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oże Narodzenie
Gdy wyciągasz rękę ponad własną krzywdę i podziały
i gdy Twoje słowa nie chcą zabijać.
Gdy już masz dosyć bycia człowiekowi wilkiem
i nie potrafisz nikogo wyrzucić na bruk nienawiści.
Gdy spotykasz się z Przyjacielem
i gdy wciąż jeszcze zachwyca Cię zachód słońca
albo łysy księżyc.
Gdy czytasz wiersze zamiast plotek
i gdy rozśmiesza Cię czasem własne lustro.
Gdy na chwilę przestajesz być racjonalnym dla Miłości
i kiedy słuchasz zamiast pouczać.
Gdy czasem zazdrościsz ptakom
i gdy przebaczasz wbrew sprawiedliwości.
Kiedy bliźnim jest ten, kto potrzebuje pomocy
i gdy starasz się Nadzieją osuszyć czyjeś łzy.
Kiedy pieniądze stają się środkiem, a nie celem
i gdy tańczysz, bo akurat chce Ci się tańczyć.
Gdy jesteś sobą nawet wbrew sobie
i gdy Bogu samemu udzielasz miejsca w swoim życiu,
a człowiekowi w swoim domu

WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, by pełen uroku Wieczór Wigilijny,
gdy Miłość schodzi na ziemię, aby obdarzyć nas pokojem,
przepełniony był wzajemną bliskością i życzliwością,
a świąteczny czas, spędzony w gronie najbliższych,
niech dostarczy wielu niezapomnianych wzruszeń.
Życzymy, by każdy dzień Nowego 2017 Roku kończył się spełnieniem,
obdarowywał pomyślnością i szczęściem.
Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Bogumiła Gadziała – przewodnicząca Rady Nadzorczej
i przewodniczący Rad Osiedlowych: Nagórek, Jarot i Pieczewa oraz Redakcja „Jarot”
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Długi i ich windykacja
Windykacja (łac. vindicatio) – dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Tak brzmi
słownikowa definicja windykacji, lecz dla potrzeb tego artykułu zajmiemy się tylko dochodzeniem przez Spółdzielnię praw do zapłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych i garaży, a okres zadłużenia objęty zainteresowaniem będzie przekraczał trzy miesiące.
Przy zadłużeniach za okresy krótsze, postępowanie Spółdzielni jest mniej sformalizowane, a organami zajmującymi się dobrowolnym oddłużaniem się spółdzielców są Rady Osiedlowe. Tak to wprawdzie wygląda obecnie, choć w latach wcześniejszych
podejmowaliśmy się działań na odmiennych zasadach.
Program jednorazowego oddłużania
O takim programie myślano już w połowie roku 1995, ale ostateczny kształt nadano mu dopiero w końcu tego roku. Programem
objęto tylko te osoby, których zadłużenie na dzień 31 grudnia 1995 r.
przekraczało dwumiesięczny wymiar czynszu, a także osoby, które
po 30 listopada 1995 roku spłaciły całkowicie zaległy czynsz, ale
ciążyły jeszcze na nich niespłacone odsetki.
Spłaty zaległego czynszu oraz ustawowych odsetek miały odbywać się według następujących zasad:
Lp.

1.
2.
3.
4.

Termin spłaty
kwoty głównej
15. 02. 1996 r.
15. 03. 1996 r.
15. 04. 1996 r.
30. 04. 1996 r.

Ostateczny termin
spłaty pozostałych
odsetek
–
15. 04. 1996 r.
15. 05. 1996 r.
30. 05. 1996 r.

Zakres umorzenia
odsetek ustawowych
100%
80%
70%
65%

Ten program jednorazowego oddłużania z założenia miał być
wprowadzony tylko raz i nigdy więcej nie został powtórzony. Powodem był głównie niechętny stosunek części działaczy samorządowych, którzy obawiali się, iż może to działać demobilizująco na
tych członków, którzy wprawdzie jeszcze płacą, ale przychodzi im to
z trudnością. Zarządowi Spółdzielni zaś chodziło o zmobilizowanie
do płacenia tych, którzy przytłoczeni szybko rosnącymi odsetkami
całkowicie zaprzestali płacenia.
Jak widać z powyższego zestawienia, postanowiliśmy wysoko
premiować szybko płacących, rezygnując całkowicie lub w znacznej
części z odsetek, które były pieniędzmi tylko na papierze. Okazało
się, że trafiliśmy z tym programem do tej części osób, które będąc
wyraźnie pod ścianą, dysponowały jednak pewnymi zasobami pieniężnymi, a jednocześnie chciały wyrwać się z pułapki zadłużenia.
W efekcie do połowy marca 1996 roku 188 członków spłaciło całość
zadłużeń czynszowych wraz ze stosowną częścią odsetek łącznie
na kwotę 230.251 zł. W kolejnych dwóch miesiącach wpłaty były coraz mniej liczne, a to dlatego, że wówczas stosowaliśmy zasadę, że
umarzamy 50% odsetek każdemu, kto spłaci całą kwotę podstawo-
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wą. Ta ostatnia zasada, z modyfikacjami od kwietnia 2006 r., była
stosowana jeszcze przez parę lat, ale od roku 2010 zrezygnowano
z niej całkowicie, uznając ją za nazbyt liberalną w nowych warunkach ekonomiczno-gospodarczych.
Budowanie działu windykacji
Sukces programu jednorazowego oddłużania wykazał, że
u dłużników jest ciągle pewna suma pieniędzy, która mogłaby wrócić
do Spółdzielni, ale sięgnięcie po nią wymaga z naszej strony tym
większego wysiłku, im ochota dłużników jest mniejsza.
W tym miejscu warto zapoznać się z wykresem prezentującym
dynamikę zadłużania się mieszkańców w okresie ostatnich 22 lat.
Bez przesady można powiedzieć, że obraz jest przerażający, ale
chociaż tej wiedzy wówczas nie mieliśmy, to już wtedy postanowiliśmy z tym zdecydowanie walczyć.
Zaczęło się więc od tego programu jednorazowego oddłużania
(początek roku 1996). W kwietniu roku 1996 utworzono samodzielne stanowisko ds. windykacji, podległe bezpośrednio wiceprezesowi ds. ekonomicznych. Ponieważ zadłużenie rosło, w październiku
1999 r. utworzono sekcję windykacji złożoną z dwóch osób.
Chcąc uzmysłowić mieszkańcom wagę problemu zadłużenia zaczęliśmy pisać o tym w miesięczniku „Jaroty” (pierwszy numer ukazał
się we wrześniu 1997 r.). Bardzo ogólnie przedstawiliśmy to po raz
pierwszy w numerze 11 z roku 1998. Znacznie obszerniej pisaliśmy
o tym problemie w numerze 4 z roku 2000. Podano tam zadłużenie
każdego budynku z osobna. Wyszło na to, że przeciętnie w skali roku
wpływało do Spółdzielni tylko 10 czynszów, dwa pozostałe miały już tylko stanowić zmartwienie Zarządu, a praktycznie – spółdzielców płacących. Co trzecie mieszkanie zajmowane było wówczas przez dłużników.
Przełom roku 2001 i 2002 to okres nieprzeciętnie dużych opadów śniegu, który przez kilkanaście dni paraliżował komunikację
(także pieszą) na naszych osiedlach. Po raz pierwszy postanowiliśmy dać szansę dłużnikom poprzez ich płatny udział w odśnieżaniu.
Zgłosiło się 98 dłużników, którzy odpracowali 30.970 zł. A zadłużenie nadal rosło.
Z naszych wcześniejszych obserwacji wynikało, że dłużnicy
uzyskując potężny oręż przy okazji uchwalenia przez Sejm ustawy
o ochronie danych osobowych, skrzętnie z niego korzystali. Z tego
też powodu, pisząc w „Jarotach” o zadłużeniu mogliśmy podawać
tylko dług całego budynku, ale nigdy konkretnego mieszkania. Tymczasem z tą anonimowością żyło się dłużnikom łatwiej, a głównie
taniej. Położyliśmy więc temu kres poprzez uruchomienie w dniu
11 lipca 2005 roku Spółdzielczego Rejestru Dłużników („Jaroty”
nr 7/2005 r.) Wcześniej musieliśmy dokonać stosownej zmiany w naszym Statucie. Zlikwidowaliśmy wprawdzie anonimowość dłużników,
ale tylko w stosunku do spółdzielców.
Przygotowując się do wdrożenia Rejestru Dłużników nie wiedzieliśmy wówczas, że właśnie w roku 2005 zadłużenie osiągnie
swoje apogeum. W grudniu 2005 r. zapowiedzieliśmy dłużnikom, że
od drugiego kwartału roku 2006 zmieniamy zasady umarzania odsetek („Jaroty” nr 12 z 2005 r.). Mianowicie odstąpimy od umarzania
50% odsetek wyłącznie po spłaceniu długu podstawowego. Dłużnik
domagający się umorzenia odsetek będzie musiał zawrzeć ze Spółdzielnią pisemną ugodę. Wynikać z niej będzie, że jeżeli dług podstawowy spłacony zostanie szybko (termin wynikał z ugody), to 50%
odsetek zostanie umorzone, a część pozostała zostanie spłacona
w okresie 6 miesięcy. W przypadku spłaty długu podstawowego
w dłuższym okresie, umarzanie będzie mogło jednak dotyczyć tylko 25% odsetek. Niedotrzymanie terminów ugody skutkować miało
skapitalizowaniem odsetek, czyli doliczeniem ich do długu podstawowego. Informację o zmianie zasad umarzania odsetek powtórzono jeszcze dwukrotnie („Jaroty” nr 1 i nr 3 z 2006 r.).
Chcąc podnieść sprawność odzyskiwania długów od 1 stycznia
2006 r. sekcję windykacji powiększono do trzech osób, a od marca 2006 r. – do czterech.
Trudno określić, które z opisanych wyżej zabiegów w większym
stopniu przyczyniły się do zmiany zachowań dłużników, ale faktem
jest, że zadłużenie zaczęło wreszcie spadać.
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Przygotowując się na wprowadzenie w życie kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (weszła w życie w dniu
31 lipca 2007 r.), która możliwość wyodrębnienia własności lokali
warunkowała całkowitym oddłużeniem, od 1 maja 2007 r. powiększyliśmy zatrudnienie w sekcji windykacji do pięciu osób.
Rzeczywiście zadłużenie w roku 2007 wyraźnie spadło, by jednak przez kolejne dwa lata ponownie wzrosnąć. Pisaliśmy o tym zjawisku w artykułach o identycznych tytułach: „Wykupili lokale, a teraz
za nie nie płacą” (nr 1 z 2010 r. i nr 2 z 2011 r.). Z uwagi na słabe
zainteresowanie dłużników nowymi zasadami umarzania odsetek,
od 1 czerwca 2010 r. do Statutu wprowadzono zapis o całkowitym
zaprzestaniu ich umarzania. Zachowanie nasze i dłużników
w sprawie umarzania odsetek miało jednak podstawy racjonalne,
bowiem o ile w roku 1995 odsetki ustawowe wynosiły 54%, to od
roku 2009 ustalone zostały na poziomie 13%, a od stycznia 2016 r.
jest to tylko 7%.
W roku 2008 z sekcji windykacji utworzyliśmy dział windykacji,
który od stycznia 2011 r. liczył 5,5 etatu.
Po uwłaszczeniu się sporej liczby mieszkańców powstała nowa
możliwość odzyskiwania długów. Mianowicie uwłaszczeniu towarzyszyło ustanawianie ksiąg wieczystych, w których – w przypadku
dłużnika – można było dokonać wpisu hipoteki przymusowej. Skutkowało to tym, że dłużnik bez wiedzy Spółdzielni nie mógł już sprzedać lokalu z pominięciem spłaty zadłużenia („Jaroty” nr 2 z 2010 r.).
Dodatkowym instrumentem w walce z dłużnikami okazała się
możliwość wpisania ich do Krajowego Rejestru Długów. Zapowiadaliśmy to w majowym numerze „Jarot” z roku 2009 oraz w „Jarotach”
nr 2 z roku 2010.
Na przełomie roku 2010 i 2011 znowu pojawiły się duże mrozy
i wysokie opady śniegu. Dało to ponownie okazję do zaoferowania
dłużnikom możliwości oddłużenia przez odśnieżanie. Niestety, tym
razem oferta nie zyskała takiego zainteresowania, jak to miało miejsce dziewięć lat wcześniej: chętnych było zaledwie 27 osób, którym
udało się zmniejszyć dług łącznie o 11.622 zł. Była to przysłowiowa
kropla w morzu potrzeb, ale chociaż działanie to było skierowane we
właściwym kierunku („Jaroty” nr 3 z 2011 r.).
Od marca 2016 r. zatrudnienie w dziale windykacji wzrosło
do sześciu osób, które wykorzystując różne instrumenty prawne
oraz stosując zachęty wobec dłużników w końcówce roku 2016
sprowadziły zadłużenie do poziomu poniżej 6.000.000 zł, czyli do
takiego, jakie było na przełomie roku 2000 i 2001.
Podsumowanie
Zadłużanie się mieszkańców jest wypadkową wielu czynników,
tak o zakresie makro-, jak i mikroekonomicznym. W każdym bądź
razie jest to wynik niepowodzeń, którymi dotknięta była cała rodzina.
Działania Spółdzielni zmierzające do wyciągnięcia od dłużników jak największej kwoty wynikały ze zobowiązań wobec mieszkańców płacących należności na czas. W tym celu ciągle poszukiwaliśmy instrumentów ułatwiających to zadanie, ale z drugiej strony
staraliśmy się stosować te wszystkie zasady, które leżąc po stronie
wierzyciela (Spółdzielni), pozwalały rezygnować z dochodzenia całości. Chodzi tu mianowicie o umarzanie odsetek. Wydaje się, że
całkiem zasadnym było umarzanie znacznych części odsetek w sytuacji, gdy stanowiły one około 50% całego zadłużenia. W miarę
jednak, gdy poziom odsetek ustawowych malał, malały też nasze
możliwości.
Jesteśmy pełni uznania dla tych wszystkich (w większości były
to kobiety), którzy bardzo ciężką pracą, podejmowali się odśnieżania, ułatwiając życie tym, których było stać na płacenie zobowiązań.
Nie mogliśmy jednak posuwać się wobec dłużników zbyt daleko, by
na płacących nie przenosić nieuzasadnionych ciężarów.
Proces windykacji choć przykry, jest jednak konieczny. Ciągle
musimy szukać nowych możliwości ułatwiających ściąganie długów.
Do zrealizowania tego zadania trzeba zatrudniać ludzi nabierających
biegłości w tym zawodzie. Liczba tych osób była przez nas starannie
weryfikowana, tak by ich obecność uzasadniona była osiąganymi
rezultatami.
dokończenie na str. 8
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Dzień Seniora w Klubie „Na Górce”

Seniorom z okazji ich święta życzenia złożył wiceprzewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” Andrzej Górski.

Stół szwedzki
Kulturę stołu, estetykę potraw
zaprezentowała technolog żywienia

inż. Teresa Biała.

Każdy z uczestników otrzymał zestaw potraw
na rodzinne uroczystości.

Akcja Zima
2017

w Domu Kultury SM „Jaroty”
I turnus 23.01.–27. 01. 2017 r.
II turnus 30.01.–3. 02. 2017 r.
w godz. 8.00 – 15.30
dla dzieci członków SM „Jaroty”
Wiek uczestników 7 – 12 lat
Informacje w Klubach: „ Na Górce” tel. 89 543 55 99
„Akant” tel. 89 541 58 40
Zapisy od 2 stycznia 2017 r. Liczba miejsc ograniczona!
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Andrzejki w Klubach Kultury SM „Jaroty”

19 listopada w Klubie „Akant” na imprezie andrzejkowej pod kierunkiem wodzireja bawiły się dzieci tańcząc rumbę i biorąc
udział w licznych konkursach.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m², 2-pokojowe,
z balkonem, środkowe, II piętro w 4-piętrowym bloku,
ul. Murzynowskiego 1. Cena 228.000 zł. Tel. 507 058 036.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,5 m², II piętro, Jaroty.
Tel. 504 250 348.
Kupię kawalerkę od 25 do 30 m², parter albo I piętro
lub w bloku z windą, bez pośredników. Tel. 783 214 022.
Ekonomiczne mieszkanie o pow. 35 m² na Jarotach
sprzedam – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wiatrołap,
ogródek, parter. Tel. 602 340 650.
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

W Klubie „Na Górce” przed licznie zgromadzoną publicznością sztuki magiczne prezentował i do zabawy zapraszał
iluzjonista Łukasz Ogonowski. Tym razem wystąpił wraz ze
swoimi uczniami z Klubu „Akant”, pokazując magiczne karty,
„latajacy stolik”, znikające przedmioty itp. Impreza odbyła się
przy współudziale Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Dzień Niepodległości na Jarotach
11 listopada 2016 roku mieszkańcy Olsztyna, a głównie Jarot, spotkali się, by wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni i celebrować narodowe święto. Gospodarzem wydarzenia była spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
Szkoła Podstawowa Nr 34, samorządowa Rada Osiedla „Jaroty” oraz kierownictwo Osiedlowego Klubu Kultury „Akant”. Honorowy
patronat objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Tradycyjnie Święto Niepodległości rozpoczęto mszą świętą
w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej. Homilię wygłosił ks. kanonik Romuald Zapadka.
Popołudniowy festyn w budynku SP Nr 34 rozpoczęto od
wciągnięcia państwowej flagi na szkolny maszt i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przybyłych na tę uroczystość
przywitali: Jerzy Krasowski – przewodniczący spółdzielczej Rady
Osiedla „Jaroty” i Lucyna Jaczewska – przewodnicząca samorządowej Rady Osiedla „Jaroty”. Głos zabrali zaproszeni goście, m.in.
Halina Zaborowska-Boruch, zastępca prezydenta miasta Olsztyna
oraz ks. kanonik Romuald Zapadka.
Głównym punktem obchodów był IV Festiwal Polskiej Pieśni
i Piosenki Olsztyn – Jaroty 2016, celem którego było uczczenie
Narodowego Święta Niepodległości i edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 52 wykonawców, w tym
2 grupy śpiewające po 15 osób. Reprezentowali oni 8 placówek
oświatowych: 6 z Olsztyna i 2 z województwa. Przegląd pieśni stał
na wysokim poziomie. Po długich obradach jury w składzie: Barbara
Rytwińska – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie – przewodnicząca; członkowie: Marek Wąsik – dyrektor SP Nr 34, Andrzej Brzozowski i Andrzej Kulczyński – zespół „Kaczki z Nowej Paczki” podało wyniki:
I miejsce zdobyła: Julia Płochraczyk, Lipowiec, gmina Szczytno, uczestniczka Kuźni Talentów Fundacji Kreolia – wykonała piosenkę Elżbiety Szaniewskiej do słów Janusza Szczepkowskiego pt.
„Niepodległa, Niepokorna”.
II miejsce zajęły: Amelia Szpyrka i Kaja Szpyrka SP 30 Olsztyn – wykonały piosenkę Mieczysława Słobudzkiego do słów Kazimierza Wroczyńskiego pt. „Białe róże”.

III miejsce: Gabriela Stepnowska SP 34 Olsztyn – wykonała piosenkę Piotra Figla do słów Janusza Kondratowicza pt. „Powrócisz tu”.
Ponadto jury przyznało wyróżnienia, które otrzymali:
Weronika Pietki – uczennica klasy III, Płozy, gmina Szczytno
– opiekun Joanna Gawryszewska – wykonała piosenkę „Czerwonych Gitar” pt. „Biały Krzyż” do słów Janusza Kondratowicza i muzyki Krzysztofa Klenczona.
Małgorzata Gwiazda – uczennica klasy III, Lipowiec, gmina
Szczytno – opiekun Joanna Gawryszewska – wykonała piosenkę
Małgorzaty Godlewskiej do słów Józefa Szczepańskiego pt. „Dziś
idę walczyć, Mamo”.
Ewa Tomasik – uczennica klasy III SP 34 – opiekun Małgorzata Szmit – wykonała piosenkę Mieczysława Słobudzkiego do słów
Kazimierza Wroczyńskiego pt. „Rozkwitały pąki białych róż”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki
oraz dyplomy. W przerwie konkursowej, podczas obrad jury, licznie
zgromadzona publiczność (ponad 200 osób) śpiewała patriotyczne
pieśni, m.in. „My pierwsza brygada”, „Szara piechota”.
Niespodzianka czekała na osobę urodzoną w dniu 11 listopada.
Młody człowiek był szczęśliwy – otrzymał nagrodę – bilet do filharmonii, który ufundowała prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości na Jarotach były
radosne. Licznie przybyły całe rodziny, a śpiewali wszyscy: dzieci,
rodzice i dziadkowie.
Imprezę prowadzili: Jerzy Krasowski, Lucyna Jaczewska oraz
Aneta Nowak z Osiedlowego Klubu Kultury „Akant”.
Barbara Kozińska
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Znowu Nowy Rok
Słoneczko pod koniec listopada trochę nas rozpieściło, ale grudzień, jak
to grudzień, wreszcie zima i nie ma się czemu dziwić – bądźmy przygotowani
na różnorakie anomalie pogodowe i wszelkie jesienno-zimowe zagrożenia.
Wiele świątecznych zakupów już za nami, ale jak to zwykle bywa na
ostatnią chwilę jeszcze czegoś brakuje, coś trzeba załatwić, miejmy się więc
na baczności, bo w ferworze zakupów i załatwiania spraw w biegu wiele
może się przydarzyć. To najlepszy okres dla kieszonkowców, naciągaczy
i tzw. sprzedawców okazji, ba i legalni sprzedawcy kuszą promocjami i okazjami, które w wirze zakupów i pośpiechu spowodowanym okolicznościami
wydają się zbawiennym szczęściem, a tak po prawdzie, normalnie nawet
byśmy na nie nie zwrócili uwagi.
Podobnie ma się sprawa „zamieszania” w domach – początkowo dzieci
i wnuki jeszcze w szkołach czy przedszkolach, więc musimy zadbać i o ich
bezpieczeństwo, i o sprawy przygotowań świątecznych. To sprawia, że bywamy nieco rozkojarzeni – nie zawsze pamiętamy o zamykaniu drzwi, nie
zwracamy uwagi na to, kto dzwoni do domofonu i często wpuszczamy nieznane osoby, kto wie, czy nie złodziejaszków, naciągaczy lub domokrążców,
a okazja czyni złodzieja. Przewidujmy to i bądźmy ostrożni.
Kiedy już pociechy mają ferie, jest jeszcze gorzej. Przygotowania i bieganina przedświąteczna, a tu biegające wszędzie i zawsze dzieciaki, często
zajęte swoimi sprawami, o drzwiach do mieszkania i wejściowych nie wspomnę, a osoby postronne wchodzą i wychodzą – zagrożenia wszelkie mamy
więc na miejscu.
Pamiętajmy przy tym, że już na długo przed świętami zaczyna się szaleństwo pirotechniczne. Wiem stale się powtarzam i bez przerwy o tym przypominam, zresztą nie tylko ja, corocznie bowiem wszystkie służby i organizacje apelują, by obchodzić się ostrożnie z fajerwerkami – już słuchać jak
młodzi piromani strzelają na podwórkach, między blokami, ba, pod oknami
naszych mieszkań. Reagujmy i powiedzmy sobie prawdę, bolesną – to nasza
wina: pozwalamy, finansujemy i tolerujemy, a często też bezwiednie w tym
uczestniczymy.
Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne, które są w sprzedaży
oficjalnej, zgoda – ale to są środki pirotechniczne, niebezpieczne, często
zawierające materiały będące składnikami Bojowych Środków Zapalających.
Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami może doprowadzić do nieszczęścia, zagrażają one zdrowiu i życiu, zwłaszcza jeśli
posługują się nimi dzieci. Czyż dopiero wypadki, rany i oparzenia, pożary,
łzy i nieszczęścia muszą być bolesnym sygnałem do tego, abyśmy myśleli,
widzieli i działali zapobiegawczo? Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy
uwagę na to, co dzieje się wokół nas.
Kolejna sprawa: dom, mieszkanie – przygotowywanie świąt czy zabawy
karnawałowej, ustawianie i ustrajanie choinki – prac wiele i można się pogubić, zapomnieć zamknąć drzwi wychodząc po radę do sąsiadki, wyłączyć
kuchenkę czy podpalić tłuszcz na patelni, zapominając, że ona tam jeszcze
ciągle jest na gazie. To wydaje się prozaiczne, ale jest prawdziwe – zwolnijmy i przewidujmy, a wracając do patelni, jeśli zapali się na niej tłuszcz – nigdy nie gaśmy go wodą, gdyż to grozi wybuchem lub może pryskać na boki
płonącym tłuszczem. Wystarczy przykryć patelnię (czy inne naczynie, w którym płonie tłuszcz) pokrywką lub inną niepalną pokrywą i zabezpieczając
dłonie rękawicami bądź inną szmatą, wynieść choćby na klatkę schodową
lub balkon, aby nie zadymić i nie zasmrodzić mieszkania. Tam zresztą łatwiej
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dogasić kłopotliwy problem przykrywając większą tkaniną – wówczas może
być wilgotna, chodzi o odcięcie dostępu powietrza do ewentualnie tlącego
się jeszcze tłuszczu na patelni.
W naszych mieszkaniach czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni czy mroźnej i śnieżnej zimy. Jednak, aby tak było zawsze,
musimy zadbać o dobry stan instalacji domowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i zimą. Jeśli ich praca zależy od dostaw prądu, musimy
pamiętać, jak i do kogo szybko zatelefonować w przypadku awarii energetycznych. Pamiętajmy też o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach
starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla których trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdziwe zagrożenie. Współdziałajmy z sąsiadami, oni
też nam pomogą, gdy zajdzie taka konieczność.
Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę:
– na wszelkie urządzenia grzewcze: kaloryfery: sprawdźmy ich szczelność i sprawność, sprawdźmy też inne podgrzewacze, które posiadamy na
wypadek, gdyby nastąpiło niedogrzewanie mieszkania – są to z reguły urządzenia elektryczne – sprawdźmy ich sprawność i używajmy zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego;
– piecyki (kuchenki) gazowe czy gazowo-elektryczne – upewnijmy się,
że działają właściwie, a kanały wentylacyjne są drożne. Nasze administracje
prowadzą regularne kontrole urządzeń grzewczych i kanałów wentylacyjnych
przez fachowców, a do ich zaleceń należy się bezwzględnie stosować.
W swoich mieszkaniach używamy wielu urządzeń elektrycznych: lodówki i zamrażarki, mikrofalówki i czajniki elektryczne, żelazka i opiekacze oraz
wiele innych. Zadbajmy o ich sprawność, nie naprawiajmy uszkodzeń elektrycznych metodami domowymi – od tego są fachowcy.
Jesienią i zimą bywają przerwy w dostawie energii elektrycznej (zadbajmy o światło zastępcze, np. zwykłe świece), występują też przerwy w ogrzewaniu czy brak wody i inne awarie komunalne, z reguły albo jesteśmy o tym
informowani, albo administracje reagują na takie zdarzenia, jednak mogą to
być sprawy lokalne i wówczas sami pytajmy lub interweniujmy: telefony alarmowe i informacyjne: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż
Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie
gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod.-kan. –
994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY
MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” – 89 543 55 00
(03, 48).
Wiele tych przypomnień i ostrzeżeń, jako że i wiele wokół nas zagrożeń,
a że jest to okres świąteczno-noworoczny, więc życzę wszystkim spokojnych
i bezpiecznych świąt, a Nowego Roku, oby nie gorszego, a nade wszystko
bezpiecznego. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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 stycznia 2017 r. – pełni Zofia Wysokińska

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.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, email:
sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax
89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Długi i ich windykacja

Warto na koniec pokazać przykładowy zakres działań podejmowanych przez dział windykacji w okresie ostatnich pięciu lat. W załączonej poniżej tabeli widać, jak wiele różnorakich czynności należy podjąć, by uzyskać zakładane rezultaty.
Dane/rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Liczba wysłanych przedsądowych wezwań do zapłaty

902

460

565

Liczba skierowanych pozwów do sądu

180

165

Liczba prawomocnych nakazów zapłaty

174

138

Liczba skierowanych wniosków przedegzekucyjnych

142

Liczba skierowanych wniosków do komornika
Liczba skierowanych wniosków do komornika
o wszczęcie egzekucji z prawa do lokalu
Liczba wydanych decyzji Zarządu (spłata w ratach)
Liczba wysłanych ponagleń dotyczących spłaty
zadłużenia w ratach
Prawda, że nie zawsze liczba zatrudnionych w dziale przekładała się wprost proporcjonalnie na efekty w postaci konkretnych
czynności, prowadzących do odzyskania pieniędzy. Działamy bowiem w związku z czynnościami takich zewnętrznych podmiotów,
jak sądy i komornicy, a także sami dłużnicy, którzy składając do
sądu zarzuty wpływają na opóźnianie procedury windykacyjnej.
Były to jednak działania prawem przewidziane i przez nas respektowane. Gorzej natomiast, gdy na proces windykacyjny zaczęły
mieć wpływ osoby spoza grona podmiotów prawem usankcjonowanych, a tak w pewnym momencie zaczęło się dziać w przypadku
naszej Spółdzielni. Opisaliśmy to w numerze 9 z 2011 r. w artykule
pt. „Niedźwiedzia przysługa posłanki”. Chodzi tu mianowicie o byłą
Panią Poseł Lidię Staroń, która zadłużonych spółdzielców postanowiła wykorzystać do walki ze Spółdzielnią, w której swego czasu

2015 r.

29. 11. 2016 r.

1048

1173

240

118

204

193

105

188

120

118

115

160

173

160

147

134

127

14

18

33

59

93

162

143

159

160

249

51

63

79

92

140

jej starsza siostra pełniła funkcję wiceprezesa ds. technicznych.
Starsza siostra odeszła, bo musiała, ale Pani Lidia Staroń pozostała nam „wierna”, bo pamiętliwa. Sytuacja opisana w cytowanym
wyżej artykule dotyczyła dłużniczki, która miast płacić, za radą byłej Pani Poseł zaczęła się procesować ze Spółdzielnią. Wydłużyła wprawdzie postępowanie o rok, ale ostatecznie wyszła na tym
jak Zabłocki na mydle, ponieważ dobieranie doradców, to wielka
umiejętność obarczona równie wielkim ryzykiem. Niestety, nasza
mieszkanka za zdobycie tej umiejętności musiała najpierw słono
zapłacić (koszty postępowania sądowego oraz odsetki), natomiast
Pani Poseł dalej miała się dobrze, nadal chodząc w glorii obrońcy
pokrzywdzonych.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Mikołajki z Mikołajem
I tym razem nie zawiódł. Tak jak obiecał dzieciom – przybył do świątyni pw. Matki Boskiej Fatimskiej w niedzielę 4 grudnia br.
z workiem pełnym czekolad, które ufundowała samorządowa Rada Osiedla „Pieczewo” Urzędu Miasta Olsztyna.

Dzieci były nimi obdarowywane podczas dwóch mszy – o godz. 10.00 i 13.00, a było ich tak dużo, że Mikołaj potrzebował pomocy w rozdawaniu słodkości. Pomagali mu w tym Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, ks. prałat Marian Matuszek, przewodnicząca Rady Osiedla
„Pieczewo” Halina Mikulska, Teresa Biała oraz wikariusze tutejszej parafii.
Małgorzata Gieczewska

