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„LVII Walne Zgromadzenie jednak się odbyło”
LVII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zwołano na 24 lipca 2020 r. na godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie. Z uwagi na to, że termin Walnego Zgromadzenia (WZ) przypadł
na czas pandemii koronawirusa, zastosowane zostały wszelkie środki ostrożności przewidziane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 czerwca 2020 r. W związku z powyższym na sali nie mogło być wszystkich osób łącznie więcej niż 150, a obecni
stosowali indywidualne środki zapobiegawcze, siedząc w odstępach 2-metrowych.

Przyjęcie regulaminu obrad przebiegało bardzo wolno z uwagi
na konieczność przegłosowania 23 poprawek zgłoszonych przez
tego samego członka (Andrzej C. z ulicy Sikiryckiego), który od lat
utrudnia sprawne obradowanie poprzez zgłaszanie licznych po-

prawek nieznajdujących uznania obradujących, ale wymagających
przegłosowania.
Wybory członków Prezydium przebiegały już bez większych
emocji i w efekcie jawnego głosowania na przewodniczącą WZ
wybrano Marię Szwejkowską, zastępcą przewodniczącej została

Elżbieta Bondarenko, sekretarzem Jadwiga Gazda, a asesorem Marzena Skryniuk. Po wyborze członków Prezydium przyjęto porządek
obrad bez punktu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, który był
zgłoszony przez tego samego członka, o którym była mowa wcześniej (kiedy przyjmowano ten punkt obrad była już godzina 21.00).
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru
trzech komisji w następującym składzie:
1.
komisja mandatowo-skrutacyjna – przewodnicząca Bożena Pomorska, sekretarz Henryka Domasiewicz, asesor Jerzy Hajduk, członkowie: Elżbieta Bałdyga i Maria Chmielewska;

dokończenie na str. 2-3
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dokończenie ze str. 1

„LVII Walne Zgromadzenie jednak się odbyło”
2. komisja statutowa – przewodnicząca Kamila Cieślińska, sekretarz Agnieszka Gieczewska, asesor Jadwiga
Szwonder, członkowie: Alicja Popielarczyk i Ewelina Żywicka;

3. komisja wnioskowa – przewodniczący Tomasz Radliński, sekretarz Jarosław Prawdzik, członek Roman Szostek.

Przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej poinformowała, że na LVII WZ przybyło 132 członków, a ponieważ
57 członków dostarczyło swoje pełnomocnictwa, więc na WZ
dysponowano 189 głosami. Komisja stwierdziła, że spełnione
zostały warunki § 65 ust. 3 Statutu co do zasad zwołania WZ,
więc jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
Następnie zapoznano zebranych ze sprawozdaniem
Rady Nadzorczej za rok 2019 (przyjęte bez sprzeciwu) oraz
z rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdaniem finansowym za rok 2019 (przyjęte przy 1
głosie sprzeciwu).
Ze zrozumiałym zainteresowaniem przyjęta została propozycja Zarządu, by kwotę 4.472.618,80 zł z nadwyżki bilansowej za rok 2019 przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w zakresie obciążającym członków w następujący sposób:
- 4.072.618,80 zł rozdysponować w okresie 1 lipca 2020 r. –
30 czerwca 2021 r., natomiast 400.000 zł przenieść na rok
następny.

Taki podział nadwyżki wynika z faktu, że w jej skład weszło 1.840.000 zł otrzymane przez Spółdzielnię od Gminy Olsztyn jako odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów przeznaczonych pod nową linię tramwajową z Pieczewa. Uchwała
została przyjęta bez sprzeciwu.
Następnie zebrani zapoznani zostali z jednym listem polustracyjnym oraz z wnioskami z drugiego listu polustracyjnego
sporządzonymi przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Pierwszy z nich dotyczył działalności inwestycyjnej za rok
2018, a drugi lustracji pełnej za lata 2015-2017 (list za ten
okres przedstawiony był w trakcie LVI WZ w dniu 7 czerwca
2019 r.). WZ przyjęło do wiadomości obydwie informacje.
Dwunastym punktem obrad było udzielenie absolutorium
członkom Zarządu za rok 2019. Ponieważ członkowie Zarządu absolutorium otrzymali, więc nie głosowano uchwały
grupy członków inspirowanych przez Andrzeja C. z Pieczewa
w sprawie odwołania tych członków Zarządu, którym absolutorium nie udzielono.

Punkt 13 dotyczył zmian w Statucie. Rozpoczęto od rozpatrywania 7 poprawek zgłoszonych przez Zarząd. Najważniejszą z nich było przyjęcie, że w głosowaniu uchwał organów
Spółdzielni głosuje się zwykłą większością głosów według
zasady względnej większości, tzn. uwzględnia się głosy „za”
i „przeciw”, natomiast WZ podejmuje uchwały według zasady bezwzględnej większości, tzn. uwzględnia się głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”. Poprawki przeszły.
Zgoła inaczej przebiegało głosowanie nad 34 poprawkami zgłoszonymi do punktu 13 porządku obrad przez grupę
członków inspirowanych przez Andrzeja C. Na 34 poprawki 23
otrzymały 0 głosów „za”, a większość pozostałych wspierana
była przez jedną osobę. To musi zdumiewać, bowiem wspierających liczne projekty zmian do Statutu było 14 osób wraz
z inspiratorem. Czyżby w trakcie głosowania zmienili zdanie?
W przypadku Andrzeja C. byłoby to możliwe, gdyż niejednokrotnie bywał w różnych sprawach „za”, a nawet „przeciw”, ale
nie tym razem, bowiem w tych głosowaniach nie brał udziału i od paru godzin przebywał pewnie w domu tradycyjnie
waląc głową w mur (są tacy, którzy twierdzą, że efekty tego
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samogwałtu są już widoczne). W takim razie, co z pozostałymi
członkami wspierającymi Andrzeja C.? Ich też nie było (poza
dwiema osobami), a podpisy na liście poparcia składali mu
chyba z litości.
To prawda, że jest to postać żałosna, szamocząca się
ze sobą już od wielu lat. Biegająca z wypiekami na twarzy
po klatkach schodowych, wywieszająca różnego rodzaju
karteczki lub wrzucająca je do skrzynek z przeróżnymi apelami do członków Spółdzielni, mobilizująca użytkowników
parkingów do obecności na WZ w celu obrony rzekomo zagrożonych ich interesów. A przecież Andrzej C. od dawna jest
na emeryturze i sił mu wszak nie przybywa, ale skoro według
niego „obowiązek przede wszystkim”, więc musimy liczyć się
jeszcze z pewnym okresem tego typu działalności.
Szanowni Czytelnicy. Zajmujemy się Andrzejem C. szerzej niż dotychczas, ale sprowokowały nas do tego jego coraz
bardziej nieobliczalne działania. Otóż w całej przeszło czterdziestoletniej historii Spółdzielni, za jego przyczyną, zdarzył
się po raz pierwszy tak niecodzienny przypadek. Postanowił on mianowicie nie dopuścić do zorganizowania LVII WZ
z uwagi na rzekomo śmiertelne niebezpieczeństwo związane
z uczestnictwem w tym zgromadzeniu. W pismach ulotnych
zwracał się z tym do członków Spółdzielni, ale o swoim zaniepokojeniu powiadomił także SANEPID i Policję, a jednocześnie zgłaszał projekty kilkudziesięciu uchwał i poprawek, licząc
na to, że na WZ będą rozpatrywane. Był więc rzeczywiście
„za”, a nawet „przeciw”.
Szanowni Państwo. Sprawa dorocznego WZ jest rzeczywiście bardzo ważna i znacząca dla spółdzielców, bowiem
bez uchwały WZ nie można np. podzielić nadwyżki bilansowej
obniżającej koszty utrzymania nieruchomości czy też ważnego dla Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowego,
a wobec niegasnącej pandemii mogłyby być przecież wprowadzone kolejne restrykcje co do liczebności uczestników
zgromadzeń i odsuwać termin WZ na bliżej nieokreślony termin. A co z pozostałymi kilkunastoma merytorycznymi punktami obrad?
W omawianiu szkodliwości działania Andrzeja C . musimy jednak pójść jeszcze dalej, a to za sprawą jednego z 24
projektów uchwał zgłoszonych przez nieświadomych niczego członków popierających go w ciemno. Otóż w punkcie 14
porządku obrad omawiane miały być te 24 projekty uchwał,
a w tym odwołanie 11 członków Rady Nadzorczej (Rada Nadzorcza liczy 12 osób). Nie było wyjścia i trzeba było przeprowadzić tajne głosowanie. W efekcie, WZ nikogo z grona Rady
Nadzorczej nie odwołało, ale chcemy teraz zapoznać Państwa
ze skutkami dla Spółdzielni, a więc i dla spółdzielców, gdyby
do odwołania 11 członków Rady Nadzorczej i 3 członków Zarządu jednak doszło (czwarty członek Zarządu nie mógł być
odwołany, gdyż zatrudniony był od stycznia 2020 r. i nie mogło być dyskusji nad nieudzieleniem mu absolutorium za rok
2019, co według wnioskodawcy było warunkiem odwołania).
A więc po pierwsze, w Radzie Nadzorczej zostałaby jedna
osoba, co sprzeczne jest z art. 45 § 1 Prawa spółdzielczego, z którego wynika, że Rada musi liczyć co najmniej trzech
członków oraz z naszym Statutem (§ 75 ust. 1 – Rada Nadzorcza składa się z 12 członków). By wyeliminować te sprzeczności, zgodnie z § 78 ust. 2 Statutu, już po zmniejszeniu składu
Rady poniżej 7 osób, Zarząd jest zobowiązany do zwołania WZ
w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości w celu uzupełnienia składu Rady, co wypadłoby najpóźniej 23 września 2020 r.
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A co z tym śmiertelnym zagrożeniem, a może Andrzej C. ponownie powiadomiłby SANEPID i Policję, a może naprawdę
nowe restrykcje uniemożliwiłyby zorganizowanie WZ?
Po drugie, Zarząd, jako organ jednoosobowy, byłby całkowicie sparaliżowany, bowiem zgodnie z § 85 ust. 1 Statutu
Zarząd składa się z 4 osób i pracuje kolegialnie (§ 87 ust. 1
Statutu), kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej jest
prezes Zarządu (a więc nie wiceprezes, który póki co nie mógłby zostać prezesem, bo już zabrakło organu, który mógłby
to zrobić), a oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj
członkowie Zarządu (§ 88 ust. 1 Statutu) i to tak przy reprezentacji na zewnątrz, jak i w trybie wewnątrzspółdzielczym.
Brak Zarządu skutkowałby jeszcze tym, że nie zostałoby zwołane WZ w terminie 60 dni w celu uzupełnienia składu
Rady Nadzorczej. Wprawdzie Statut w § 62 ust. 3 przewiduje
możliwość zwołania WZ przez 1/5 członków (w naszym przypadku to prawie 2.700 członków) lub przez związek rewizyjny
(art. 39 § 5 Prawa spółdzielczego).
Summa summarum można by w najlepszym przypadku raczej myśleć o końcu tego roku, pozostawiając przy tym
sprawę pandemii na boku. Póki co, w Spółdzielni nic by się nie
działo za wyjątkiem komputera Andrzeja C., który nie mógłby
sobie pozwolić na przerwę w dostarczaniu do Spółdzielni 200250 pism rocznie, gdyż zerwałby z wieloletnią tradycją, w jego
przekonaniu nad wyraz chlubną. A gdyby Pani Senator Lidii
Staroń udałoby się w końcu zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe, to bez wątpienia byłaby to wobec niego prawdziwie
niedźwiedzia przysługa. A gdyby go, nie daj Boże, zabrakło,
to musielibyśmy zmniejszać zatrudnienie.
Powyższe uwagi polecamy pod rozwagę wszystkim członkom, którzy w przyszłości gotowi by byli znowu wspierać swymi podpisami kolejne nieprzemyślane projekty Andrzeja C.
Pamiętajcie Państwo, że niezamierzonym być może, skutkiem jego działań jest permanentny chaos.
W sprawie punktu 15 porządku obrad WZ przyjęło uchwałę, że umieszczanie na stronie internetowej Statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, a także
protokołów lustracji i rocznego sprawozdania finansowego
uznane jest za dobrą praktykę. Uchwała została przyjęta, pomimo że członkowie i tak mają swobodny dostęp do wszystkiego, o czym mowa wyżej, a żądanie umieszczania wszystkiego na stronie internetowej praktycznie pochodzi tylko
od Andrzeja C.
W punkcie 16 przegłosowano uchwałę w sprawie przekazania PWiK w Olsztynie wskazanej w załączniku sieci wodociągowej w celu zaprzestania przez Spółdzielnię dalszego
ponoszenia kosztów jej eksploatacji.
Inną ważną uchwałą WZ była uchwała wybierająca Jarosława Prawdzika na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd
Przedkongresowy wybierający delegatów na VII Kongres
Spółdzielczości, a na jego zastępcę Romana Przedwojskiego.
W punkcie 19 podjęto uchwałę o nadaniu tytułów „Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” kolejnym
10 członkom, którzy przynajmniej przez okres 1 roku wywieszali flagi narodowe z okazji świąt państwowych.
Na zakończenie komisja wnioskowa poinformowała,
że wpłynął do niej 1 wniosek, nienadający się jednak do realizacji przez WZ, a wobec faktu, iż nie zgłoszono żadnych dodatkowych wniosków WZ zakończyło obrady tuż przed godz.
2.00 dnia 25 lipca 2020 r.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w 2019 r.
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rok 2019 był rokiem wyborczym – członkowie Spółdzielni wybierali nowych członków do organów samorządowych. W pierwszym półroczu 2019 r. działała Rada Nadzorcza wybrana na LIII Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016 r.
w następującym składzie: Bogumiła Gadziała – przewodnicząca RN, Jerzy Rządkiewicz – wiceprzewodniczący RN, Mirosław Mazur
– sekretarz RN, Teresa Biała – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Andrzej Szmitkowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Jarosław Prawdzik – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Aniela Ostrowska – przewodnicząca Komisji
Interwencyjno-Regulaminowej, Piotr Andrzejczuk, Władysław Bystry, Barbara Dmochowska-Dyżlą, Małgorzata Sztąberska,Zofia
Wysokińska – członkowie.
Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji odbyła pięć posiedzeń,
na których podjęto dwadzieścia uchwał, m.in.: uchwalenie planu
gospodarczo-finansowego na 2019 r., zatwierdzenie planu pracy
ODK za okres od stycznia-sierpnia 2019 r., zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu remontów w 2018 r. wraz z rozliczeniem
funduszu remontowego na 2018 r., uchwalenie planu remontów
na 2019 r.
LVI Walne Zgromadzenie, które odbyło się 7.06.2019 r. wybrało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję 2019-2022
spośród członków Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki – 4
mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty. Skład Rady Nadzorczej
przedstawia się następująco: Teresa Biała – przewodnicząca RN,
Jerzy Rządkiewicz – wiceprzewodniczący RN, Mirosław Mazur
– sekretarz RN,Aniela Ostrowska -przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Andrzej Szmitkowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Piotr Andrzejczuk – przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji,Jarosław Prawdzik - przewodniczący
Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Bogumiła Gadziała, Ewa
Lewczuk, Kazimierz Kapla, Małgorzata Sztąberska, Marzena
Skryniuk – członkowie.
W 2019 roku Rada Nadzorcza nowej kadencji odbyła osiem
posiedzeń. Siedem posiedzeń prezydium RN, cztery posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, pięć posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, dwa posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
cztery posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie
Zarządu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli jako obserwatorzy w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy
w miesiącu – przewodnicząca RN w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca (oprócz świąt), pozostali członkowie RN w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w biurze Spółdzielni.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zakresem kompetencji
określonym w Statucie. Uchwały podejmowane są po uprzednim
wnikliwym zapoznaniu się członków z materiałami oraz po zaopiniowaniu przez komisje problemowe. Pozwala to na dokładne rozpatrzenie spraw, umożliwia członkom Rady podejmowanie decyzji
dających gwarancję, iż sprawy były rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane
były w formie uchwał, których podjęto trzydzieści cztery.
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza nowej kadencji
w roku sprawozdawczym to m.in.:
- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2020 rok,
- uchwalanie planu remontów na 2020 r.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego na lata: 2019 i 2020,
- podjęcie uchwały o planie pracy ODK za okres IX-XII 2019 r.,
- podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz
Energa-Operator,
- uchwalenie zmian do regulaminów SM „Jaroty”,

- powołanie wiceprezesa ds. inwestycji i remontów,
- powołanie i rozwiązanie Komitetu Obchodów Jubileuszu 40-lecia SM „Jaroty”.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o wynikach finansowych działalności gospodarczej
Spółdzielni za 2019 r., informację o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte w planie remontów na 2019 r.,
zawartych umowach i ich realizacji, informacje o nieodpłatnym
przekazaniu sieci wodociągowej Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji w Olsztynie. Rada Nadzorcza spotkała się z lustratorami, którzy przeprowadzali lustrację działalności inwestycyjnej
Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku. Związek
Rewizyjny w liście polustracyjnym stwierdził, iż działalność inwestycyjna prowadzona była przez Spółdzielnię w sposób prawidłowy
i Związek nie formułuje wniosków polustracyjnych. Zgodnie z art.
93 § 4 Prawa spółdzielczego wyniki przeprowadzonej lustracji
będą przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. Załączone roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2019 r. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało pozytywnie ocenione przez
biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania przyjęła informację biegłego rewidenta
o ww. badaniu.
Przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni zostało przyjęte i ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie. W 2019 r. Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik na działalności
gospodarczej Spółdzielni w wysokości: 4.472.618,80 zł.
W 2019 roku Spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki finansowe
i wykonała zadania rzeczowe. Sprawozdanie finansowe za 2019
rok zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i Statutem Spółdzielni.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje
do LVII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1.
2.
3.

zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2019 rok,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
udzielenie absolutorium za okres 1.01. – 31.12.2019 r. Zarządowi SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych
inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych
mgr Jolancie Piechockiej.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Mazur

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
mgr inż. Teresa Biała

JAROTY
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Klub Tańca „Muza Dance”
zaprasza na zajęcia taneczne
Prowadzimy lekcje pierwszego tańca dla nowożeńców w formie
indywidualnych spotkań z instruktorem,
jak również kurs tańca towarzyskiego dla początkujących i zaawansowanych.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie na facebooku: /ktsmuzadance.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 691-362-196.
DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt)
dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
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: 21 września 2020 r.
pełni Bogumiła Gadziała

ZARZĄDU

Żródło plakatu: www.gis.gov.pl

Członkowie
Zarządu
Spółdzielni:
prezes
dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych
mgr
Jolanta
Piechocka,
wiceprezes
ds. eksploatacji inż. Piotr Wałecki i wiceprezes ds. inwestycji i remontów mgr inż. Sławomir Machnik 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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Fizyczna aktywność w Klubach Kultury SM „Jaroty”
Ruch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
W klubach kultury „Akant” i „Na Górce” można uczestniczyć w zajęciach
wyrównawczych, wzmacniających i uelastyczniających mięśnie i stawy.

Zapraszamy na zajęcia:
• fitness
• jogi (sposób na prawidłowe funkcjonowanie organizmu i oddechu),
zajęcia w 2 grupach: dla początkujących i zaawansowanych
• 60+ (pomocne w różnego rodzaju dolegliwościach)

Pokazy asanów w wykonaniu instruktora jogi Krystyny Świąteckiej

JAROTY
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Lato, lato, a za pasem jesień
Sierpień, jakże piękny letni miesiąc, a za pasem wrzesień,
czyli złota polska jesień… i cóż, jest i pewnie będzie koronawirus,
ale życie toczy się i trzeba szukać w tym wszystkim NORMALNOŚCI!
Przełom sierpnia i września to piękny okres, sierpniowe urlopy
bywają przeurocze, a na działkach i zbiory, i już prace porządkowe
– nie ma tłoku na plażach i w kurortach, w lasach zaczną się grzybobrania i tak jakoś znormalniejemy i odetchniemy od pandemii.
Tak czy inaczej kończy się lato, a zaczyna jesień i czy to epidemia
czy normalność trzeba zadbać o wiele spraw. I tak wraca kwestia
palenia ognisk na działkach. Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać w ognisku i co? Zgodnie z regulaminem ROD,
który stanowi, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki
części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie
narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego”. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia
w okresie od 1 maja do 30 września, a wolno od 1 października do 30 kwietnia. W świetle przepisów związkowych członkowi
Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów, nie wolno też palić ognisk. I tu uwaga: gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. Te sprawy znajdują się w formie ogłoszeń
na tablicach informacyjnych poszczególnych POD – należy się
zapoznać i upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych,
a tym samym - narażamy się na poważne sankcje finansowe.
Przełom lata i jesieni to nie tylko działkowe i ogniskowe zasady bezpieczeństwa, tu znowu się powtarzam: to koniec wakacji,
to wiele obowiązków związanych z przygotowaniem naszych pociech do nowego roku szkolnego, ba, w tym roku to przed nami
wielka niewiadoma.
Kiedy powrót uczniów do szkoły? Koronawirus w Polsce.
Epidemia wciąż trwa, jednak pojawia się pytanie, czy na jesieni
uczniowie wrócą do szkół. Według ministerstwa wszystko będzie
zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia, a decyzja będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
Rządowi fachowcy wyjaśniają, że jesteśmy przed drugą falą
pandemii, a jesienią zachorowań zapewne nam przybędzie, pojawi się także epidemia grypy, będą nowe strategie, tym niemniej
minister edukacji stwierdził, że „Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie
do szkół”.
Tak czy inaczej przed nami wiele problemów. Dzieciaki, choć
zapewne w mniejszej liczbie, ale gdzieś bywały w okresie wakacji.
Pamiętajmy o przebadaniu dzieci po powrocie z wakacyjnych szaleństw, nie w sensie koronawirusa, ale normalnej prewencji.
Przygotowania do nauki: może ona być też różna, kto wie, czy
nie będzie różnych wariantów e-nauki, jak się zatem do tego przygotować – oczekujmy konkretów ze strony rządowej.
Przy tym wszystkim bądźmy choć raz mądrzy przed szkodą, nie
bagatelizujmy zagrożenia koronawirusem, a tak to obecnie w wielu
miejscach wygląda: w sklepach, na targowiskach, ba, w środkach
komunikacji i ogólnie: brak masek czy przyłbic ochronnych tam,
gdzie to nakazane, a często maseczki noszone tylko na ustach,
a nos odkryty, tłum, brak dystansu społecznego i ani masek, ani
odległości, ani myślenia!

I znowu będę wracał do spraw, które powtarzam co roku, a teraz są one bardziej uwypuklone - dzieciaki mniej będą bywać poza
domem, a w domu e-nauka i e-komputery, i telefony. Owszem,
komputery, internet i telewizja – to okno na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy i programy, a nawet bajki oglądają nasze
pociechy, bowiem często budzą one agresję i złe emocje!
Może i dość o koronawirusie i jego konsekwencjach w normalności życia, na co dzień. Sierpień i wrzesień to pora zbiorów,
pamiętajmy jednak o trujących roślinach, grzybach i owocach, skażeniach opryskami i nawożeniami, o znaczeniu właściwego przygotowania ubioru i ekwipunku, apteczki, wody do picia i posiłku,
jak i kwestii pozostawienia komuś wiadomości, gdzie będziemy w razie, gdy nie wracamy na czas!
Przewidujmy i postępujmy zgodnie z zasadami działania
w warunkach terenowych - na wodzie stosujmy sprawny sprzęt
i wymagane zabezpieczenia, w lasach uważajmy z ogniem i pamiętajmy o żmijach, kleszczach i komarach.
Mówimy – uroki jesieni, myśląc o tych pozytywnych jej stronach, że to jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową
oraz stosunkowo dużymi w skali roku opadami atmosferycznymi.
W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów
przed zimą, a w świecie ludzi?
Dla jednych to czas grzybów, a w naszym regionie szczególnie
- i tu uwaga na mogące występować zagrożenia: kleszcze, ukąszenia żmij i groźne zatrucia trującymi grzybami, w tym najgroźniejszym, bo zatrucia są z reguły śmiertelne – muchomorem sromotnikowym. Podobnie jesienią wiele roślin dostarcza nam mnóstwa
dojrzałych owoców i nasion. Tutaj też trzeba przy ich zbieraniu zachować ostrożność, bowiem jedne mogą być trujące, inne po prostu skażone opryskami czy też kontaktem z emisją toksycznych
środków produkcji znajdujących się w pobliżu rafinerii, zakładów
chemicznych, garbarni itp.
Zatruciom można zapobiec! Zarówno w kwestii grzybów, jak
i owoców czy nasion i wszelkich innych zbieranych roślin – wystarczy pamiętać: NIE ZBIERAMY NICZEGO, CZEGO NIE ZNAMY
LUB NIE JESTEŚMY PEWNI W 100%! Natomiast w kwestii kleszczy, żmij i innych zagrożeń na łonie natury pisałem tak wiele, że tylko przypomnę generalną zasadę: właściwy ubiór, zabezpieczenie
w niezbędne środki medyczne i kosmetyczne i pamiętanie o mogących zdarzyć się zagrożeniach. Wybierając się gdzieś – zostawmy
o tym wiadomość komuś bliskiemu czy znajomemu (gdy długo nie
wracamy – zawiadomią o tym właściwe służby), a sami zabierzmy
ze sobą telefon komórkowy, jeśli coś się stanie lub zabłądzimy –
zawsze nam pomogą służby: policja, straż leśna itp. – wystarczy
zapamiętać numer policji 997 lub (w krytycznych sprawach) alarmowy 112.
Wypoczynek i profilaktyka w warunkach kończącego się lata
i początków jesieni to jedno, a drugie to przygotowujmy siebie,
działki i mieszkania do czekającej nas słotnej jesieni i możliwie
srogiej zimy.
Pięknej, pogodnej i bezpiecznej jesieni życząc – jak zawsze
powtarzam: zagrożenia bywały, są i będą, w tym i koronawirus,
a nasze przewidywanie uchroni nas przed nimi lub przynajmniej
przed ich skutkami. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00, e-mail: smjaroty@wp.pl; RADA PROGRAMOWA: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
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Melchior Wańkowicz
Urodził się w szlacheckiej rodzinie w majątku Kalużyce na Białorusi 10 stycznia 1892 r., zmarł w 1974 r. Osierocony w wieku 3
lat przez oboje rodziców był wychowywany przez babkę w rodzinnym majątku matki – Nowotrzebach na Kowieńszczyźnie. Swoje
dzieciństwo opisał w najwybitniejszej książce – „Szczenięce lata”, która jest prawdziwym pomnikiem wystawionym szlacheckiemu
życiu na kresach dawnej Polski.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Melchior_Wańkowicz
Wysłany na naukę do Gimnazjum im. gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie energicznie działa na rzecz odzyskania niepodległości w ogromnej organizacji uczniowskiej „Pet”. Potem, już jako
student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i słuchacz Szkoły Nauk
Politycznych jest aktywnym członkiem „Zetu”. Obie te organizacje
wychowały całą generację budowniczych niepodległego państwa
polskiego.

Ulica Melchiora Wańkowicza

Budynek SM „Jaroty” przy ul. M. Wańkowicza
Kiedy I wojna światowa i rewolucja w Rosji pozbawiły Wańkowiczów majątku i pieniędzy, podjął pracę urzędniczą w Warszawie.
Wówczas zaczął też pisać i wydawać pierwsze utwory literackie.
Założył Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, a wkrótce potem – powodowany chęcią zdobycia niezależności materialnej – staje się specjalistą od nowoczesnej reklamy w Polsce (to on, będąc doradcą
reklamowym Związku Cukierników, tworzy słynny slogan: „cukier
krzepi”).
Po wybuchu II wojny światowej, ścigany przez Gestapo
za książkę „Na tropach Smętka”, opuszcza kraj i udaje się najpierw
do Rumunii, potem na Cypr, następnie do Palestyny. Z II Korpusem
jedzie do Egiptu i do Włoch, gdzie bierze udział w bitwie o Monte
Cassino.

W styczniu 1949 r. wyjeżdża do córki do USA, przemierza z odczytami Stany Zjednoczone i Kanadę. W 1958 r. postanawia wrócić
do kraju. Osiedliwszy się ponownie w Warszawie znów spotyka się
z czytelnikami, pisze artykuły publicystyczne, a przede wszystkim
przygotowuje do druku dawne i nowe pozycje.
Jest pisarzem bardzo płodnym, a każda jego książka to bestseller: „Ziele na kraterze”, „Tędy i owędy”, „Bitwa o Monte Cassino”,
„Tworzywo”, „Od Stopców po Kair”, „Wojna i pióro”, „Zupa na gwoździu”, „Karafka La Fontaine’a”.
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na reportaż literacki z wycieczki kajakowej po Prusach Wschodnich pt. „Na tropach Smętka”,
wydany po raz pierwszy w 1936 r. W książce tej Wańkowicz przypomina czytelnikom w kraju o istnieniu polskiej ludności za kordonem
i jej codziennych, niełatwych zmaganiach z żywiołem niemieckim.
Książka ta cieszyła się ogromnym powodzeniem – w ciągu
czterech lat od napisania do wybuchu wojny miała aż dziewięć wydań. Po wojnie „Na tropach Smętka” wydano dwukrotnie (w 1958
i 1959 r.).
Sądzę, że dla nas – mieszkańców Warmii i Mazur, dawnych
Prus Wschodnich – jest to lektura obowiązkowa.
Danuta Jamiołkowska

