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Spółdzielczość jako forma aktywności
społecznej i gospodarczej
Od wieków ludzie dla realizacji większych zamierzeń podejmowali działania zespołowe. Wczesnym przykładem może być
wspólnota plemienna.
Później, w prawie babilońskim, asyryjskim i żydowskim, dla zrealizowania celów gospodarczych tworzono spółki w ten sposób, że osoba
będąca źródłem kapitału po zakończeniu przedsięwzięcia otrzymywała
zwrot kapitału i połowę zysku, natomiast drugą połowę otrzymywał handlarz. Tę drugą część zysku zwano z łaciny commanda i stąd nazwa
spółki komandytowej. W takich spółkach i wszystkich następnych
prawa handlowego dominującą pozycję zajmował kapitał. Jednak
część teoretyków społecznych poszukiwała takiej formy działalności
społeczno-gospodarczej, w której zamiast kapitału dominującą pozycję
przeznaczano by człowiekowi. W ten sposób otwarto drogę prowadzącą do spółdzielczości, najpierw zazwyczaj produkcyjnej lub handlowej,
a w końcu mieszkaniowej.
W erze nowożytnej za protoplastę spółdzielczości (szczęśliwych
wspólnot) uznać można Tomasza Morusa (Thomas More), który
w 1516 r. w dziele „Utopia” przedstawił model idealnego państwa i systemu społecznego. W latach późniejszych myśl Morusa rozwijał francuski
filozof Karol Fourier (1772 – 1837), propagator ustroju pozbawionego
przymusu. Za prawdziwego pioniera myśli spółdzielczej uważa się jednak Anglika Roberta Owena (1771 – 1858), który na terenie USA w roku
1829 założył komunistyczną osadę New Harmony w stanie Indiana.
Realne podstawy spółdzielczości stworzyli jednak dopiero tkacze
z Rochdale koło Manchesteru w roku 1844, powołując do życia wzorcową spółdzielnię spożywców o nazwie The Rochdale Equitable Pioneers

W nowym budynku SM „Jaroty” przy ul. Flisa już wkrótce będą oddawane
mieszkania do zasiedlania

Society. Podstawową normą była tu samorządność oparta na demokratycznych zasadach, a głównym celem było osiąganie korzyści materialnych w celu poprawy warunków życiowych spółdzielców.
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Czy te oczy mogą kłamać?
Wybory tuż, tuż więc i ulotek mamy dostatek. Jedna z nich nazwana sprawozdaniem za ostatnią kadencję parlamentarną jest autorstwa Pani Poseł Lidii Staroń. Nie trzeba dodawać, że jej ulotki zawsze czytamy z należytą uwagą.
I słusznie jak się okazało.
Otóż cała ulotka jest nieźle podlana lukrem, ale z założenia nie miał to być przecież donos na siebie. Piękne zdjęcia
przyciągają uwagę czytelnika, odciągając przy okazji od warstwy merytorycznej. Zaczyna się to już od okładek (tylko podziwiać cuda współczesnej techniki komputerowej).
Cudze teksty na jej temat brzmią jak reklamy parafarmaceutyków działających natychmiast i na wszystko. Wieje z nich
podziwem bezkrytycznym.
Naszą uwagę przykuła jednak zajawka pt. „Masz prawo
odejść…”, umieszczona u góry trzeciej strony, a to głównie
z powodu dobrej znajomości tematu. Z tego samego powodu
łatwo nam było zauważyć, że niektóre z zawartych tam sformułowań na tyle mijają się z prawdą, że słowo „kłamstwo” najpełniej precyzuje ich charakter.
Kłamstwem jest bowiem, że założyciele SM „Jasna” latami
walczyli o odłączenie się od naszej Spółdzielni, gdyż brak jest
dokumentów wskazujących na naszą odmowę. Robili to długo,
bo nieudolnie i przy wsparciu Pani Poseł.

Kłamstwem jest, że tzw. przedsiębiorcy musieli procesować się ze Spółdzielnią, by doprowadzić do jej podziału.
Proces, o którym się tam pisze w ogóle nie dotyczył dobrej
czy złej woli Spółdzielni, gdyż rozstrzygany tam był formalnoprawny aspekt wymuszonej na nas uchwały Walnego
Zgromadzenia. Poprzedzały to nasze wielokrotne prośby, by
wnioski o przeprowadzenie podziału, z uwagi na ich krótki żywot
(3 miesiące), składane były w uzgodnionym wzajemnie terminie.
Przegraliśmy 200 zł i ponownie wystąpiliśmy do nich o złożenie kolejnego wniosku o podział. Tym razem nauka nie poszła w las i w końcu grudnia 2011 r. Walne Zgromadzenie znowu zgodziło się na podział. Gdyby więc złożyli wniosek w maju,
jak prosiliśmy, mieliby podział załatwiony pół roku wcześniej.
Kłamstwem jest, że w procesie uwłaszczenia Spółdzielnia
stwarzała nieuzasadnione trudności, a zwłaszcza że żądała
wysokich opłat. Domyślamy się, że Pani Poseł chodziło
o wyodrębnienie własności lokali użytkowych (6 budek
dokończenie na str. 3
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Gwałtowny rozwój miast w okresie rewolucji przemysłowej (XVIII
i XIX w.) oraz powszechny brak empatii pracodawców wobec zatrudnianych osób powodowały szybkie pogarszanie się warunków mieszkaniowych pracobiorców. Punktem zwrotnym w tej sprawie okazały się lata
1831 i 1832, kiedy epidemia cholery w Anglii, której narastaniu sprzyjały
złe warunki sanitarne miast, dotyczyła już nie tylko niższych warstw społecznych, ale zaczęła mieć charakter powszechny.
Z raportu angielskiego reformatora społecznego Edwina
Chadwicke’a, sporządzonego w roku 1842, jasno wynikał ścisły związek stanu zdrowia ludzi z ich warunkami bytowymi. Od tego momentu
zaczęły powstawać w Europie pierwsze osiedla robotnicze. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć – obok filantropii – coraz częściej byli
sami pracodawcy, ale także spółki akcyjne i spółdzielnie mieszkaniowe
angażujące środki własne przyszłych mieszkańców.
Anglia była pierwszym krajem, w którym spółdzielczość posługiwała się uregulowaniami prawnymi o randze ustawy (1852). Następnym
krajem europejskim były Prusy (1867), gdzie po nowelizacji z roku 1889
ciągle obowiązuje ta sama ustawa spółdzielcza.
Przed odzyskaniem niepodległości na ziemiach polskich rozwijała się spółdzielczość (głównie spożywców) zgodnie z ustawodawstwem
państw zaborczych. Na obecnych obszarach Polski pierwszą spółdzielnią mieszkaniową (mieszkania z odrębną własnością) była Bydgoska
Spółdzielnia Mieszkaniowa (1890), natomiast pierwszą spółdzielnią
z mieszkaniami lokatorskimi była Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (1908).
Po odrodzeniu Polski pierwszą spółdzielnią mieszkaniową
funkcjonującą według prawa polskiego (ustawa z dn. 29 października 1920 o spółdzielniach) była Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa założona w dn. 11. 12. 1921 r.
Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce w latach powojennych był powolny (dominacja mieszkań kwaterunkowych). Pierwszą
ustawą w PRL była ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach
i ich związkach, ale rozwój spółdzielczości mieszkaniowej nastąpił dopiero po roku 1972, w którym Rada Centralnego Związku Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego podjęła uchwałę w sprawie nowego organizowania spółdzielni mieszkaniowych, wprowadzając pojęcie „mieszkania lokatorskiego” i „spółdzielczego własnościowego” oraz zasady przekształcania prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe.
Gwałtowny rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wymusił wprowadzenie nowych regulacji
prawnych w postaci ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, które po licznych nowelizacjach w okrojonej formie obowiązuje
po dzień dzisiejszy.
Rewolucyjne zmiany do przepisów regulujących funkcjonowanie
spółdzielczości mieszkaniowej wprowadziła ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Polegało to na możliwości
taniego uwłaszczenia się spółdzielców na majątku spółdzielni. Od wejścia w życie tej ustawy, tj. od 24 kwietnia 2001 r., była ona jedenastokrotnie nowelizowana, a Trybunał Konstytucyjny 10 razy kwestionował jej przepisy z uwagi na ich niekonstytucyjność. Jak kuriozalna
była ta radosna twórczość niektórych parlamentarzystów w sprawie ciągłego ulepszania przepisów spółdzielczych pisaliśmy w maju tego roku
w artykule „Przepióreczka”. W ciągu piętnastu lat funkcjonowania ustawy
w pięćdziesięciu paru artykułach wprowadzili 299 poprawek. Doprawdy
na ich tle posłowie niemieccy to kompletne niezguły, zadowalające się
ciągle ustawą z roku 1889.

Polacy nie gorsi
Już od połowy XV w. odnotowywano pojawianie się w Polsce tworów protospółdzielczych np. maszoperii, czyli czegoś na kształt rybackich spółdzielni pracy. W wieku XVI zaczęły funkcjonować tzw. banki
pobożne przeciwdziałające powszechnej wówczas lichwie. W Polsce
pierwszą tego typu organizację pn. „Fundacja Ostrołęcka Taniego
Kredytu” w roku 1577 założył ks. Wawrzyniec Białobrzeski, a osiem
lat później to samo w Krakowie zrobił ks. Piotr Skarga.
Za pierwowzór spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych
można przyjąć fundację ks. arcybiskupa Jana Wężyka założoną
w Łowiczu w roku 1638. Kasę pożyczkową na zakup sprzętu i inwentarza w roku 1715 założył ks. Józef Jordan pod wdzięczną nazwą „Zakładka na sprzężaj w Pabianicach” i to ona, ze względu na sposób
funkcjonowania uznawana jest przez niektórych za pierwszą spółdzielnię na ziemiach polskich. Przyjmując taki charakter tej kasy można
mówić o udokumentowanej trzystuletniej tradycji spółdzielczości
polskiej.
Kolejne lata XVIII w. przynosiły następne przykłady tworzenia organizacji wspomagających kapitałowo uboższe warstwy społeczeństwa
polskiego i co ciekawe, inicjatorami często byli znamienici przedstawiciele naszej arystokracji. A więc w roku 1765 kasę pożyczkową „Karbona” ufundował kanclerz wielki koronny Andrzej Zamojski. W roku 1785
księżna Anna Jabłonowska w Siemiatyczach i Kocku założyła kasę
pożyczkową przyjmującą także wkłady oszczędnościowe, a w roku
1799 kasztelan Michał Świdziński utworzył „Kasę Powszechną”
udzielającą pożyczek w razie choroby, a także na prowadzenie działalności rolniczej, handlowej bądź rzemieślniczej.
Po tej plejadzie samych znamienitych osób nie sposób nie wspomnieć jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia,
który dla spółdzielczości polskiej nie szczędził głowy i pieniędzy. Chodzi
mianowicie o ks. Stanisława Staszica, który z własnych środków zakupił majątek ziemski powierzony następnie uwolnionym przez siebie
chłopom w celu prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego. Dla zrealizowania tej zakrojonej na szeroką skalę działalności w roku 1816 powołał do życia Hrubieszowskie Towarzystwo
Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach.
Żeby zamknąć bogaty w inicjatywy dziewiętnastowieczny okres
samoorganizowania się ludzi w celu poprawy bazy materialnej lokalnych
społeczności koniecznie trzeba podać przykład Franciszka Stefczyka. Wzorując się na Friedrichu Raiffeisenie stworzył pod Krakowem
„Kasę Oszczędności i Pożyczek”, z której powstała następnie sieć małych wiejskich spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych, przyjmujących
z czasem nazwę Kas Stefczyka. Z powyższego widać, iż wprawdzie
spółdzielczość pochodziła z zapożyczenia, ale szybko asymilowała się
w Polsce i na trwale wrosła w naszą tkankę społeczno-gospodarczą.
Przy opracowaniu powyższego tekstu wykorzystano informacje
pochodzące z „Księgi Polskiej Spółdzielczości”. Bydgoszcz 2004, z tekstu Adama Piechowskiego „Współdziałać i współdzielić” zamieszczonego
w opracowaniu „Spółdzielczość Polska”. Monografia. Bydgoszcz 2012
oraz opracowania „125 lat spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce”.
Bydgoszcz 2015. Wydawcą dwóch pierwszych opracowań jest Agencja
Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska”, a ostatniego Promocja
Polska Sp. z o.o. Sp.k.
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. ok. 42,5 m² (ze skosami ok. 47 m²),
ul. Złota, VI piętro, z windą, blok przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Tel. 888 181 069.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m² na I piętrze. Tel. 514 368 708.
Mieszkanie w Giżycku o pow. 113 m² (w kamienicy, na I piętrze) – zamienię
na mniejsze do 50 m² w Olsztynie (I – II piętro) z niewielką dopłatą. Tel. 698
011 408.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię na mniejsze, I – II piętro, w okolicy ul. Mroza, Janowicza i Piotrowskiego. Dopłata za
różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
M-6 o pow. 86 m², IV piętro – zamienię na dwa mniejsze z windą lub na parterze. Tel. 792 477 701.

Mieszkanie o pow. 72,5 m², przy ul. Orłowicza, III piętro, po remoncie –
zamienię na mniejsze na Nagórkach, parter lub I piętro. Tel. 728 560 540.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe,
ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Zamienię na Olsztyn lub sprzedam mieszkanie o pow. 37 m² (2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon), II piętro, w centrum Elbląga. Tel. 48 606 737 910.
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
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jednolokalowych). Otóż w tej sprawie przez kilka lat (2001 – 2009)
bezskutecznie staraliśmy się przekonać zainteresowanych,
że w ich stanie faktycznym (nieruchomości lokalowe składały
się z jednego lokalu) prawo nie dopuszcza wyodrębnienia
własności. Potwierdziło to trzech notariuszy z Olsztyna, ale
także notariusz z Warszawy wskazany przez zainteresowane
osoby. Ostatecznie, w podobnej sprawie, jednoznacznie
negatywnie wypowiedział się Sąd Najwyższy.
W opisanym przypadku Pani Poseł Lidia Staroń nie cofała się przed groźbami skierowania doniesienia do prokuratury,
chcąc wymusić na nas określone zachowanie (m.in. uwłaszczenie siostry na lokalu użytkowym wbrew prawu). Tymczasem
poseł nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich.
Kłamstwem jest także to, że Spółdzielnia żądała wysokich
opłat za uwłaszczenie, bowiem dla osób posiadających
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, także użytkowego,
przekształcenie w prawo własności jest nieodpłatne.
Na koniec krótkie wyjaśnienie, o co właściwie chodziło tej
dziesięcioosobowej grupie byłych naszych spółdzielców i wspomagającej ich Pani Poseł. Otóż początkowo oni sami nie bardzo
wiedzieli, w co mają wpaść… Zrazu chcieli wykupić grunt od
Spółdzielni. Była na to zgoda, ale szybko się wycofali, bo wieść
gminna już niosła (była połowa roku 2000), że niebawem będzie nowa ustawa (z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych), która pozwoli na wykup gruntu za psi grosz.
Nie wyszło. Więc może wyodrębnienie własności? Nie wyszło.
W końcu uznali, że jednak najlepiej wychodzi się na podziale
spółdzielni, gdyż uzyskuje się przy tym trochę grosza.
I owszem, coś im się należało. Chcieli otrzymać 180.000 zł,
a dostali prawie pięć razy mniej. Znowu straszyli sądem, lecz
szybko doszli do wniosku, że lepszy wróbel w garści…
I czym się to skończyło? Tu przeszli samych siebie, przy
okazji wystawiając do wiatru także dziennikarzy, którzy swego
czasu z entuzjazmem opisywali ich tryumfalne odejście. Szybko
skonsumowali skutki podziału i zlikwidowali „malutką spółdzielnię” (ok. 700 m2 powierzchni działek wraz z udziałem w gruncie
drogi), bo rola jej się skończyła po pobraniu pieniędzy.
Przejdźmy do kolejnego „sukcesu” zasygnalizowanego
w tekście „Poseł Lidia Staroń zażegnała widmo eksmisji”.
Kłamstwem tu jest, że Pani Alina O. z powodu niewielkiego
zadłużenia pozbawiona została członkostwa. Otóż Pani Alina O.
była naszym dłużnikiem nieprzerwanie od roku 2000 aż do
początku roku 2012. Wprawdzie jej dług, przynajmniej w jakiejś
części, miał uzasadnienie w przyczynach od niej niezależnych,
ale jednocześnie był wyjątkowo długotrwały.
Od końca 2001 roku kilkukrotnie wnioskowano do Rady
Nadzorczej o pozbawienie jej członkostwa z powodu zaległości
w opłatach za mieszkanie. Rada Nadzorcza, kierując się względami społecznymi oraz niepełnosprawnością Pani Aliny, za każdym razem nie podejmowała jednak uchwały o jej wykluczeniu
z grona członków. Kiedy to jednak uczyniła, Zebranie Przedstawicieli Członków uchyliło uchwałę Rady Nadzorczej kierując
się argumentacją zainteresowanej, faktem niepełnosprawności
oraz przedstawioną wizją rychłego wyjścia z kłopotów. Pani Alinie O. przywrócono członkostwo, ale zapowiadanych postępów
w spłacie długu nie było.
Wniosek o jej wykreślenie ponowiono w roku 2008, ale
dopiero w dniu 23 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła skuteczną uchwałę (brak odwołania do Walnego Zgromadzenia).

Z powyższego omówienia widać wyraźnie, że stanowisko
Poseł Lidii Staroń przedstawione w ulotce ma charakter rażącego nadużycia czyniącego z ofiary kata. Bowiem to w interesie
pozostałych członków Spółdzielni przez 12 lat czyniono próby,
by rozwiązać problem korzystania z mieszkania cudzym kosztem. Nie miało tu przy tym miejsca nadużywanie prawa, a sytuacja materialna, rodzinna i zdrowotna Pani Aliny O. wielokrotnie
chroniła ją przed pozbawieniem członkostwa.
Kłamstwem także jest twierdzenie, że chciano ją eksmitować nawet po spłaceniu długu. Prawda wygląda bowiem
tak, że nasze działania o wykreślenie Pani Aliny O. ustały, gdy
tylko spłaciła cały dług. Mało tego, to właśnie Zarząd Spółdzielni
wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o przywrócenie
jej praw członkowskich, gdy tylko ustały już przyczyny utrzymywania dotychczasowego stanu rzeczy.
Sprawa znalazła szczęśliwy finał, ale nie z powodu działań
Pani Poseł, lecz skutkiem wpływu 15.000 zł, które – jak wiemy
– nie pochodziły z biura poselskiego.
Jest jeszcze jedna sprawa, na którą chcielibyśmy zwrócić
uwagę Czytelników. Chodzi mianowicie o tekst pt. „Walcząc
o drogi…” (str. 13 ulotki). Coś bowiem z tym tekstem jest
nie tak. W innych mianowicie przypadkach na ogół bardzo
wyraźnie eksponowana jest rola Pani Poseł, a tym razem nie.
Jest to więc raczej informacja typu: „Udało się doprowadzić do
pozytywnej decyzji…”, „Jest budowana droga…”, „Sukcesem
zakończył się także etap batalii…”, ale skrzętnie pominięto
przy tym autora bądź autorów tych sukcesów zadowalając się
bezosobowym ich potraktowaniem, jednak z zakamuflowaną
sugestią, że skoro umieszczono te informacje w sprawozdaniu
Pani Poseł, to z pewnością ona tu grała pierwsze skrzypce i to
konkretnie w latach objętych sprawozdaniem.
Skontaktowaliśmy się więc z Panem Posłem Jerzym Szmitem, zadając mu pytanie, czy znana jest mu aktywność Pani
Poseł Lidii Staroń w zakresie przedstawionym w ulotce. Odpowiedzią był śmiech. Poradził nam jednak, by zajrzeć na stronę
sejmową (www.sejm.gov.pl) albo pod adres mamprawowiedziec.pl /strona/polityk/2384_lidia_staron/glosowania.
Pod tym pierwszym adresem znaleźliśmy dwie zakładki:
„Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg” oraz „Zgłoszone
zapytania, którym nadano bieg”. Niestety, na temat walki o drogi w Olsztynie i naszym województwie niczego tam nie było.
Z tego drugiego serwisu dowiedzieliśmy się z kolei, że
Pani Poseł w całej kadencji wykazała się 99-procentową zgodnością z linią swojego klubu. To dziwne, bo ostatnio mocno dystansowała się od tego, stając się posłem niezależnym na parę
ostatnich tygodni upływającej kadencji.
Jak to więc jest z tą kolorową ulotką? Czy tylko te spośród
opisanych sukcesów są nieprawdziwe, które akurat znamy?
Czy to oznacza, że walor prawdziwości z automatu uzyskują
te informacje, których zweryfikować nie potrafimy? Tu są wątpliwości, których jednak nie mamy w odniesieniu do tytułowego
pytania, bo te oczy mogą kłamać.
Po więcej informacji na temat Pani Lidii Staroń odsyłamy
do naszej strony www.smjaroty.pl, a zwłaszcza do numerów
miesięcznika „Jaroty”: 8/2011, 9/2011, 8/2012, 4/2013, 9/2014
i 5/2015.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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„Mali artyści”
Grupa wiekowa
od 6 miesięcy do 3 lat

yy
Zajęcia prowadzone z zastosowaniem
teorii Gordona i Dalcroze’a

yy
Miejsce: Sala Kameralna,

Klub Kultury „Akant”, ul. Kanta 11

yy
Termin: wtorki, godz. 16.00–16.45
Kontakt i informacje dodatkowe: tel. 89 5415840, 607 322 621

Gimnastyka dla seniorów 60+

Chcesz zachować sprawność fizyczną na długie lata!
Zapraszamy do Klubu „Na Górce” na zajęcia, które pomogą:

yy
utrzymać sprawność stawów
yy
wzmocnić gorset mięśniowy
yy
poprawić elastyczność ciała
yy
zapobiegać bólom kręgosłupa
yy
poprawić koordynację i równowagę
yy
uaktywnić układ krążeniowo-oddechowy

23 września br. Klub „Na Górce” odwiedziła grupa dzieci w wieku 4–6 lat z Niepublicznego Przedszkola „Smerfy”, które w ramach
przedszkolnego programu „Mały artysta” zwiedziły pracownię plastyczną i obejrzały prace malarskie w Galerii Korytarzowej.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki
w godz. 10.30–11.30
Klub „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9
Informacje – tel. 89 543 55 99

Śmiechoterapia

Śmiech to zbyt ważna sprawa, by zostawić ją przypadkowi. Na zajęciach jogi śmiechu – śmiechoterapii
śmiejemy się w grupie, utrzymujemy kontakt wzrokowy
i dziecięcą jakość zabawy.
Uczymy się kontrolować i pogłębiać oddech, co jest
doskonałą metodą redukcji stresu. Po kilku chwilach od
wywołanego na życzenie – przechodzimy do naturalnego, bezwarunkowego śmiechu.
Zajęcia natychmiastowo poprawiają nastrój, uspokajają, rozładowują napięcie i uwalniają zablokowane
emocje. Dotleniają cały organizm, wspomagają system
immunologiczny oraz sprzyjają poprawie komunikacji.
Stymulują prawą półkulę mózgu, co ułatwia generowanie nowych pomysłów i myślenie poza schematami.

Zapraszamy na zajęcia do Klubu Kultury „Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40 w piątki o godz. 13.15.

Zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci w wieku 1,5–3 lat
wraz z Rodzicami
Podczas zajęć będziemy
rozwijać wszystkie obszary osobowości dziecka.
Zajęcia odbywają się we wtorki
w godz. 17.00–17.45
w Klubie Kultury „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9

Informacje: tel. 89 543 55 99
i 501 357 075
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Finał konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach”
Tegoroczne lato nie sprzyjało hodowli roślin, ponieważ było bardzo gorące i suche, a jednak spacerując uliczkami naszych
osiedli mogliśmy podziwiać niejedną oazę pięknie utrzymanych balkonów i ogródków, w których rosły urzekająco kolorowe kwiaty,
za co wielkie brawa tym, którzy podjęli się trudu, by te wspaniałe widoki cieszyły nie tylko ich oczy, ale również każdego przechodnia.
Podobnie jak w latach ubiegłych celem tegorocznej edycji konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach” było zachęcanie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” do dbałości o estetykę własnego otoczenia, rozwijanie i kreowanie, a także inspirowanie do współtworzenia
przyjaznej atmosfery poprzez ukwiecanie balkonów i ogródków rozmaitymi kwiatami, krzewami i roślinami ozdobnymi. Oceny balkonów
i ogródków dokonywały komisje składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych, które brały pod uwagę ogólne wrażenie estetyczne, aranżację przestrzeni, nakład pracy włożony w pielęgnację roślin oraz ich dobór i kompozycję.
JAROTY
Na największym naszym osiedlu odbyła się już XIX z kolei
edycja konkursu. Po wstępnym przeglądzie osiedla Jaroty komisja
konkursowa wyłoniła 100 balkonów i ogródków, które obserwowała
przez całe lato, by spośród nich wyłonić 19 laureatów: z ul. Boenigka
nagrodzono: Halinę Kuźnię, Danutę Kundzicz, Iwonę Sprzączak,
Halinę i Romana Świdzińskich, Wiesławę i Lecha Norbertów, Jolantę Zarembę; z ul. Herdera nagrodę odebrała Grażyna Majsiuk;
z ul. Janowicza – Dorota i Henryk Sędrowscy, Alina Pazurkiewicz,
Katarzyna Czerniawska i Jerzy Sulikowski; z ul. Kanta Agnieszka
Poniatowska; z ul. Leyka Maria i Bruno Kozłowscy; z ul. Mroza –
Teresa i Wiesław Czmiel, Waltrauf Pasuga; z ul. Wiecherta – Iwona
i Sławomir Głoccy, Krystyna i Józef Szulkowscy, Anna Żurańska
i z ul. Wilczyńskiego Alicja i Krzystof Bączkowscy.
Uroczyste spotkanie z laureatami odbyło się 21 września br.
w siedzibie Administracji Osiedla „Jaroty”, podczas którego wiceprezes SM „Jaroty” Jolanta Piechocka dokonała wręczenia zwycięzcom tegorocznego konkursu pamiątkowych dyplomów i bonów
zakupowych.

NAGÓRKI
Na Nagórkach odbyła się XIII z kolei edycja konkursu, której
zwieńczeniem było zorganizowane w dn. 5 października br. uroczystego podsumowania i nagrodzenia laureatów. Członkowie komisji
po wnikliwym przeglądzie osiedla Nagórki postanowili wyłonić laureatów w dwóch kategoriach:
W kategorii BALKONY nagrodzeni zostali: z ul. Murzynowskiego – Maria Tyryłło, Halina Guzowska i Krystyna Kopczyńska;
z ul. Orłowicza – Teresa Wilkosz i Teresa Buchowska; z ul. Wańkowicza Ewa Gawrzyalska; z ul. Bracza – Maria Nowak, Elżbieta Kędra,
Halina Uścinowicz, Krzysztof Ropelewski oraz Renata Nikiel.
W kategorii OGRÓDKI laury otrzymali: z ul. Murzynowskiego
Cecylia Kryba-Kuzioła; z ul. Orłowicza – Krystyna Zahorska, Janina Wach i Danuta Ruchlewicz; z ul. Wańkowicza – Anna Harań
i Marianna Wasilewska, natomiast z ul. Barcza – Mieczysława Żulewska, Lucyna Kordasz i Józef Tomasiak.
Wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów dokonali wiceprezesi SM „Jaroty” – Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki.

PIECZEWO
Na Pieczewie odbyła się XVI edycja konkursu, podczas której
członkowie komisji konkursowej, podobnie jak członkowie pozostałych komisji, wielokrotnie podczas lata przemierzali uliczki osiedla,
oglądając osiedlowe balkony i przydomowe ogródki. Ostatecznie
postanowili nagrodzić 10 najpiękniejszych balkonów i ogródków na
osiedlu, których właścicielami są: z ul. Jeziołowicza – Aniela Kaczkan, Barbara Lejszo, Barbara Kaczyńska, Anna Budzyńska;
z ul. Krasickiego – Mirosława Frycz; z ul. Panasa Agnieszka Kosiewska; z ul. Sikiryckiego – Tadeusz Podlasek; z ul. Wachowskiego – Józef Okonowicz i Zenobia Bojarowska; z ul. Żurawskiego
Alina Łaszyn.
14 września br. na uroczystym spotkaniu w Administracji Osiedla „Pieczewo” laureatom nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę
Osiedla wręczył prezes Zarządu SM „Jaroty” dr Roman Przedwojski.
Zwycięzcom tegorocznych edycji serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów, a przy tej okazji pragniemy również podziękować wszystkim tym, którzy podjęli się trudu związanego z ukwieceniem swoich balkonów i ogródków. Bez wątpienia przyczyniło się to do przyozdobienia naszego otoczenia i było dowodem na to, iż nawet niezbyt przychylna dla kwiatów pogoda nie ogranicza
zapału do upiększania miejsca zamieszkania. Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu i informujemy, że zdjęcia nagrodzonych balkonów i ogródków można oglądać na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
Małgorzata Gieczewska
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Biblioteka w kolorach jesieni

Choć wakacje nieubłaganie dobiegły końca, to przez nasze
biblioteczne okna przedzierają się jeszcze nieśmiałe promienie
słońca, otulając drewniane regały. „Trzynastkowe” książki dumnie
prężą swoje grzbiety, aby choć przez chwilę jeszcze ogrzać się jesiennym słońcem. Lubimy ten czas. Co prawda lato już się z nami
pożegnało, ale my przecież wiemy, że teraz świat będzie mienił
się wszystkimi kolorami tęczy. I jeszcze te długie wieczory, gdy
z książką w ręku będziemy odkrywać kolejne nieznane miejsca.
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikiryckiego 9)
zdecydowanie sprzeciwia się jesiennej chandrze i do tego samego
namawia mieszkańców Pieczewa i Jarot. Dlatego my, bibliotekarze
zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z naszych usług.
Ponadto przypominamy, że oferta biblioteczna „Trzynastki” to nie tylko udostępnianie zbiorów, ale również wiele innych działań.
Od początku września rozpoczęliśmy kolejny „sezon” zajęć
Akademii Rękodzieła, na których uczestnicy poznają różnorodne
techniki plastyczne i rękodzielnicze. Trzy razy w tygodniu nasi czytelnicy uczęszczają na kurs nauki języka angielskiego (poniedziałek
– grupa początkująca, wtorek – grupa średnio zaawansowana, piątek – grupa zaawansowana). Ponadto wraz z początkiem października powróciły konsultacje maturalne, lekcje biblioteczne dla grup
zorganizowanych, a także zajęcia dla dzieci (spotkania Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych odbywać się będę co dwa tygodnie
w sobotnie przedpołudnia).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka13.blogspot.com – tel. 89 543 13 15.
Aleksandra Dobies

Budżet obywatelski w Olsztynie
Ideą budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców w świadome współdecydowanie o wydatkach gminy. Jest to coroczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy miasta lub gminy decydują, jak wydawać część budżetu miejskiego lub gminnego. Celem tychże konsultacji społecznych jest przede wszystkim jak najszerszy udział mieszkańców w procesie
zarządzania gminą. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możliwe jest uzyskanie informacji o występujących na obszarze danej gminy
problemach do rozwiązania czy konkretnych potrzebach mieszkańców. Ogromnie ważnym celem stosowania budżetu obywatelskiego jest także budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Badania opinii publicznej wskazują, że istnienie budżetu
obywatelskiego w danym mieście skutkuje wyższą jakością życia,
zwiększonym zadowoleniem mieszkańców z usług publicznych oraz
większą przejrzystością i wiarygodnością lokalnych władz. Budżet
obywatelski wspomaga edukację obywatelską; dzięki niemu rośnie
także udział mieszkańców w życiu publicznym.
Idea budżetu partycypacyjnego narodziła się w Brazylii, w mieście Porto Alegre w roku 1989. Od czasu powstania budżet partycypacyjny rozszerzył się na setki miast w Europie, Azji, Afryce czy
też Ameryce Północnej. W niektórych miastach został wprowadzony
do szkół, uniwersytetów, budownictwa społecznego i instytucji kultury. Mechanizmy stosowania budżetu partycypacyjnego różnią się
od siebie, dostosowując do lokalnego kontekstu, różny jest także
procent miejskiego budżetu oddawanego do dyspozycji mieszkańców. W Europie budżet obywatelski jest popularny we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Występuje też
w wielu miastach Kanady.
Efektem budżetu obywatelskiego jest wiele projektów, zależnych oczywiście od lokalnych potrzeb i specyfiki. Na stronie www.
participatorybudgeting.org jako przykłady wymienione są ścieżki
rowerowe, parki osiedlowe, nowe urządzenie ultrasonograficzne
dla szpitala, urządzenia grzewcze i ławki na peronach dworcowych,
place zabaw dla dzieci, nowe technologie wprowadzone do szkół
i bibliotek, lokalne udogodnienia do kompostowania, furgonetka do
rozwożenia Posiłków na Kołach, oświetlenie uliczne.
Szacuje się, że na świecie jest obecnie około 1500 przykładów
budżetu obywatelskiego, głównie na poziomie miejskim.
Tiago Peixoto z European University Institute użył mapy Google, aby zobrazować miejsca, w których funkcjonuje szeroko pojęty
budżet obywatelski (zamieszczona obok).
W tym roku miasto zorganizowało III edycję Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego. Z roku na rok mieszkańcy naszego miasta coraz chętniej uczestniczą we współdecydowaniu o wspólnym
budżecie. W tym roku złożono ponad 200 wniosków i oddano 14 ty-

sięcy głosów, z czego większość w formie elektronicznej. Zgłaszano
najróżniejsze projekty – remonty chodników, bulodrom, czyli boisko
do gry w boule, czy projekty społeczne, takie jak Klub Malucha.
„W tym roku pierwszy raz budżet wspierali miejscy wolontariusze, za co serdecznie im dziękujemy – podkreślał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – To także zasługa naszych pracowników
i społeczników, którzy pełnili dyżury w ponad 40 punktach mobilnych”.
W kategorii projekt ogólnomiejski zwyciężył szlak pieszo-rowerowy, czyli Łynostrada. 17 zwycięskich projektów, to zadania dotyczące remontów chodników, ulic i parkingów oraz po trzy projekty siłowni
i placów zabaw oraz projekty społeczno-kulturalne. Na realizację
zadań w III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 3,53 mln złotych.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Olsztyna do uczestnictwa w kolejnych edycjach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
i współdecydowania o kształcie naszego miasta!
Dorota d`Aystetten
Urząd Miasta Olsztyna
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Babie lato i złota polska jesień
Tylko niewielu z nas lubi jesień, a dla większości może ona w ogóle nie
istnieć (poza grzybiarzami), ale jeśli już jest, to przynajmniej powinna być
ciepła i słoneczna. Pogoda spełni chyba nasze oczekiwania, bo tegoroczne
babie lato i złota jesień zapowiadają się wyjątkowo pięknie.
Zresztą od kilku lat jesień raczy nas wyjątkowo ciepłą i słoneczną aurą,
tym samym przedłużając tak kochane przez wielu lato. Na przełomie września i października rozpoczęło się babie lato, które z biegiem dni, gdy liście
zmieniają kolor na żółty, purpurowy i złoty, w końcówce października lub na
początku listopada przejdzie w złotą polską jesień.
Podziwiać jednak mieniące się pięknymi barwami liście możemy tylko
wówczas, gdy niebo jest pogodne i oświetlane są one przez promienie słoneczne. W tym roku szansa na słoneczne i ciepłe babie lato z perspektywą
złotej jesieni jest wyjątkowo duża. Jednak może być raz ciepełko, słoneczko
i piękne niebo, a innego dnia słota i ziąb – jak to jesienią bywa. Jednak wybierajmy to, co dobre, korzystajmy z każdej chwili na spacery, grzybobrania
i wszelki inny kontakt z naturą, z przyrodą w całej jej krasie i zmienności.
Wszystko co nas czeka w tym okresie jest naturalne i powtarzające się
cyklicznie. Odbierajmy to bez emocji, a jedynie przewidujmy: wszelkie anomalie pogodowe, zagrożenia wynikające z pory roku, istoty rozwoju cywilizacyjnego i inne. Tak więc, przewidujmy różne wersje ubierania się, zwłaszcza
dzieci i naszych seniorów, zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych opadów deszczu czy (to nie żarty) śniegu. Na razie prognozuje się, że
w październiku możemy liczyć na kilka pogodnych dni, z „sympatycznymi”
temperaturami, potem w listopadzie ma nastąpić załamanie pogody z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu i śniegu z deszczem. Przewidujmy
więc i przygotowujmy się do słotnej jesieni i zimy jakakolwiek by ona była. Te
pory roku zawsze są dla nas uciążliwe i niosą ze sobą wiele zagrożeń, choć
życzę jeszcze trochę słoneczka i ciepłych dni złotej polskiej jesieni z zachowaniem bezpieczeństwa dzięki przewidywaniu i sam też jeszcze na trochę
grzybobrania liczę.
W okresie jesieni szczególnie zwracam uwagę na zagrożenia komunikacyjne. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierowców. Różnie bywa, trzeba
przewidywać i zachowywać wzmożoną ostrożność – pewnie znowu usłyszę,
że się powtarzam, ale dodam: kierowcy pamiętajcie i miejcie wyobraźnię –
słabo widać w deszczu, mgle i pod wieczór, ale także pieszych w ciemnych ubraniach. Bądźmy czujni na wszelkie niedogodności drogowe (dziury
i wykopy, objazdy i oznakowania, a jest ich teraz w naszym mieście wiele);
zwolnijmy, pamiętajmy o światłach, ale nie o tych „dla pucu” – niby dziennych
– z diodek, ale o zwykłych krótkich, przy których widać, gdzie jedziemy i kto
jest współużytkownikiem ruchu drogowego.
A skoro już jestem przy temacie zagrożeń komunikacyjnych, to sprawa
rowerzystów! Wielki apel do rodziców i opiekunów naszych dzieci i wnuków
– nie pozwalajcie im jeździć na rowerach i rowerkach (coraz to bardziej obecnie „wypasionych”) bez kasków ochronnych! Gdy zwracam uwagę – słyszę:
to tylko tu, na placyku i chodnikach między blokami. Tak, ale placyki to asfalt,
a chodniki polbruk – kopnijcie sobie w to podłoże i potem pomyślcie, co może
się stać, gdy „wyrżnie” w to głową wasze dziecko czy wnuk!
Miejmy świadomość, że teraz częściej będzie padało i wiało, a w na-

DYŻURY

szych osiedlach mieszkamy w blokach z balkonami (różnymi – ze względu
na zabudowę), ale tak samo znajdujące się na tychże balkonach sprzęty,
urządzenia i inne przedmioty mogą być poderwane przez wiatr i stanowić
dla innych śmiertelne zagrożenie; również wszelkie inne „ozdoby” i wyposażenia powinny zostać przed silnymi jesiennymi wichurami, jak i zimowymi
zadymkami zdemontowane z balkonów, a to i ze względów estetycznych,
jak i bezpieczeństwa. Dobrze jest przed słotną jesienią, po opróżnieniu balkonu – oczyścić go, jak pogoda pozwoli podmalować (zakonserwować) to,
co trzeba, a uszczelnić resztę, zaś przy okazji sprawdzić okna i drzwi z przesmarowaniem gliceryną (do kupienia w aptece) wszelkich uszczelek (guma
„odżywa”, nie parcieje, a uszczelki lepiej chronią przed zimnem).
Jesień bywa piękna, ale bywa i kapryśna. Listopad zawsze poza skłanianiem nas do refleksji po Święcie Zmarłych przypomina, że zbliża się
zima, ba, czasami już jest! Gdy nadchodzą zawieruchy i mrozy dla wielu
z nas oznacza to konieczność podejmowania różnych zabiegów związanych
z uszczelnianiem okien i drzwi, z przygotowaniem mieszkania do „przetrwania” zimy. Administracje będą sprawdzać wentylacje, szczelność gazu i stan
instalacji elektrycznej, ale nie czekajmy na kontrole i nakazy – sami też się
tym zainteresujmy, a zauważone niedociągnięcia i uwagi zgłaszajmy kontrolującym dla własnego bezpieczeństwa.
Chodzi o to, aby mieszkać w warunkach w miarę komfortowego ciepła,
ale z zachowaniem logiki, bo przecież pomierniki są nieubłagane i bezwzględnie liczą nam ilość zużytego ciepła – przeliczając to na opłaty za mieszkanie.
Uszczelniajmy więc wszystko, co się da – zwłaszcza gdy posiadamy
„starą” stolarkę okienną i drzwiową, zaś posiadając „nowe” okna i mieszkając
w budynkach po termomodernizacji – nie przesadzajmy, bo przez źle pojęte
ocieplanie i oszczędzanie ciepła możemy zafundować sobie pleśń i zagrzybienie mieszkania.
Chodzi po prostu o wentylację, o wietrzenie mieszkań! Wentylacja polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego
miejsce świeżego – jest niezbędna w celu usunięcia pary wodnej, produktów
spalania gazu, emisji zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do wykańczania mieszkań, mebli, a także związanych z przebywaniem i funkcjami
życiowymi osób oraz czynnościami występującymi w gospodarstwie domowym, bez tego pojawia się zawilgocenie ścian, powstawanie pleśni, a nawet
„grzyba” – w takiej atmosferze czujemy się niedobrze, sennie i niezdrowo, o kosztach odgrzybiania nie wspomnę!.
Na zakończenie przypominam – przed nami Święto Zmarłych i Zaduszki, nie dajmy się zwariować, wcześniej posprzątajmy i udekorujmy groby,
a odwiedzajmy cmentarze przewidując, co się będzie działo w tych dniach:
utrudnienia w ruchu drogowym, korki i objazdy, a na cmentarzach uwaga na
złodziejaszków i kieszonkowców. W tym roku 1 listopada to niedziela – jest
więc czas, aby spokojnie i bez utrudnień odwiedzać cmentarze już od piątku.
Życzę zwykłej, może i złotej polskiej, jeszcze nie raz ciepłej i słonecznej
jesieni, a najważniejsze bezpiecznej, o ewentualnym jeszcze grzybobraniu
nie wspomnę! cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

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: 16 listopada 2015 r. – pełni Józef Gruszewski

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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VI „Biesiady Pieczewskie” przerwał deszcz

Rada Osiedla „Pieczewo” wspólnie z księdzem prałatem Marianem Matuszkiem i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie od wielu lat na początku roku szkolnego organizuje imprezę osiedlową pod nazwą „Biesiady Pieczewskie”, które
w tym roku Honorowym Patronatem objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, a odbyły się one 20 września br. na terenie parafii
pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, przy ul. Bajkowej 15.
Program „Biesiad Pieczewskich” był bardzo bogaty, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: pokazów, występów, konkursów oraz
możliwość wykazania się kreatywnością w przyrządzaniu potraw kulinarnych. Niestety, nie wszystkie punkty programu mogły być zrealizowane, bowiem zaplanowany na 4 godziny festyn po godzinie został przerwany z powodu deszczu. A szkoda, bo czekała nas wyśmienita
zabawa, która już dobrze się rozkręcała.
Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom i naszym partnerom, którzy wspomogli organizację „Biesiad”: KASIE STEFCZYKA,
Galerii Warmińskiej, Zakładowi Usług Bankietowych „Victoria”, Piekarni Dąbkowski, PSS Społem, SM „Jaroty” i Osiedlowym Klubom, Fundacji „Otwarte Dłonie”, Stadninie Koni J. Kojrysa i Pałacowi Młodzieży.
Patronatem medialnym imprezę objęli: olsztyn24, Radio Plus, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, TVP Olsztyn.

Informujemy o otwarciu nowej siedziby

SPECJALISTYCZNEGO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

„PERIO-ENDO”
Lekarz stomatolog Julita Koper, specjalista periodontolog
Tel. kom. 666 325 872
Olsztyn, ul. Gębika 55A

Leczenie chorób dziąseł i przyzębia
Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej
Leczenie zachowawcze
RTG zębów
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Protetyka stomatologiczna

