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Jak się mają zmiany w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych
do zmian w opłatach za używanie
lokali w SM „Jaroty” w Olsztynie?

VII Krajowy Zjazd
Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie

Pod koniec września bieżącego roku większość mieszkańców naszej Spółdzielni otrzymała zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za używanie mieszkania, garażu lub lokalu użytkowego obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
Co było przyczyną wprowadzenia tych zmian? Zmiana przepisów, a dokładniej - 9 września 2017 r. weszły w życie kolejne zmiany w zapisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze,
Dz. U. 2017. 1596). Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie zapisów ustawowych do wcześniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniony został m.in. zapis art. 3 ust. 1, obecnie stanowi
on że: ”Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie
miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą
własności” lub
5) będącą założycielem spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 9.

W dniach 6 – 7 listopada br. obradował w Warszawie zjazd
podsumowujący czteroletnią kadencję (2013–2017) największego w kraju związku rewizyjnego działającego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. ZRSMRP zrzesza obecnie blisko 500
spółdzielni, które na zjeździe reprezentowało 299 delegatów.
Przed zjazdem delegaci otrzymali materiały zjazdowe, które zawierały m. in.: sprawozdanie Zarządu z działalności Związku
w okresie między zjazdami; sprawozdanie Rady Nadzorczej Związku; informację o realizacji wniosków przyjętych przez VI Krajowy
Zjazd Związku, projekty niektórych uchwał oraz miesięcznik spółdzielczy „TP” nr 10/2017.
Obrady zjazdu otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej
związku Tomasz Jórdeczka. Po ogólnym wprowadzeniu i wyborze
prezydium, prowadzenie zjazdu przekazane zostało nowo wybranemu przewodniczącemu prezydium. Następnie w trybie głosowania
przyjęty został porządek obrad zjazdu. Przewodniczący prezydium
przeprowadził wybory do komisji: skrutacyjnej, komisji wyborczej
i komisji wnioskowej.
Przeprowadzone wybory pozwoliły na rozpoczęcie części merytorycznej obrad. Przystąpiono do czwartego punktu obrad. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie między VI a VII
Krajowym Zjazdem Związku. Działalność Związku w latach 2013
– 2017 prowadzona była według zasad określonych ustawą Prawo
spółdzielcze oraz statutem Związku. W okresie sprawozdawczym
głównymi zadaniami Związku było: prowadzenie badań lustracyj-

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 3

Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na osiedlu Jaroty odbyła się uroczysta wieczornica patriotyczna,
zorganizowana przez samorządową i spółdzielczą Radę Osiedla „Jaroty”. Relacja na str. 6.
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Jak się mają zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
do zmian w opłatach za używanie lokali
w SM „Jaroty” w Olsztynie?
Przepis ten mówi o tym, kto jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma w nim ani słowa o płatnościach, zobowiązaniach,
o jakichkolwiek finansach. A jednak zmienia on wiele w zakresie
wysokości opłat za używanie lokali. Do czasu ww. nowelizacji osoby, które posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogły, ale nie musiały być członkiem spółdzielni. W tej kwestii miały
wolny wybór. Teraz parlamentarzyści zadecydowali za nie. Ale jak
to się ma do zagadnień finansowych? A mianowicie tak:
- zgodnie z art. 4 ust. 5 członkowie spółdzielni uczestniczą
w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia tak stanowi. W związku z tym wszystkie osoby, które
dotychczas nie były członkami spółdzielni, a posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostały członkami i są zobowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów tej działalności.
Dlatego też w skierowanych do nich zawiadomieniach pojawiła się
pozycja – działalność kulturalno-oświatowa.
- natomiast art. 5 ust. 2 stanowi, że „pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może
przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej”. O przeznaczeniu tych pożytków - zwanych inaczej nadwyżką bilansową - decyduje Walne

Mikołajki

Zgromadzenie. Wysokość pożytków z działalności gospodarczej
od 1 lipca 2017 r. wynosiła 0,45zł/m² i dotyczyła tych osób, które
w tej dacie były członkami Spółdzielni. Nowelizacja ustawy z mocy
prawa nadała członkostwo grupie osób, które posiadały spółdzielcze prawo do lokalu, a dotychczas członkami nie były. Takich lokali
na 31 sierpnia 2017 roku w naszej Spółdzielni było 2.488. W konsekwencji wyżej wymieniony przepis uprawnia je do korzystania
z pożytków. Nadwyżka bilansowa za 2016 r. jest niezmienna i jeśli
ustawodawca nadał członkostwo dodatkowej grupie osób, to i one
mogą z niej korzystać. Oto prosty przykład: jeśli mamy tort i planowaliśmy go podzielić na 6 osób, a raptem okazało się, że ten
sam tort musimy podzielić na 10 osób, to każda z tych 6 osób musi
pomniejszyć swój kawałek, aby mogli go również spróbować nowi
goście.
W związku z powyższym dotychczasowi członkowie muszą
się podzielić pożytkami z nowymi członkami Spółdzielni. Spowodowało to zmniejszenie kwoty pożytków z działalności gospodarczej z 0,45zł/m2 do 0,29 zł/m2, a tym samym kwota pomniejszająca
opłaty eksploatacyjne jest niższa.
I to był jedyny powód zmian wysokości opłat od 1 stycznia
2018 r., bowiem żaden z pozostałych elementów opłat nie uległ
zmianie.
Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki”
SM „Jaroty”
zapraszają

w Klubie „Akant”
ul. Kanta 11 tel. 89 541 58 40

dnia

3.12.2017 r.
godz. 11.00
W programie:

Dużo dobrej zabawy!
Wstęp wolny

2. 12. 2017 r.
godz. 11.00
na zabawę

z MIKOŁAJEM
Będzie wiele konkursów!

Wstęp wolny

dokończenie ze str. 1

JAROTY ∙

NR 11/2017

3

VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
nych spółdzielni mieszkaniowych; reprezentowanie zrzeszonych
spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej,
przedstawianie tym organom wniosków i pomocy konsultacyjnej
i doradczej; prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
Codzienna praktyka zmuszała jednak przedstawicieli Związku
do szczególnego wysiłku w obronie interesów spółdzielczości mieszkaniowej, która od lat jest przedmiotem politycznych rozgrywek.
Ostatni okres między VI a VII zjazdem obfitował w rozmaite projekty „uzdrawiania” spółdzielni mieszkaniowych. Na początku 2013 r.
do powołanej w tym celu sejmowej komisji nadzwyczajnej wpłynęło aż dziewięć projektów ustaw. W dniu 24 czerwca tego samego
roku odbyło się wysłuchanie publiczne, w którym o głos prosiło
1.346 osób. W latach (2014 – 2016) pojawiło się osiem kolejnych
projektów zmieniających m.in. ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Rok 2017 jest kolejnym etapem zmagań z ustawodawcą, niestety – bilans tych zmagań jest niekorzystny dla spółdzielni
mieszkaniowych.
W okresie sprawozdawczym Związek opiniował pojawiające
się projekty, przedstawiał również własne uwagi i opinie do nowelizacji innych ustaw (m.in. Prawo budowlane, ustawa o ochronie praw
lokatorów, o gospodarce nieruchomościami, o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, Prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przedstawiciele
Związku uczestniczyli w spotkaniach Trybunału Konstytucyjnego,
posiedzeniach sejmowych i senackich komisji rozpatrujących projekty ustaw, które dotyczyły aspektów spółdzielni mieszkaniowych.
Związek na bieżąco monitorował działalność zrzeszonych spółdzielni, mógł więc służyć rzetelną wiedzą na temat rzeczywistej skali
nieprawidłowości w spółdzielczości mieszkaniowej, a tym samym
mógł przeciwdziałać rozpowszechnianiu złego wizerunku tej branży.
W latach 2013 – 2016 lustratorzy Związku zbadali 804 spółdzielnie (9 lustracji przeprowadzono na wniosek ministra). Działalność 94% badanych spółdzielni uznano za prawidłową. W 18 przypadkach organy ścigania zwróciły się do ZRSMRP o udostępnienie
materiałów lustracyjnych. Stwierdzone podczas lustracji nieprawidłowości spowodowane były najczęściej brakiem odpowiedniego
nadzoru ze strony kierownictwa spółdzielni, nieprzestrzeganiem
i niedostateczną znajomością Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz norm wewnętrznych. Przyczyną
były też konflikty wewnętrzne i częste zmiany w składach rad nadzorczych i zarządów spółdzielni, przy równoczesnym wyborze do władz
osób niekompetentnych. Skargi spółdzielców na działalność swoich
spółdzielni dotyczyły głównie braku przepływu informacji między organami spółdzielni i ich członkami oraz wątpliwości członków, co do
prawidłowości rozliczeń zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów oraz prawidłowości wyboru wykonawców robót remontowych
i kosztów tych robót.
W większości przypadków lustracje nie potwierdziły zgłoszonych zarzutów, które wynikały z nieznajomości prawa lub nieprawidłowej jego interpretacji. Członkowie jednak najczęściej tych wyjaśnień nie akceptowali i stawiali lustratorom zarzuty braku rzetelności
i bezstronności. Korespondencja kierowana przez nich do Związku,
organów administracji państwowej i organów ścigania w żadnym
z przypadków nie zakończyła się wszczęciem postępowania.
W sprawozdaniu za 2015 r. znajduje się miły akcent dotyczący
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” mianowicie, Zarząd Związku powołał Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka. Do udziału w pierwszej edycji
konkursu zgłosiło się 30 spółdzielni mieszkaniowych w pięciu kategoriach. Nagrodę w kategorii IV - Transparentność i otwartość działania - system informacji dla członków spółdzielni: otrzymała wtedy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”.

Zjazd dokonał oceny działalności Związku za okres sprawozdawczy, do której wprowadzeniem były wystąpienia prezesa Zarządu Związku – dra Jerzego Jankowskiego oraz przewodniczącego
Rady Nadzorczej Związku Tomasza Jórdeczki. W dalszej części obrad w drodze głosowania przy pomocy elektronicznego systemu liczenia głosów zjazd podjął uchwały objęte porządkiem obrad, m.in.:
udzielono absolutorium członkom Zarządu, dokonano wyboru Rady
Nadzorczej, uchwalono zmiany w statucie Związku.
Związek na kolejną kadencję wyznaczył kierunki działania,
wśród których znalazło się m.in. zainicjowanie programu budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych (z odpowiednią obsługą,
monitoringiem i opieką medyczną) oraz starania o umożliwienie osobom starszym zamiany dużych, kosztownych w utrzymaniu mieszkań, na mniejsze. Związek chce podjąć działania mające na celu
zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie kadencyjności rad nadzorczych i przywrócenia zebrań przedstawicieli. Zamierza również wystąpić do właściwego ministra o podjęcie działań
mających na celu ochronę odbiorców poprzez faktyczny wpływ na
kształtowanie taryf i umów oraz podjąć rozmowy z przedsiębiorstwami komunalnymi w sprawie kształtowania opłat korzystnych dla obu
stron. Chce również zainicjować działania zmieniające zasady rozliczania energii cieplnej w przypadku zniszczenia urządzenia pomiarowego, nieobecności lub nieudostępnienia go do odczytu. Planuje
również wystąpić do właściwego ministra o zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ustanowienie zewnętrznego organu zatwierdzającego taryfę. Do właściwego ministra będzie również apelował o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i przyjęcie rozwiązań, które usuną odpowiedzialność zbiorową w budynkach wielorodzinnych i zniosą normy zwalniające z obowiązku
podatnika czy poborcy. Chce również zainicjowania zmian w prawie
podatkowym w związku z prowadzoną działalnością kulturalną.
Zgodnie z Prawem spółdzielczym Związek nie prowadził działalności gospodarczej, a także nie wypełniał funkcji władczo-nakazowej w stosunku do zrzeszonych spółdzielni. Działalność Związku
była finansowana ze składek zrzeszonych spółdzielni w Związku z tytułu składek. Przeciętne obciążenie członków spółdzielni zrzeszonych w Związku z tytułu składek organizacyjnych wynosi ok. 3,0 zł na
mieszkanie w stosunku rocznym, a w przypadku składek lustracyjnych wynosi ok. 4,0 zł na mieszkanie w stosunku rocznym. Na koniec
2016 r. Związek zrzeszał 484 spółdzielnie mieszkaniowe z terenów
wszystkich województw. Spółdzielnie zrzeszone w Związku posiadają w swoim zarządzie ok. 1,0 mln mieszkań, co sytuuje Związek jako
największą organizację spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.
Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” na VII Krajowym Zjeździe
Związku Rewizyjnego Spółdzielni mieszkaniowych RP reprezentował Piotr Wałecki – wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”.
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FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ‘2017

„Przedszkolaki mają głos”
27 października 2017 r. w ODK „Akant” odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt: „Przedszkolaki mają głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski, przewodniczący - zespół „Kaczki z Nowej Paczki”, Beata Rosińska – instruktor zumby, Andrzej Nowicki - zespół „Kaczki
z Nowej Paczki” oceniło repertuar, efekt sceniczny i artystyczny dziewięciu grup przedszkolnych i przyznało:

I miejsce grupie „Odkrywcy – Przedszkole Miejskie Nr 31. Tytuł utworu: „Kasztanki”;

II miejsce grupie „Ananasy” – Przedszkole Prywatne „Urwis”. Tytuł utworu: „Jesień, to już jesień”;
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III miejsce jury przyznało grupie „5 – 6 latki” – Przedszkole „ART. SCHOOL”. Tytuł utworu: „Deszczowy blues”.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,4 m², Jaroty, ul. Wiecherta.
Cena do negocjacji. Tel. 733 711 381.
Kupię mieszkanie o pow. do 37 m², z balkonem, I lub II piętro,
w bloku 4-piętrowym, na Nagórkach, Jarotach lub Pieczewie.
Tel. 89 542 61 83.
Kupię mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, może być do remontu.
Tel. 661 962 216.
Kupię mieszkanie ok. 50 m², na I piętrze lub parterze, na Nagórkach. Tel. 514 022 671.
Kupię mieszkanie 3-4-pokojowe, na osiedlu Nagórki. Mieszkanie może być do remontu. Tel. 538 397 717.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 44 m2, V piętro, duży
balkon, garaż, ul. Pstrowskiego (za TESCO). Tel. 693 647 251.
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

Ponadto jury przyznało wyróżnienia, które otrzymały grupy
dzieci z Przedszkola „Nutka” i Przedszkola „Junior Academy”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Święto Niepodległości na Jarotach
W sobotę 11 listopada 2017 r. samorządowa i spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty” przygotowały wieczornicę dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie Święto Niepodległości rozpoczęto o godzinie 10.00
Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej, którą odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Romuald Zapadka. Patriotyczna wieczornica rozpoczęła się o godzinie 16.00 przed budynkiem SP 34 w Olsztynie od wciągnięcia
flagi państwowej na szkolny maszt, a olsztyński hejnalista Daniel Rupiński odegrał hymn państwowy.

Przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi:
Jarosław Słoma - wiceprezydent Miasta Olsztyna, Halina Ciunel przewodnicząca Rady Miasta, a także radni Olsztyna; ks. kanonik
Romuald Zapadka, proboszcz parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej,
ks. profesor dr hab. Ryszard Sztychmiller, kurator oświaty Krzysztof
Marek Nowacki, dyrektor SP Nr 34 Marek Wąsik, dyrektor SP Nr 32
Ewa Kamecka, przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty” Bogumiła Gadziała, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Nadzorczej Jarosław Prawdzik, st. insp. Adam Kaczyński i z-ca komendanta Straży Miejskiej Urszula Kania - powitali: Lucyna Jaczewska
- przewodnicząca samorządowej Rady Osiedla „Jaroty” oraz Czesław
Ragin - z-ca przewodniczącego spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”.
Interesujące i dowcipne wprowadzenie w historyczne Święto
Odzyskania Niepodległości należało do ks. kanonika Romualda Zapadki, który w kontekście znaczenia Polski na mapie świata przytoczył przykład objawień w Gietrzwałdzie, podczas których Matka Boża
przemawiała do dziewczynek w języku polskim. Parafrazując słowa:
jeżeli Niebo przemawia po polsku, to znaczy, że Polska jest dla Nieba
ważna, podkreślił ks. kanonik Zapadka. Ksiądz proboszcz zachęcił
także mieszkańców do wywieszania flag państwowych, pamiętania
o nazwiskach wybitnych Polaków, dzięki którym Polska wróciła na
mapy świata, a także do radosnego obchodzenia tego święta.
Niezwykle barwną część artystyczną rozpoczął chór zrzeszony przy kościele pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła. Serca
widowni podbiły występujące dzieci: z Przedszkola Jacek i Agatka,
z Przedszkola Miejskiego Nr 9 (wspólnie z rodzicami!), zespół dziecięcy ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 101 oraz zespół wokalny
z SP Nr 34 „Decybele”. Duet Mateusz Kłosowski i Agnieszka Rycko
z SP Nr 34 im. J. Malewskiego, przygotowani przez panią Małgorzatę

Szmit, zajęli 1 miejsce w kategorii zespół w VI Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską…” pod patronatem Prezydenta Olsztyna oraz IPN, który odbył się 8 listopada 2017.
Przyjemnie słuchało się pieśni w wykonaniu harcerzy z Hufca ZHP
„Rodło” oraz wykonawców ze Środowiskowego Domu Samopomocy
„DEDAL”.
Występy ze wzruszeniem oglądał kurator oświaty, który również
zabrał głos. Podziękował organizatorom i wykonawcom, podkreślił
szczególnie udział rodziców i nauczycieli w przygotowaniu młodego
pokolenia do kontynuowania tradycji patriotycznych naszego społeczeństwa.
Niezwykle interesujący był kończący wieczór taniec ze światłem
Ledowe Show – „Niepodległość Polski światłem malowana” w wykonaniu Agencji Artystycznej Kurcze.
Występy artystyczne przeplatane były krótkimi i ciekawymi historiami z życia Marszałka J. Piłsudskiego.
Goście na widowni częstowani byli słodyczami, a imprezę-wieczornicę sprawnie poprowadziła Teresa Antczak, członek samorządowej Rady Osiedla „Jaroty”.
Sponsorzy:
Salon Fryzjerski „AGATA”, Piekarnia „Cymes”, Olsztyńskie Centrum Bowlingu, Zakład Fryzjerski „ESA”, Figlolandia, Salon Mody Męskiej „New Men Style”, Restauracja „Na Rogu Czasu”, Zakład Fryzjerski „Capri”, „Skin Derm” Salon Kosmetyczny, Pracownia Jubilerska
Wiesław Jędrzejczyk, Zakład Mięsny Podlasie, Studio Tańca i Formy
„Fitneska”, Intermarche Supermarket z własną wędzarnią, Stadnina
Janusza Kojrysa, Firma Handlowa Mariola Iwanowska.
Barbara Kozińska
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Jesiennie i zimowo, oby bezpiecznie!
Choć pogoda zmienna - jest jesień, a czy będzie tak czy inaczej zarówno jesień, jak i zima w naszej strefie klimatycznej być musi, a my po prostu
bądźmy przygotowani na niedogodności tego okresu.
Tak było, jest i niech pozostanie, a przyjmując z „dobrodziejstwem całego inwentarza” niedogodności i zagrożenia jesienne i zimowe, już teraz
przypomnijmy sobie, co powinniśmy i jak przygotować, a co wiedzieć i czego się spodziewać.
Może się rozpadać, mogą wystąpić deszcze, wichury, a nawet śnieżyce
– przewidujmy takie objawy tego okresu. Może być przy tym ślisko – uważajmy na zagrożenia takie jak błoto i kałuże, może też być mroźno i woda
zamarznie, często poza ślizgawkami – będą to groźne pułapki: nieposypane
piaskiem śliskie chodniki, schody i jezdnie zagrażające bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Jeśli pojawi się lód na stawkach i jeziorach pamiętajmy,
że może on być słaby, kruchy i niebezpieczny – bądźmy na to wyczuleni.
Powtórzę się znowu, jak co roku… ale nawet, gdy mrozy stężeją i jeziora zamarzną „na fest” pamiętajmy o przeręblach, przewidujmy możliwe
zagrożenia. Wielki apel kieruję do wędkarzy – co roku zimą giną ludzie łowiący spod lodu bez zachowania właściwego bezpieczeństwa – giną i inni,
bo pozostawione przeręble są śmiertelnym zagrożeniem!
Listopad i początki grudnia bywają zdradliwe, zmienność pogody usypia
naszą uwagę i przewidywanie – nie dajmy się zwieść i pamiętajmy o dostosowywaniu właściwych ubiorów do różnorodności pogody – zwłaszcza
u dzieci i ludzi w podeszłym wieku. To, że raz pada, a innym razem zaświeci
słoneczko niech nam nie przeszkadza, bowiem zachowując umiar i zdrowy
rozsądek w korzystaniu ze świeżego powietrza, to nas uodparnia, a i zdrowiu pomaga.
Jesień i zima bywają piękne - radość dla dzieci i dorosłych, bo sporty
zimowe to frajda. Ale bywa też zimno i pluchowato: mróz, wiatr i ewentualne
opady śniegu czy deszczu – łatwo wychłodzić organizm, przemoczyć obuwie i ubranie.
Należy też pamiętać o ochronie skóry twarzy. Przemarznięcia, przeziębienia czy odmrożenia mogą się przydarzyć zawsze i każdemu. Czy będzie
bardziej jesiennie czy mniej, a raczej zimowo – ten czas niesie wiele uciążliwości i zagrożeń.
Pamiętajmy o pierwszej pomocy: stłuczenia, skręcenia i złamania mogą
zdarzyć się każdemu. Pierwsza pomoc, ta najzwyklejsza, ludzka to zapytać,
co się stało, co boli, podnieść lub zabezpieczyć, wezwać fachową pomoc lub
tylko gdzieś podprowadzić. To wiele, a tak niewiele – bądźmy sobie życzliwi
i wzajemnie pomocni, to nie boli i nie kosztuje, a tak wiele daje. Wymagajmy
od odpowiedzialnych służb i od nas samych wszelkich niezbędnych działań
– niech jesień, zima i ich uroki będą atrakcją, zaś dotkliwości starajmy się
łagodzić i neutralizować, aby były mniej groźne – przewidujmy zagrożenia,
uważajmy i pomagajmy sobie wzajemnie.
Jesień, zima i już w perspektywie święta, a zatem bieganina po sklepach, przygotowania i nerwowość z towarzyszącym temu roztargnieniem
– STOP! Przewidujmy i zabezpieczajmy się: zachowujmy rozsądek podczas zakupów, uważajmy na naciągaczy, złodziejaszków i kieszonkowców.
Wcześniej zacznijmy też planowanie w sprawach choinki, środków
pirotechnicznych i innych świątecznych atrakcji. Obowiązkowo z przewidywaniem i zapoznaniem się, co i jak chcemy osiągnąć, zachowując zasady bezpieczeństwa. Bacznie przyglądajmy się w tym czasie

DYŻURY

naszym dzieciom i wnukom – „fachowcy” od sprzedawania petard,
sztucznych ogni itp. potrafią docierać do najmłodszych w rozmaity
sposób, jakże często bez naszej wiedzy i zgody.
Przecież rokrocznie widzimy i słyszymy, jak bez nadzoru i wiedzy
dorosłych na naszych osiedlach od listopada do stycznia wybuchają petardy i błyskają sztuczne ognie – czasami miewamy tego dość.
Zacznijmy też myśleć o tym, że nie tylko nas to denerwuje i nam przeszkadza, ale to realnie zagraża zdrowiu i życiu tym młodym ludziom
– nie bagatelizujmy tego, jak trzeba interweniujmy: powiadamiajmy
Straż Miejską i Policję, a jak mamy opory, to zgłaszajmy sprawę na
anonimowy telefon zaufania Policji: 89 522 33 99.
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 zgłosić awarię. 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 dzień 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, a szczególnie ważnym
jest sprawne zasilanie i oryginalne bezpieczniki (nigdy „watowane”). Jesienią i zimą bywają przerwy w dostawie energii elektrycznej (zadbajmy
o światła zastępcze, np. zwykłe świece), występują też przerwy w ogrzewaniu lub 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).
Powtarzam się znowu, ale tak trzeba: są, żyją wśród nas ludzie bezdomni, bezrobotni, chorzy i zapomniani. Różne ich losy i zachowania, odwracamy się od nich lub ich „nie widzimy”, a teraz, jesienią i zimą, są oni
narażeni szczególnie na śmiertelne nawet zagrożenia!
Czasy są takie, jakie są, ale z odruchu serca i wrażliwości, jeśli zauważymy leżącego, śpiącego gdzieś kogoś – nie odwracajmy się, zresztą
może to osoba potrzebująca pierwszej pomocy, a to z mocy ustawy nasz
obowiązek. Jeśli nie możemy lub nie potrafimy pomóc fachowo sami, zawiadommy służby miejskie czy policję, to też jest udzielenie pomocy – czasem
uratowanie życia.
Przewidywanie, zabezpieczanie i wzajemna pomoc w obliczu zagrożeń, także tych prozaicznych: jesienno-zimowych – to nasz ludzki
obowiązek i przywilej. 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: 18 grudnia 2017 roku – pełni Małgorzata Sztąberska

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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Johann Gottfried Herder
Wybitny myśliciel, pisarz i poeta niemieckiego oświecenia. Urodził się 25 sierpnia 1744 roku w Morągu, zmarł 18 grudnia
1803 roku w Weimarze. Jego rodzicami byli nauczyciel, kościelny polskiej gminy ewangelickiej w Morągu Gottfried Herder
i Anna z domu Peltz. Początkowe nauki pobierał pod kierunkiem ojca, później uczył się w szkole miejskiej w swoim rodzinnym mieście.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder

Obdarzony był wielkim talentem do języków – opanował łacinę, grekę i hebrajski przy pomocy morąskiego pisarza religijnego
Sebastiana Friedricha Trescho, u którego zamieszkał po ukończeniu szkoły, pomagając mu w prowadzeniu kancelarii. Interesował się
poezją i sam zaczął pisać wiersze.
W 1762 roku wyjechał do Królewca, by na tamtejszym uniwersytecie studiować teologię. W Królewcu poznał wybitnego filozofa
niemieckiego, wykładowcę na uniwersytecie – Immanuela Kanta.
Po ukończeniu studiów przeniósł się do Rygi, podejmując pracę pastora i nauczyciela. Dużo podróżował; w czasie jednego z wyjazdów
poznał Goethego; z czasem ich znajomość przerodziła się w głęboką przyjaźń. Dzięki Goethemu Herder otrzymał posadę generalnego superintendenta w Weimarze i tu spędził ostatnie 27 lat swojego
życia.
Wśród jego zainteresowań na uwagę zasługuje pasja językoznawcza – od tłumacza żądał nie tylko dobrej znajomości języka,
ale także zrozumienia kultury danego narodu oraz jego historii – co
i dziś stanowi podstawę dobrego przekładu. Doceniał wartość poezji
ludowej. Swoje poglądy filozoficzne zawarł w dwóch dziełach: „Myśli
o filozofii dziejów” oraz „Głosy narodów w pieśniach”. W obu pracach
okazał swoją sympatię dla Polaków, wyrażając jednocześnie oburzenie z powodu rozbiorów Polski.
Warto wiedzieć, że w Morągu, rodzinnym mieście Johanna
Gottfrieda Herdera, znajduje się muzeum jego imienia, w którym
zgromadzono liczne cenne eksponaty.
Danuta Jamiołkowska

