie
udzielanych mu uprawnień […] wyrządza […] znaczną szkodę
majątkową podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5). Szkoda miała polegać na zbyciu lokali użytkowych
przy ul. Barcza 16 w Olsztynie bez zgody walnego zgromadzenia Spółdzielni. Uważała przy tym, że w podobny, niekorzystny
dla Spółdzielni sposób mogły być zbywane także inne lokale będące jej własnością. Dziwi nas tylko, że nie zrobiła w tej
sprawie konferencji prasowej. Czyżby przestało jej zależeć na
rozgłosie? Może nie, ale dzięki temu nie mogły paść pytania
dotyczące odwołania z tej nadzwyczajnej komisji, a nasi dziennikarze sami z siebie takich pytań nie zadają.
Okazało się, że chodzi o wszystkie transakcje, jakie miały
miejsce w latach 2003 – 2015 (ciekawe, że te żądania zawsze
dotyczą wielolecia). Cóż było robić. Zabraliśmy się do pracy
i wkrótce Prokuratura otrzymała oryginały dokumentów dotyczących zbycia 18 nieruchomości.
Czas szybko minął i w dniu 5 maja 2015 roku dotarło do
Spółdzielni postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia
śledztwa. Z osiemastostronicowego pisma wynikało, że analiza zebranego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że
członkowie Zarządu SM „Jaroty” przy zawieraniu omawianych
umów nie dopuścili się przestępstwa z art. 296 § 1 KK ani żadnego innego.
Z pisma wynikało także, że osoby składające w tej sprawie zawiadomienie, tj. Pani Poseł Lidia Staroń wraz z popy-
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chadłem, nie były w stanie wskazać, na czym konkretnie ta wyrządzona szkoda miałaby polegać i dlaczego miałaby osiągać
znaczne rozmiary, tj. być w granicach 200.000 – 1.000.000 zł.
Ogólne twierdzenia na temat niekorzystności transakcji zostały
wyssane z palca oraz wzięte z sufitu.
Z wcześniejszego artykułu o wdzięcznym tytule „Przepióreczka”, można było wyciągnąć wniosek, że latanie i skakanie
mogło się dla Przepióreczki skończyć mało eleganckim aktem,
ale że to wtedy jeszcze nie nastąpiło. Jeżeli jednak nie wtedy,
to tym razem z pewnością. Fe, Pani Poseł.
Opisana sprawa doniesienia do Prokuratury dowodzi, że
pojedynczy poseł może na własny użytek zawłaszczyć np. organy ścigania. Może coś sobie wyssać z brudnego palca, a oni
nie mają wyboru i podejmują działania na koszt podatników.
W kampanii prezydenckiej chyba wszyscy kandydaci postulowali konieczność zmiany prawa i jeżeli chociażby tylko takie
przypadki mieli na myśli, to warto zastanowić się, dlaczego
uznali za konieczne uczynienie z tego postulatu ważnego elementu własnych kampanii. Być może takie działania odwetowe
podszyte prywatnymi motywami, to nie tylko specjalność naszej Pani Poseł?
Na koniec osobista uwaga skierowana do Pani Poseł.
Otóż szanowna Pani Poseł, była wiceprzewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do ciągłego ulepszania
przepisów spółdzielczych. Gdyby nieszczęśliwym zbiegiem
okoliczności znowu w przyszłości trafiłaby Pani do podobnej
komisji, to proszę przyjąć do wiadomości, że zgodnie z art. 54²
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (wprowadzono go
nowelizacją z 19 grudnia 2002 r.) przepisu art. 38 § 1 pkt 5
ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności. Oznacza
to, że w takich sytuacjach uchwały walnego zgromadzenia nie
podejmuje się, gdyż leży to w wyłącznej kompetencji Zarządu.
W następnych doniesieniach lepiej już tego wątku nie podnosić, by nie podważać własnych kompetencji.
Szanowni Czytelnicy
Po wielokrotnych, bezpodstawnych pomówieniach Zarządu Waszej Spółdzielni słusznie możecie być niezadowoleni
z działalności Pani Poseł. Sami widzicie, że to nie Wasz interes
leżał na sercu Lidii Staroń. Nie można jednak nie odnotować,
że przy okazji tego doniesienia zrobiła nam wielką przysługę,
bowiem czy bez tej szczególnej aktywności poselskiej mielibyśmy okazję poinformować Szanownych Państwa, że w naszej
Spółdzielni nie działa się na szkodę spółdzielców?
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 15 czerwca 2015 r. – pełni Czesława Przybyś

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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„Ciasto z blachy”

18 kwietnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Ciasto z blachy”, którego organizatorem był Klub „Na Górce” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Komisja w składzie: Teresa Biała – przewodnicząca, Krystyna Pułym i Roman Szostek – członkowie jury – przyznała następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce: Danuta Zabielska – „Raffaello”, II miejsce: Wanda Kolińska – „Tort wiosenny”, III miejsce: Danuta
Szemplińska – „Oko carycy”, IV miejsce: Ewa Paprzycka – „Malinowa chmurka” oraz trzy wyróżnienia, które otrzymały: Anna Sadowska
– „Chałwowiec”, Anna Kamińska – „Lambada”, Karolina Hyrkowska – „Wianuszek gdański”.
Rozpoczynamy kolejne edycje konkursu

„BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH '2015”
Od wielu lat na naszych osiedlach organizowany jest wśród mieszkańców konkurs na najbardziej ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Jego głównym celem jest podniesienie walorów estetycznych naszych osiedli oraz popularyzacja dbałości
o otoczenie i zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, co zdecydowanie przekłada się na komfort życia na osiedlach
mieszkaniowych.
W tym roku przypada już XIX edycja konkursu na Jarotach,
XVI na Pieczewie i XIII na Nagórkach. A zasady są następujące: do
konkursu nie trzeba się zgłaszać, bowiem wyłonione komisje, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych – które są
organizatorem konkursu – kilkakrotnie dokonują przeglądów osiedli i oceniają, które balkony i ogródki przydomowe swym pięknem,
kolorystyką, oryginalnością zagospodarowania i estetyką urzekają.
Sporządzają materiał fotograficzny, a następnie wyłaniają i nagradzają zwycięzców.
Przypominam, iż o zwycięstwie nie decyduje tylko początkowy
efekt, ale sukcesywne dbanie o rośliny zdobiące balkony i ogródki przez całe lato. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu,
a o wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
bądź osobiście. Jak zwykle na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki
konkursu wraz z podaniem listy zwycięzców.
Małgorzata Gieczewska
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XVI Konkurs Ortograficzny „Dyktando ‘2015”
10 kwietniu 2015 r. w Klubie „Akant” SM „Jaroty” odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego „Dyktando ‘2015”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz licealiści. Jury konkursu w składzie: pof. dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka – przewodnicząca jury (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Renata Makarewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr hab.
Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – wyłoniło następujących zwycięzców:

Kat. uczniów szkół podstawowych: I miejsce: Julia Biedulska, kl. V d, SP 34, opiekun Renata Rejniak, II miejsce: Michał Mnich,
kl. VI b, SP 34, opiekun Iwona Łapińska, III miejsce ex-aequo: Jakub Kozicki kl. V e, SP 25, opiekun Paweł Pietrzyk, Zofia Jaworska,
kl. VI b, SP 34, opiekun Iwona Łapińska.
Kat. gimnazjalistów: I miejsce Sara Bazylewicz – Gimnazjum Nr 24, opiekun Jolanta Moszczyńska, II miejsce Tomasz Senetra
– Gimnazjum Nr 13, opiekun Małgorzata Niedzielska, III miejsce Nikodem Człapiński – Gimnazjum Nr 24, opiekun Jolanta Moszczyńska.
Kat. licealistów: I miejsce: Anna Kawiorska – IX LO, opiekun Joanna Toczko.
Laureatom serdecznie gratulujemy.

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Jezioro zwrócone mieszkańcom
Nad największym olsztyńskim jeziorem Ukiel, zwanym przez mieszkańców Krzywym, dobiega końca inwestycja, która odmieniła całkowicie jego brzegi, dając mieszkańcom szeroki dostęp do samego jeziora, jak i oferując wiele nowych możliwości rekreacji. Znajdą tu coś dla siebie amatorzy czynnego wypoczynku i uprawiania różnych dyscyplin sportu, a także ci, którzy wolą mniej
forsowne formy spędzania wolnego czasu.
Długie odcinki brzegów jeziora Ukiel, dotąd niedostępne, zostały odzyskane dla mieszkańców i biegną tam teraz piękne ścieżki
spacerowe z egzotycznego drewna. Ścieżki okalają taflę jeziora łagodnymi łukami – co jakiś czas spacerowicz może zatrzymać się
na malowniczym pomoście lub platformie wypoczynkowej. Całości
dopełniają estetyczne, nowoczesne w formie ławki i stoliki.

Potężna inwestycja powstawała pod nazwą „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”, w jej ramach stworzono Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”. Jest to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach
kompleks sportowo-rekreacyjny, obejmujący swoim zasięgiem tereny byłej Plaży Miejskiej przy ul. Jeziornej, Przystani Kajakowej przy
ul. Jodłowej oraz Bazy Sportów Wodnych przy ul. Sielskiej. W jego
skład, oprócz promenady pieszej i ścieżek rowerowych, wchodzą
place zabaw, kompleks pomostów cumowniczych, tarasy widokowe
i wypoczynkowe, kawiarnia i restauracje oraz zaplecze szatniowo-sanitarne o wysokim standardzie. Całkowity koszt projektu wyniósł
ponad 63 miliony złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniosło
ponad 22 miliony złotych.

Na rozległej plaży Centrum dysponuje strzeżonymi kąpieliskami, boiskami do plażowej piłki siatkowej i koszykówki oraz wypożyczalniami sprzętu pływającego i sportowego. W zależności od
upodobań można wypożyczyć rowery, sprzęt do nordic walking lub
łyżworolki. Jest też wodny plac zabaw dla dzieci, który składa się
z barwnych, dmuchanych elementów unoszących się na falach.
Wśród innych atrakcji należy wymienić halę do siatkówki plażowej,
boisko do squasha, siłownię i skatepark.
Głównym zamysłem podczas projektowania tej kompleksowej inwestycji było zapewnienie mieszkańcom Olsztyna miejsca,
które będzie im służyć przez cały rok. Dotąd korzystanie z uroków

olsztyńskiego jeziora ograniczało się do pory letniej. Dzięki nowej
infrastrukturze olsztyniacy mogą cieszyć się swoim największym jeziorem o każdej porze roku. Solidne, odporne na warunki pogodowe
ścieżki umożliwiają całoroczne spacery. Wiosną i jesienią można
także jeździć rowerem lub na rolkach, a latem dodatkowo plażować,
grać w siatkówkę plażową, żeglować, wypożyczyć kajak lub inny
sprzęt wodny. Zimą można skorzystać z wypożyczalni łyżew i ślizgać się na sztucznym lodowisku, a ścieżki wokół jeziora wykorzystać
jako trasy do nart biegowych. Dla amatorów sportów na lodzie jest
wypożyczalnia bojerów.
Cały nabrzeżny kompleks charakteryzuje dbałość o stronę
estetyczną i wysoką jakość projektu architektonicznego. Drewniane
pomosty, platformy wypoczynkowe i leżaki zaprojektowano tak, aby
doskonale wkomponować je w nabrzeżne skarpy i zejścia do wody.
Budynki prezentują styl lekkiej, nieinwazyjnej architektury, która nie
przytłacza, lecz dodatkowo eksponuje walory wodnego akwenu.
Wykorzystano dobrej jakości materiały, które oprócz trwałości zapewniają miły dla oka efekt.

Olsztyńska inwestycja nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie
zyskała szerokie uznanie. Organizatorzy Konkursu Top Inwestycje
Komunalne 2015, czyli Europejski Kongres Gospodarczy oraz Portalsamorządowy.pl nagrodzili 10 równorzędnych inwestycji, najlepszych w skali kraju. Wśród nich znalazło się Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Ukiel”. Prezydent Piotr Grzymowicz odebrał Statuetkę
Top Inwestycji Komunalnych 21 kwietnia 2015 podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Wykazaliśmy wielką determinację, duży wpływ na końcowy efekt
miała wizja i rozmach architektów, którzy projektowali Centrum. Przypomnę, że projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym,
a wygrały go pracownie olsztyńskie – powiedział prezydent Grzymowicz odbierając statuetkę. – To najlepszy dowód, że to, co tworzy się
w Olsztynie, może być dobre i stawiane innym jako przykład.
Nowo zagospodarowane brzegi jeziora Ukiel już zdobyły serca olsztynian i w czasie wolnym od pracy tętnią życiem. Szerokimi,
wygodnymi ścieżkami spacerują zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorzy. Dzięki nowym udogodnieniom można teraz spędzić tu cały
dzień z rodziną bądź z przyjaciółmi i nikt nie będzie się nudził! A po
spacerach czy zajęciach sportowych można zjeść smaczny posiłek
lub wypić filiżankę kawy w jednej z restauracji bądź kawiarni i rozkoszować się pięknym widokiem na jezioro.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna do
korzystania z wielu możliwości, jakie daje nowa infrastruktura nad
brzegami jeziora Ukiel. Każdy, kto odwiedzi to miejsce, z pewnością
będzie pod wrażeniem bogactwa i różnorodności oferty sportowo-rekreacyjnej, urody budynków i ścieżek, a przede wszystkim piękna
naszego jeziora, które można teraz w pełni podziwiać przez cały rok.
Dorota d`Aystetten
Urząd Miasta Olsztyna
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”
miejscem przyjaznym książce
Miejska Biblioteka Publiczna od kilku miesięcy tworzy
własną mapę Olsztyna, zaznaczając na niej miejsca szczególnie przyjazne czytaniu. W ten sposób pragniemy wskazać miłośnikom słowa pisanego, że są takie miejsca w naszym mieście, które wyróżniają się przyjaznym stosunkiem zarówno
do czytających, jak i książek.
Z okazji Dnia Bibliotekarza, który obchodzony jest corocznie
8 maja oraz rozpoczynającego się tego dnia Tygodnia Bibliotek
filia nr 13 MBP w Olsztynie postanowiła odwiedzić Spółdzielnię
Mieszkaniową „Jaroty”. Jest to kolejne miejsce, które wspiera nas
w naszych bibliotecznych działaniach, dlatego podczas wizyty nagrodziliśmy Spółdzielnię Certyfikatem „Tu się czyta”.
Dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za pomoc
w popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkańców Olsztyna,
za lata współpracy oraz pomoc w powiększaniu naszych bibliotecznych zbiorów. Zapraszamy do biblioteki!
Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)

Osiedlisko Kultury na Jarotach
10 maja br. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wraz z Radą Osiedla „Jaroty” zorganizowały festyn, który zainaugurował
kolejną odsłonę cyklu Osiedliska Kultury.
Podczas festynu odbyły się: koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha, występy dzieci z Przedszkola i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Art School, a także pokazy taneczne Klubu Tańca Towarzyskiego „Muza” oraz Studia Tańca „Focus”. Można było również
obejrzeć występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34 pt. „Piosenka
na dobre i na złe”. Pięknie zaśpiewali między innymi Tymon i Oliwia,
którzy podbili serca publiczności.
Licznie przybili mieszkańcy osiedla mogli także podziwiać
spektakl teatralny dla całej rodziny Teatru Form Niezależnych Korzunowicz. W programie były ponadto pokazy hip-hopu i zumby, a także koncert zespołu „Siła Bluesa”. Imprezie towarzyszyły konkursy
i zabawy dla dzieci, które chętnie uczestniczyły w zaplanowanych
atrakcjach, mimo że pogoda nie była najlepsza. Deszcz jednak nie
przeszkodził w dobrej zabawie w rodzinnym gronie na tej osiedlowej
imprezie.

Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuje sponsorom, wśród których byli: Olsztyńskie Centrum Bowlingu, restauracja „Na Rogu
Czasu”, piekarnia i cukiernia „Cymes”, szkoła językowa „Oxford Academy”, Manor Hotel, Syriusz Stajnia Tomaszkowo, firma NEW
MEN, Polski Pony Klub, studio Fitnesska i firma „Podlasie – Wyroby Tradycyjne”.
Barbara Kozińska
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Dzień Otwartych Drzwi
17 kwietnia br. w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera upłynął pod hasłem „Otwartych Drzwi”. Już o godzinie 9.00 zawitali
w szkole pierwsi goście – sześć klas ze Szkoły Podstawowej nr 30, natomiast o godzinie 11.00 przybyło kolejnych siedem klas
szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr 34 oraz szóstoklasiści ze szkoły w Butrynach. Pojawiły się też indywidualne osoby
zainteresowane ofertą gimnazjum.
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 13 przygotowali dla
wszystkich zainteresowanych różnorodne atrakcje. Już w holu
szkoły witały przybyłych barwne tablice, prezentujące dorobek zespołów działających w szkole oraz podkreślające osiągnięcia uczniów. Uwidoczniono na nich działalność zespołu humanistycznego,
matematyczno-przyrodniczego i języków obcych. Tuż obok przygotowano stoiska promujące aktywność kół zainteresowań, wśród
których szczególną uwagę przyciągały Szkolne Koło Wolontariatu, Koło PCK, Koło Miłośników Turystyki oraz Rowerowej Szkoły.
W poszczególnych pracowniach na gości czekały pokazy ekspery-

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie o pow. 36 m² na Pieczewie, dwupokojowe, I/IV
– zamienię na mieszkanie 3-pokojowe I/IV na Jarotach lub Pieczewie, z balkonem loggia lub sprzedam. Tel. 530 711 311, kontakt po 21.00.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię na mniejsze, I – II piętro, w okolicy ul. Mroza. Dopłata za
różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
Łobez, zachodniopomorskie – własnościową kawalerkę
o pow. 26 m², stare budownictwo – zamienię na mieszkanie
o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym mieście. Mieszkanie
nie musi być własnościowe. Tel. 783 214 022.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m². Tel. 514 368 708.
Sprzedam własnościowe M-5 na Nagórkach. Tel. 608 335 899.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60,2 m², ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², 2 pokoje, I piętro, środkowe, spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana
na mieszkanie o pow. ok. 60 m² (3 pokoje, duży balkon), na
osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Tel. 692 518 231. Sprzedaż lub zamiana bez pośredników.
Mieszkanie o pow. 34 m² – 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
przedpokój oraz duży balkon – zamienię na dwupokojowe na
dowolnym osiedlu (z ewentualną dopłatą). Tel. 533 141 065.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl

mentów z dziedziny chemii, fizyki i biologii oraz koncert muzyczny
w wykonaniu uczniów gimnazjum. Zainteresowani ofertą kształcenia
językowego mogli spróbować swoich sił w quizie połączonym z prezentacją, omawiającą możliwości kształcenia w zakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zaszczytne miejsce wśród
różnobarwnych stoisk zajmowała ekspozycja Teatru Światło i Cień,
a zaprezentowane dyplomy i puchary mówiły same za siebie.
Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne przygotowane dla uczniów
akcentowały sportowy charakter oferty Gimnazjum Nr 13. Odwiedzający szkołę goście mieli okazję również spróbować swoich sił
w grach PS3 i XBOX. Nie lada atrakcję stanowił kolorowy, wiosenny
poczęstunek, przygotowany przez uczniów naszej szkoły w pracowni techniki. Konsumpcja przebiegała w klimacie Dalekiego Wschodu, zainscenizowanym przez działające w szkole Koło Miłośników
Japonii.
Bogata oferta i ciekawe prezentacje sprawiły, że czas przeznaczony na wizytę upłynął bardzo szybko, a na twarzach gości widać
było zadowolenie z miło spędzonego czasu i satysfakcję z trafnie
podjętej decyzji. Ukoronowaniem wizyty w Gimnazjum Nr 13 było
rozdanie gościom folderów, słodyczy i certyfikatów.
Katarzyna Rypińska
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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów
alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu.
System alarmowania na obszarze osiedli: NAGÓRKI, JAROTY i PIECZEWO – oparty jest na:
1) S
 yrenach Miejskiego Systemu Alarmowania (MSA): syreny te włączane są automatycznie przez służby alarmowania miasta,
a rozmieszczone są na budynkach: Murzynowskiego nr 7 i Orłowicza nr 10 – dla osiedla N A G Ó R K I; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby
nr 11 – dla J A R O T; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla P I E C Z E W O.
2) Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3) Systemie telewizji kablowej: w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JAROTY”.
4) Systemie powiadamiania służb OC Spółdzielni – telefonicznie w relacji SM – Administracje Osiedli.
ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów czy gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALARMU – S
 ygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut – ostrzeżenie ludności przed
grożącym niebezpieczeństwem (zagrożenia);
ODWOŁANIE ALARMU – S
 ygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut – informowanie ludności o ustaniu
bezpośredniego niebezpieczeństwa (zagrożenia);
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI (ZAKAŻENIAMI) – podaje się, gdy do momentu skażenia, zakażenia (dojścia obłoku
skażeń lub opadu promieniotwórczego) pozostaje, co najmniej pół godziny;
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA – ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem czasu pokoju, tj. przed klęskami żywiołowymi, kataklizmami lub też innymi wypadkami i awariami powstałymi
w środowisku czy też przemyśle: powodziami, suszami, pożarami, epidemiami, skażeniami promieniotwórczymi (awarie reaktorów
atomowych), skażeniami środkami toksycznymi po awariach w zakładach produkcyjnych, awariami gazociągów itp.
ODWOŁANIE ALARMU: sygnał akustyczny: ciągły dźwięk (syren, dzwonów, gongów) przez 3 minuty odwołujący poprzednio ogłoszony
alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony, gongi oraz środki
masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.
JEŚLI NIE PAMIĘTASZ – CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU LUB OSTRZEŻENIA
Z A P A M I Ę T A J:
JEŻELI WYJE SYRENA lub BIJE DZWON czy GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO lub TV – pasmo lokalne –
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1. Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
2. Podporządkować się poleceniom władz administracyjnych oraz służb OC przekazywanych w publikatorach i komunikatach,
postępować zgodnie z poleceniami w/w oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie, organizowanie samoobrony i włączenie się
w organizowane akcje pomocy.
3. Nie jesteśmy sami: sprawdźmy, czy nasi bliscy lub sąsiedzi są zorientowani w sytuacji, czy nie potrzebują pomocy, prośmy o pomoc
innych, gdy jej p o t r z e b u j e m y!!!
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowia:
gazowe – 992, energetyczne – 991, wod.-kan. – 994, dźwigowe – 192 82, ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid –
89 527 43 10, DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12), SM „JAROTY” – 89 543 55 00 (03, 48).
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1. Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest: sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę
po każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.
2. O d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę.
3. Sygnały do porozumiewania się z helikopterami (ratownikami z ziemi, wody i powietrza):
biały kolor

– potrzebujemy żywności i wody, to również znak dla ratowników, że potrzebna jest pomoc, że jesteśmy
zasypani lub inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

– (również skrzyżowane ramiona nad głową), oznacza to, że potrzebujemy pomocy medycznej

niebieski kolor

– prosimy o jak najszybszą ewakuację
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To – obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne!!! maj 2015 r. St. inspektor OC Marek KRYSIEWICZ
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