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NAGÓRKI
Tegoroczna zima przebiega łagodnie. Dotychczas wystąpiły tylko niewielkie opady śniegu, które były sprawdzianem przygotowania
do zimy naszych służb porządkowych oraz technicznych i z zadowoleniem należy stwierdzić, że sprawdzian ten zaliczyliśmy. Jednak zima
może jeszcze wrócić, w związku z tym przypominamy o zamykaniu okien
na klatkach schodowych i w piwnicach oraz drzwi wejściowych – uniemożliwi to wychłodzenie budynku, które skutkuje podwyższeniem kosztów za ogrzewanie i może przyczynić się do wystąpienia awarii instalacji,
a także wchodzenie gryzoni do piwnic.
Administracja Osiedla „Nagórki” informuje, że możliwe jest sprawniejsze odśnieżanie chodników w przypadku, gdy mieszkańcy parkujący
na chodnikach pozostawią określone przepisami przejście dla pieszych
o szerokości 1,50 m – przejedzie wtedy ciągniczek odśnieżający, który
ma szerokość 1,35 m.
Z końcem roku podawaliśmy stany wodomierzy – należy pamiętać
o prawidłowym ich odczycie na koniec każdego kwartału. W przypadku
niepodania odczytu zużycie ustalane jest w drodze symulacji z ostatniego roku. Zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody, symulację
można zastosować tylko przez trzy kolejne kwartały. Niepodanie zużycia
wody dla danego lokalu przez kolejne trzy kwartały powoduje rozliczanie
jej zużycia według ryczałtu.
Niestety, nie obyło się na naszym osiedlu bez przykrych incydentów: zniszczono kamerę w windzie budynku przy Murzynowskiego 10,

z drzwi wejściowych do budynku Orłowicza 10 skradziono zamek
z oprzyrządowaniem, „lokalni malarze” farbą w sprayu pomazali świeżo
wyremontowane ściany klatki schodowej, kabiny dźwigu i drzwi komory zsypowej w tym samym budynku. Zaniepokojeni zdarzeniami mieszkańcy wystąpili do Spółdzielni o montaż kamer w przedsionkach klatek
schodowych. W przypadku gdy większość właścicieli mieszkań tej nieruchomości wyrazi na to zgodę, monitoring zostanie zainstalowany. Wiąże
się to z obciążeniem funduszu remontowego nieruchomości kosztami
urządzeń i montażu. Prosimy nie dawać przyzwolenia wandalom i nie być
biernymi wobec ich czynów. Wszystkie zgłaszajmy Policji, niech sprawca
nie czuje się bezkarny i wie, że złapany na gorącym uczynku poniesie
zasłużoną karę.
Przed wyjściem z domów pamiętajmy o wyłączaniu kuchenek oraz
sprzętu elektrycznego, ażeby nie zaszła potrzeba niepotrzebnego wzywania straży pożarnej, jak to miało miejsce w budynku przy ul. Orłowicza 29.
Przed nami okres wiosenny w związku z tym prowadzone będą
prace polegające na przycinaniu suchych gałęzi oraz konarów drzew.
Apelujemy również o nienasadzanie na własną rękę drzew i krzewów na
terenie osiedla, gdyż nie mają Państwo informacji na temat infrastruktury
podziemnej, która może być zagrożona nowymi nasadzeniami. W takich
przypadkach należy liczyć się z faktem, iż samowolne nasadzenia mogą
być usunięte.
Eliza Zentek
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Gala „Serce Jarot”
Rada Osiedla „Jaroty” 16 stycznia 2015 r. w osiedlowym Klubie „Akant” zorganizowała uroczyste spotkanie – Galę „Serce Jarot”. Przewodniczący Rady Jerzy Krasowski przywitał przybyłych gości, a wśród nich wiceprezydent Halinę Zaborowską-Boruch,
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Marka Marcinkowskiego, dyrektora Biura Rady Miasta Martę Kilanowską-Lebiedzińską, Danutę Maksymowicz z Biura Rady Miasta, Krystynę Licznerską – kierownika Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”, dyrektora SP
34 Marka Wąsika, przewodniczącą Rady Osiedla „Pieczewo” Halinę Mikulską i przewodniczącego Rady Osiedla „Nagórki” Romana
Szostka.
Statuetkę „Serce Jarot” za wieloletnią i owocną współpracę
dla dobra mieszkańców osiedla „Jaroty” otrzymali: Janusz Kojrys,
właściciel Stadniny Koni w Redykajnach oraz Małgorzata Pokrzywnicka, właścicielka Hotelu Manor.
Za współpracę oraz ofiarną pomoc na rzecz środowiska Jarot
statuetki „Skrzydła” otrzymały następujące osoby: Marek Marcinkowski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Barbara Rytwińska – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Olsztynie, Piotr Sułkowski – dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Tomasz Ołów – właściciel piekarni „Cymes”, Ewa i Andrzej Kińscy – właściciele cukierni
„Maja”, Irena i Jaremi Danielak – właściciele restauracji „Na Rogu
Czasu”, Adam Kaczyński – Straż Miejska w Olsztynie, Aleksandra
Szarek – Szkoła Języków Obcych, Małgorzata i Piotr Przybojewscy – właściciele kwiaciarni „U Miśka”, Jadwiga Kaczmarczyk –
dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie, Alicja
Mróz – dyrektor placówki PZU przy ul. Wilczyńskiego, Wiesław Jędrzejczyk – Pracownia Jubilerska.
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Sprostowanie

Styczniowe wydanie „Jarot” opatrzone zostało błędną datą na okładce. Był to numer 1 z 2015 roku. Przepraszamy.
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Spółdzielcze służby porządkowe są przygotowane na różne zimowe niespodzianki, zawsze gotowe, by usunąć śnieg z chodników
i ulic oraz posypać piaskiem w celu uniknięcia wypadków. Tymczasem synoptycy zapowiadają, że przypomni sobie o nas mroźna zima
i nocne spadki temperatur mogą sięgać nawet do -15 stopni, lecz
na szczęście nie zadomowi się na długo. W związku z wahaniem
się temperatur pojawiają się różnorakie usterki, najwięcej zgłoszeń
dotyczy drzwi zewnętrznych budynków. Prosimy wszystkich mieszkańców o dokładne ich zamykanie i nieregulowanie samozamykaczy
oraz termostatów grzejników na klatkach schodowych.
W związku ze sprawami spornymi pomiędzy mieszkańcami na
temat utrzymania czystości na klatkach schodowych i w korytarzach
piwnicznych informujemy, iż istnieje możliwość przejęcia tych czynności przez Spółdzielnię. Prace te mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osób posiadających tytuł prawny do
lokalu w danej nieruchomości i posiadających łącznie prawo do ponad 50% powierzchni użytkowej, w odniesieniu do sumy powierzchni wszystkich lokali w budynku lub w budynkach stanowiących odrębną własność. Zgoda wiąże się z wliczeniem kosztów sprzątania
do opłat eksploatacyjnych naliczanych w czynszu za mieszkanie.
Z wnioskiem wystąpili mieszkańcy nieruchomości nr 275, tj. Mroza
20A, 20B, 20C, 20D, 20E, uzyskali wymaganą liczbę osób i został on
zatwierdzony do realizacji. W drodze wyboru najkorzystniejszej oferty Administracja wyłoniła firmę, która od dnia 1 lipca 2015 r. przejmie
obowiązki utrzymania czystości w ww. budynkach.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców z apelem o utrzymanie w dobrym stanie wyremontowanych klatek schodowych.
Dbajmy o koszty, które ponosimy w trosce o podniesienie estetyki
naszych budynków, natomiast wszelkie dewastacje zgłaszajmy Policji. Reagujmy, bo jeśli znajdziemy sprawcę, to on pokryje koszty
swojej bezmyślności, jak chociażby w przypadku dewastacji elewacji budynku przy ul. Kanta 24, jaka miała miejsce w grudniu 2014 r.
Z satysfakcją informujemy, że sprawca tego graffiti został ujęty i odpowie za swoje czyny.

W okresie świąteczno-noworocznym z reguły nasilają się różnego rodzaju wandalizmy, m.in. zniszczono drzwi wejściowe do budynków przy ul. Burskiego 32, Kanta 11, Boenigka 4 i Wiecherta 20
na łączną kwotę 1.464,00 zł. W czwartym kwartale ubiegłego roku
podpalono śmietnik przy ul. Boenigka 30A, a jego naprawa pochłonęła 1.844,00 zł.
Przygotowujemy się do dalszych prac, które zostaną wznowione wiosną, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą planu remontów
na rok 2015.
Krystyna Dąbrowska
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PIECZEWO
Korzystając z łagodnej aury (jak na zimę) na osiedlu dokonano nasadzeń zastępczych w zamian za usunięte drzewa, które
były w złym stanie zdrowotnym lub zostały posadzone zbyt blisko
budynków mieszkalnych (ul. Sikiryckiego 6, Żurawskiego 12, Gębika 20 – 22). Nowe drzewa posadzono na terenie przy budynkach
Żurawskiego 14 i Turkowskiego 17 – 19. Natomiast na skutek silnych
kilkudniowych wiatrów zostały połamane i zniszczone drzewa przy
budynkach Jeziołowicza 10, 12 i Żurawskiego 1, 3, które zostały usunięte przez służby porządkowe.

Niestety nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego –
uszkodzone zostały szyby w drzwiach zewnętrznych do budynków
(ul. Jeziołowicza 12, Świtycz-Widackiej 16, Gębika 1, Wachowskiego 1) oraz kradzieży krzewów ozdobnych posadzonych w ramach
zagospodarowania terenów zielonych przed budynkami Świtycz-Widackiej 14 i 16. Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni i zbulwersowani tym czynem. W celu odtworzenia wcześniejszego projektu szaty
roślinnej brakujące krzewy zostaną uzupełnione przez administrację
w okresie wiosennym.

Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia w drodze wyboru ofert
zawarła umowy w zakresie sprzątania klatek schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 18; Wachowskiego 1, 3, 5; Żurawskiego 1, 3, 5, 7; Żurawskiego 6, 8, 10. Z dniem 1 stycznia 2015 r.
firmy „AZALIA” i „EKO-WIN” - zgodnie z ustalonym harmonogramem
– wykonują usługi utrzymania czystości wewnątrz budynków.
Od rozpoczęcia sezonu grzewczego odnotowano bardzo
dużo zgłoszeń mieszkańców dotyczących zapowietrzeń grzejników
w mieszkaniach. Konserwatorzy administracji na bieżąco usuwali
usterki na instalacji centralnego ogrzewania: odpowietrzali grzejniki,
usuwali niesprawności zaworów grzejnikowych, ustawiali odpowiednio przepływy.
Krystyna Walacik
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Gala „Serce Jarot”

Podziękowanie Radzie Osiedla „Jaroty” w imieniu wszystkich nagrodzonych statuetkami „Skrzydła” złożył dyrektor MOK-u Marek
Marcinkowski, który – ku radości wszystkich zebranych z Jarot – określił to osiedle mianem swojej drugiej ojczyzny.

Ponadto przyznano dyplomy z „Sercem Jarot” i podziękowania za okazaną pomoc, życzliwość oraz wspieranie inicjatyw Rady
Osiedla „Jaroty”, za współpracę i zaangażowanie w sprawy jarockiej społeczności i bycie podporą społecznej działalności Rady.
Dyplomy z „Sercem Jarot” i podziękowania otrzymały następujące osoby: Magdalena Faszcza – Studio „Rytm”, Właściciele Zakładu
Fryzjerskiego „Multi”, Właściciele Salonu Mody Męskiej „New Men”, Właściciele Salonu Fryzjerskiego „Esa”, Właściciele Wypożyczalni Strojów Karnawałowych „Pajacyk”, Właściciele Kręgielni, Właściciele Galerii „Wellness”, Firma „Remondis”, Jadwiga Gazda
– Rada Nadzorcza SM „Jaroty”, Olga Łozowska – Rada Nadzorcza SM „Jaroty”, Izabela Łagun – „Fitneska”, Marcin Foss – „Rubikon”, Paulina Pawłowska – „Figlolandia”, Elżbieta Tymoszuk – „Oriflame”, Dariusz Flak – „Max-Farb”, Katarzyna Dembowska
– „Monstars”, Izabela Złotkowska – dyrektor ZPE Nr 101, Irena i Zenon Prządziuk – Właściciele Sklepu Spożywczo-Przemysłowego
przy ul. Mroza, Krzysztof Legowicz – nauczyciel Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie i opiekun Teatru „Światło i Cień”.
W imieniu wszystkich nagrodzonych dyplomami z „Sercem Jarot’’ podziękowania Radzie Osiedla „Jaroty” złożył Krzysztof Legowicz, który – jako opiekun Teatru „Światło i Cień”, działającego w Gimnazjum Nr 13 – otrzymał szczególne wyrazy uznania „za
wyraziste i skuteczne rozwijanie kultury artystycznej wśród młodzieży i dorosłych” oraz szacunek i uznanie za „działania, wrażliwość
i otwartą postawę na potrzeby lokalnego środowiska”.

Galę poprowadził przewodniczący Rady Jerzy Krasowski, a wspomagała go wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch, która wręczała statuetki i dyplomy. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Żurawka” z Liceum Ogólnokształcącego
z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławeckim. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek ufundowany przez sponsorów i uwieńczony deserem – tortem w kształcie serca. Patronem medialnym imprezy był portal
informacyjny Olsztyn24.
Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za wsparcie i zaprasza do dalszej współpracy.
Barbara Kozińska
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Spółdzielcze ferie w osiedlowych klubach
W dniach od 26 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r. w Klubach „Akant” i „Na Górce” odbywały się zajęcia półzimowiska. Podczas 2-tygodniowych ferii ogółem z naszej oferty skorzystało 120 dzieci – w każdym klubie funkcjonowały 2 grupy, a każda grupa liczyła 30 dzieci
w wieku 7 – 12 lat. Zajęcia odbywały się w godz. 8.00–15.30, podczas których realizowany był program przygotowany przez Osiedlowy Dom
Kultury SM „Jaroty”. Dzieci były m.in. w Muzeum na Zamku, Multikinie, BWA, planetarium i kręgielni oraz w Domu Gazety Olsztyńskiej.
Ponadto uczestniczyły w pokazach ratownictwa medycznego (udzielania pierwszej pomocy), nauce tańca towarzyskiego, zajęciach plastycznych oraz w grach i konkursach sportowych.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Wycieczka do Teatru Lalek

Sukcesy „MUZY” na tanecznych parkietach…
21 grudnia 2014 r. w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego oraz Puchar Okręgu w sportowym tańcu
towarzyskim. Nasze miasto reprezentowali tancerze z Młodzieżowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Muza” – którego trenerami są Dorota i Krzysztof Trętowscy – działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.

Maurycy Szmit i Marta Nagórska w tańcu…

...i na najwyższym podium

Wiktor Górnicki i Aleksandra Rokicka

I miejsce i tytuł Mistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 2014 w tańcach standardowych zdobyła para Maurycy Szmit i Marta
Nagórska. Para uzyskała kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach Polski PTT 2015 Młodzieży Starszej w stylu standardowym – jako jedyni
reprezentanci Olsztyna i naszego województwa.
I miejsce w kategorii młodzieży starszej (16 – 20 lat) i II miejsce w kategorii młodzieży (16 – 18 lat) zdobyła para Wiktor Górnicki
i Aleksandra Rokicka, którzy otrzymali dwa tytuły: Mistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 2014 oraz Wicemistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 2014 w tańcach latynoamerykańskich. Para uzyskała kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT 2015 r. Młodzieży Starszej w stylu
latynoamerykańskim. Obie pary reprezentować będą Olsztyn i region w Mistrzostwach Polski.
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Jakub Kordala podczas pokazu pierwszej pomocy
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Wycieczka do kręgielni

Spacer po Starówce

Nauka tańca towarzyskiego

Ferie w Muzeum

W Domu Gazety Olsztyńskiej
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SP Nr 30 grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się w ramach XXIII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy koncert „Dzieci – dzieciom i seniorom”, podczas którego zbieraliśmy pieniądze „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów”.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00. Po powitaniu dyrektor Bożeny Rzepki wystąpili uczniowie z zespołu instrumentalnego przygotowani przez Martynę Sułkiewicz. Chętni uczniowie z klas
czwartych i piątych prezentowali „Krótkie wierszyki łamiące języki”
w języku polskim i angielskim. Następnie oglądaliśmy: przedstawienie pt. „Zima”, przygotowane przez uczniów klasy I i, jasełka klasy
I a, pokaz taekwondo uczniów z klubu OŚ AZS Olsztyn oraz występy
indywidualne chętnych uczniów i absolwentki naszej szkoły. Wzruszeń dostarczyli nam najmłodsi tancerze (kategoria Brąz i Srebro)
z Olimpijskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Zachwycaliśmy się pokazem tańca towarzyskiego
w wykonaniu par tanecznych trenujących tańce standardowe w Studiu Tańca Focus. Mistrzowie Polski w żeglarstwie z Yacht Klubu zaproponowali cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców Jarot rejs po Jeziorze Krzywym.
W południe do naszej szkoły przybyli siatkarze AZS Olsztyn:
Jakub Bik, Bartosz Bednorz, Miłosz Zniszczoł. Cierpliwie odpowiadali na pytania uczniów, nauczyli ich najważniejszych ćwiczeń,
rozdawali autografy. Siatkarze wzbudzili ogromny zachwyt wśród
najmłodszych i każdy chciał mieć koszulkę AZS, piłkę lub kalendarz
z autografami siatkarzy.
Koncert uświetnił występ Chóru Gospel „Wniebogłosy”,
w którym obok chórzystów występują profesjonalni muzycy: nauczyciele szkół muzycznych, kompozytorzy oraz artyści związani z polską chrześcijańską sceną muzyczną. W chórze śpiewa Paweł Ejzenberg (gościł w naszej szkole w ubiegłym roku) – finalista programu
„Mam talent” i laureat konkursu „Człowiek bez barier 2013”.
W holu szkoły można było zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru i tkanki tłuszczowej, zrobić zdjęcie z rycerzem albo w fotobudce,
pomalować paznokcie, zasięgnąć porady dietetyczki lub kosmetyczki. Działała również kawiarenka z dobrą kawą, herbatą i ciastkiem. Na
bardziej głodnych czekało stoisko ze zdrową żywnością. A wszystko
oczywiście za dobrowolny datek do puszki wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazbieraliśmy prawie 9 tysięcy zł.
W czasie koncertu sprzedawaliśmy m.in.: gadżety z logo
WOŚP (koszulkę, kalendarz, szelki, torbę), koszulki piłkarzy z klubu Stomil Olsztyn i siatkarzy z AZS Olsztyn, piłkę siatkarzy z autografami, rejs po Jeziorze Krzywym, zdjęcie Agnieszki Więdłochy z autografem, obrazy akrylowe, akwarele Pawła Laszczaka
i Alicji Zwierko-Jóźwik, zaproszenia do fitness, kina Awangarda 2,
Multikina, Teatru Lalek, karnet na masaż i na lekcje pływania, bony
podarunkowe do Salonu Urody Różowa Pantera.
Wszystkim gościom, sponsorom (nauczycielom, rodzicom,
uczniom, Radzie Rodziców, piekarni Cymes, Teatrowi Lalek,

Awangardzie 2, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Yacht Klubowi, Centrum Tańca Wasilewski-Felska, Studiu Tańca Focus, Szkole Mistrzów Tańca Pavlović, Szkole Nauki Pływania „Tu się pływa”,
Salonowi Urody Różowa Pantera, Fotobudce „Szalona Fotka”) oraz
osobom zaangażowanym w zorganizowanie koncertu „Dzieci – dzieciom i seniorom” organizatorzy serdecznie dziękują za dobre serca,
bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie na koncert za rok!
Jolanta Majewska, Fot. Małgorzata Bielakow

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię 2- lub trzypokojowe mieszkanie na Jarotach lub Nagórkach.
Tel. 534 876 237.
Pół domu do remontu – działka 36 arów, 10 km od Lidzbarka Warmińskiego, blisko jeziora, szosa - sprzedam lub zamienię na mieszkanie do ok. 50 m². Tel. 89 542 20 02.
2-pokojowe mieszkanie o pow. 43 m² w ośrodku mieszkalno-rehabilitacyjnym (stołówka, przychodnia, sklep, winda) – zamienię z osobą
starszą lub niepełnosprawną na inne, może być zadłużone lub za dopłatą. Tel. 662 057 495.
Sprzedam własnościowe 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,2 m²,
środkowe, IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 72,5 m², spółdzielcze, własnościowe, III piętro, środkowe, ul. Murzynowskiego. Tel. 608 335 899.

Sprzedam mieszkanie o pow. 60,3 m², przy ul. Wiecherta. Tel. 664
960 570.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², 3 pokoje, II piętro, Nagórki –
korzystnie, bez pośredników. Tel. 694 585 942.
Własnościowe M-4 o pow. 59 m², Jaroty, ul. Janowicza, parter
(piwnica-warsztat o pow. 11 m² z doprowadzonym prądem 220 V) –
zamienię na kawalerkę, niekoniecznie własnościową, z dopłatą.
Tel. 692 831 427.
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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OBRONA CYWILNA
Przyszło nam żyć w czasach napiętej sytuacji międzynarodowej i to nie
tylko gdzieś tam w świecie, gdzie toczą się wojny religijne, narasta zagrożenie terrorystyczne, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie. Ukraina boryka
się z konfliktem zbrojnym o bardzo skomplikowanym podłożu i charakterze,
napięte są również relacje krajów basenu Morza Bałtyckiego z Rosją, a Rosji
z „resztą” świata. W tym kontekście chciałbym przypomnieć o historii powstania i zasadach działania obrony cywilnej, zwłaszcza że jak co roku 1 marca
obchodzić będziemy Światowy Dzień Obrony Cywilnej.
Początki obrony cywilnej sięgają I wojny światowej, a konieczność jej
tworzenia wywołały bombardowania miast i ludności cywilnej przez samoloty
walczących stron. Dlatego też w poszczególnych państwach zaczęto tworzyć
systemy obrony i ochrony ludności cywilnej, jak i obiektów niemilitarnych.
Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły konkretyzować te
zamiary, tworząc system zwany obroną przeciwlotniczą.
Zrozumienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej również
w Polsce zaowocowało utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego
wieku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa.
Natomiast pierwsza międzynarodowa organizacja o charakterze
obrony cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego lekarza Georges’a
Saint-Paula. Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły na swych terytoriach strefy bezpieczeństwa, w których mogłaby się chronić ludność cywilna
w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Powołana do życia w 1931 roku organizacja pozarządowa, mająca urzeczywistnić pomysł Georges’a Saint Paula, przyjęła nazwę Strefy Genewskie
i została uznana przez Czerwony Krzyż i Ligę Narodów. Organizacja Strefy Genewskie odegrała ważną rolę w końcowych ustaleniach obradującej
w Genewie konferencji dyplomatycznej, która 12 sierpnia 1949 roku poddała
rewizji trzy istniejące konwencje genewskie i przyjęła czwartą, są to: I konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych; II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu;
III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych; IV konwencja o ochronie
osób cywilnych podczas wojny.
Polska ratyfikowała owe konwencje dopiero w 1954 r. Uzupełnieniem tychże konwencji genewskich są dwa protokoły dodatkowe z 1977 r.,
a zwłaszcza protokół dodatkowy pierwszy z 1977 r. do konwencji genewskich
z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę również dopiero 19 września 1991 r. (jako 110 państwo,
mimo że Polska była jego współautorem i współinicjatorem).
Organizacja Strefy Genewskie domagała się szpitali i stref bezpieczeństwa zorganizowanych tak, aby chroniły przed skutkami wojny rannych i chorych cywili, ludzi w podeszłym wieku, inwalidów, dzieci poniżej piętnastego
roku życia, kobiety w ciąży i matki z dziećmi poniżej siedmiu lat. W 1958
roku organizacja Strefy Genewskie zmieniła nazwę na Międzynarodową
Organizację Obrony Cywilnej i nawiązała ścisłą współpracę z narodowymi
organizacjami obrony cywilnej. Przyjęto nowy statut stwarzający możliwość
przynależności indywidualnej i zbiorowej do organizacji.
Pierwszymi krajami, które przystąpiły do MOOC były: Egipt, Iran i Filipiny. W 1966 r. członkowie MOOC uchwalili tekst konstytucji tej organizacji, a w

DYŻURY

1972 r. postanowiono obchodzić co roku – w dniu 1 marca – Światowy
Dzień Obrony Cywilnej.
Obrona cywilna, zwana również ochroną cywilną, jest systemem organizacyjnym ukierunkowanym na ochronę ludności cywilnej, przede wszystkim
przygotowanym na wypadek wojny. Obrona cywilna może również uczestniczyć w akcjach ratunkowych prowadzonych w czasie pokoju. W tym kontekście pole działania Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej obejmuje takie sfery, jak: szkolenie, informowanie, pomoc w nagłych wypadkach,
zwalczanie skutków katastrof oraz współpracę techniczną. Polska, mimo iż
nie jest członkiem MOOC, aktywnie współpracuje z organizacjami obrony
cywilnej państw europejskich, czego przejawem jest uczestnictwo przedstawicieli Szefa Obrony Cywilnej Kraju w międzynarodowych sympozjach, konferencjach, warsztatach itp.
Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz
z całym społeczeństwem. Według obowiązujących w Polsce unormowań
prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć: o charakterze planistycznym, organizacyjnym
i szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo-technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej
i samorządowej oraz jednostki organizacyjne.
Celem obrony cywilnej jest: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.
Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef
Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych
powołuje Prezes Rady Ministrów – obecnie Szefem Obrony Cywilnej jest generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej.
Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie
i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin. Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.
Współcześnie obrona cywilna jest całokształtem działań i przedsięwzięć: to obrona i ochrona nas, naszych rodzin, domów, mienia i zakładów
pracy, tego, co nas otacza i co nam służy, środowiska naszego życia, przyrody i kultury, tego, co było, jest i może jeszcze będzie! Tak, obrona cywilna to
obrona nas i wszystkiego, co nasze: przed nami, przed naszą nieostrożnością i niefrasobliwością, przed jej skutkami i skutkami kataklizmów i katastrof,
klęsk żywiołowych i działań wojennych lub terrorystycznych oraz usuwanie
tych skutków. Obrona cywilna to obrona wszystkiego i wszystkich ale: przez
nas samych, z naszej chęci i woli, własnymi siłami – dla siebie i dla
bliskich – dla naszego mikroświata, który jeszcze jest tu i teraz! 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 marca 2015 r. – pełni Teresa Kojło-Wąsowska

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
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010684
– 684
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55Rada
00; Redaguje
RadaDanuta
Programowa:
DanuTamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Gieczewska,
tel. 663
743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
ta Jamiołkowska,
Jadwiga
Pilarek,
Tamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk: Skład,
Studio przygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c., 10
- 684 Poligrafii
Olsztyn, ul.
Wańkowicza„SQL”
24, tel./fax
89–542
66, 542
39.
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Studio
Komputerowej
s.c., 10
684 87
Olsztyn,
ul.03
WańRedakcja
nietel./fax
publikuje
i nie87
zwraca
niezamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobie
skrótów w publikowanych
i nadesłanych
materiakowicza 24,
89 542
66, 542
03 39. Redakcja
nie odpowiada
za treść
i niedokonywanie
zwraca nie zamówionych
tekstów oraz listach
zastrzega
sobie dokonywanie
łach.
Nakład
8000 egz. listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
skrótów
w publikowanych
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„Iluminacje” w Jarotach
19 stycznia 2015 r. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Jaroszyka, odbyła się uroczystość podsumowania osiedlowego
konkursu „Iluminacje”, zorganizowanego przez Radę Osiedla „Jaroty”.

Laureatów najpiękniejszych dekoracji balkonów i domów przywitał przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty” Jerzy Krasowski, a byli
wśród nich: Andrzej Wiszniewski (ul. Kanta), Danuta Kundzicz (ul. Boenigka), Adam Faltynowski (ul. Malewskiego), Irena i Stefan Buczkowscy (ul. Mroza), Grażyna i Jan Truszczyński (ul. Burskiego), Jolanta i Tomasz Minojć (ul. Laszki), Michał Urban (ul. Hanowskiego),
Jaroslaw Wlazło (ul. Leyka), Joanna i Rafał Jośko (ul. Witosa), Izabela i Janusz Milan (ul. Bolka i Lolka), Małgorzata i Jerzy Obrębscy
(ul. Bajkowa), Małgorzata i Witold Warnel (ul. Dolna), Beata Jaromin (ul. Mazowiecka), Iwona Górzec (ul. Jarocka), Elżbieta Tyczyńska
(ul. Pomorska),
Wszyscy laureaci otrzymali z rąk prezesa SM „Jaroty” Romana Przedwojskiego dyplomy oraz podziękowania. Przybyli goście zostali
ugoszczeni ciastem i herbatą, a uroczystość uświetnił występ Marka Wąsika, który wykonał kilka utworów Bułata Okudżawy.
Barbara Kozińska

Ferie w bibliotece
W filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Sikiryckiego 9, www.biblioteka13.blogspot.com) – jak co roku –
podczas ferii odbył się cykl zajęć edukacyjnych dla najmłodszych czytelników. Każdego dnia naszą bibliotekę odwiedzały dzieci
ze Szkół Podstawowych Nr 32, 33 i 34 w Olsztynie, które uczestniczyły w warsztatach plastycznych. Tematyka zajęć była bardzo
zróżnicowana – dzieci mogły wykonać łapacze snów, maski karnawałowe lub kartki walentynkowe.

Warsztaty plastyczne to nie jedyna atrakcja, jaka czekała na dzieci w bibliotece, bowiem przygotowaliśmy również ofertę zajęć dla dzieci
wraz z opiekunami, podczas których szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak wysoko jest niebo, jak przegonić nocne strachy czy jak pokonać
smoka. Czas umilały nam wspólne zabawy, głośne czytanie książek oraz warsztaty plastyczne. Ponadto w ferie odbyły się zajęcia Akademii
Rękodzieła dla dzieci i młodzieży, na których wykonaliśmy niezwykłą biżuterię.
Podczas tegorocznych ferii w naszej bibliotece odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło około 300 dzieci. Dziękujemy, że to właśnie z nami chcieliście spędzić ten zimowy czas!
Aleksandra Dobies
* * *
Podsumowując 2014 rok możemy się pochwalić liczbą 3200 aktywnie czytających czytelników (prawie 64 tysiące wypożyczeń). Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy wrzucili „symboliczną złotóweczkę” na nowe książki (zebrało się ich 2.949,24 zł) i tym, którzy
przynieśli do biblioteki nowe, przeczytane przez siebie powieści (750 egzemplarzy). Jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” wraz
z Radą Osiedla „Pieczewo” wsparła nas kwotą 200 zł, za którą kupiliśmy książki do oddziału dla najmłodszych. Dziękujemy!
Ewa Andrzejczyk – kierownik filii nr 13 MBP w Olsztynie

