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Czy warto segregować śmieci?
Rozmowa z EWĄ ŁUKASIK-BŁAŻEJEWICZ – kierownikiem Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna
– Mieszkańcy nie będą segregować śmieci lub będą to robić nieporadnie, jeśli nie będą wiedzieli, w jaki sposób postępować z określonymi rodzajami odpadów, a także nie do końca
będą przekonani o konieczności ponoszenia trudu segregacji.
– Jak najbardziej się z Panią zgadzam, dlatego nieprzerwanie
prowadzimy edukację w tym zakresie. W 2013 i 2014 roku podejmowaliśmy różne jej formy. Były pikniki plenerowe, spoty i wystąpienia w radiu, krótkie filmy w telewizji, ulotki, plakaty. Prowadzimy
też stronę internetową czysty.olsztyn.eu, na której jest zakładka
poświęcona zasadom segregacji. Chętnie odpowiadamy na pytania
kierowane do nas telefonicznie (89 527 59 57) lub mailowo (ochronasrodowiska@olsztyn.eu). W 2015 r. przeprowadzając ankietę telefoniczną skierowaliśmy pytanie do mieszkańców Olsztyna, czego
chcieliby się dowiedzieć na temat segregacji odpadów i jaka forma
jest dla nich najbardziej przystępna. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej w przewadze opowiedzieli się za formą plakatu, a mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego za ulotką. W odpowiedzi na wyniki
ankiety powstały plakaty, które administratorzy nieruchomości zobowiązali się umieścić na klatkach schodowych, a ponadto znalazły
się one w autobusach i na wiatach przystankowych. Do skrzynek
pocztowych mieszkańców domków jednorodzinnych dotrą ulotki.
Forma plakatu jest połączeniem tekstu i grafiki, ma on być widoczny
i symboliczny. Nie jesteśmy w stanie zamieścić na nim wszystkiego,
ale chcemy, żeby mieszkańcy przypominali sobie i utrwalali najważniejsze zasady.

– Po wywieszeniu plakatów na tablicach ogłoszeniowych
w budynkach do redakcji dzwonią mieszkańcy naszej Spółdzielni pytając, po co segregować śmieci, skoro i tak posortowane
śmieci z trzech różnych kontenerów wywozi jedna śmieciarka?
– To chyba obserwacje poczynione kilka lat temu...
– Ostatni telefon w tej sprawie odebrałam w grudniu
ub. roku.
– Od połowy 2013 r. każda frakcja odpadów z pojemników odbierana jest oddzielnie. Firma odbierająca ma obowiązek weryfikacji
odbieranej frakcji i jeżeli stwierdzi, że w pojemnikach na selektywną
zbiórkę są odpady zmieszane (a z naszych obserwacji wynika, że
tak się zdarza), odbierze ten kontener razem ze śmieciami zmieszanymi.
– Wśród pytań dotyczących segregacji odpadów pojawiło
się również pytanie, dlaczego segregując śmieci ludzie mają
pracować za pracowników sortowni, którzy za tę pracę pobierają pieniądze?
– Segregacji u „źródła” (tj. w domu) nie zastąpi żadna sortownia. Proszę wyobrazić sobie, co wart jest papier, po oddzieleniu go
od odpadów zmieszanych. Pracownik sortowni ma za zadanie doczyścić przywożony surowiec, np. podzielić szkło na kolory, tworzywa sztuczne na rodzaje, które zostaną sprzedane konkretnym recyklerom, a tym samym odzyskane do wtórnego obiegu.
dokończenie na str. 3

Ferie w bibliotece
Ferie zimowe to dla dzieci wyczekiwany czas odpoczynku od szkolnych obowiązków i nieskrępowanej zabawy. Jednak przyznajmy się, że dla dorosłych to nie lada wyzwanie, aby zapewnić najmłodszym chwile pełne wrażeń.
Wypełnienie wielu długich godzin ciekawymi zajęciami bywa
niejednokrotnie kłopotliwe. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, z pomocą spieszy filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie (Pieczewo, ul. Sikiryckiego 9), która przygotowała ofertę
edukacyjną dla dzieci.
Zapraszamy maluchy do biblioteki podczas ferii na spotkania we wtorki i czwartki (26.01., 28.01., 2.02., 4.02.) oraz w sobotę (30.01.) o godzinie 11:30, aby wspólnie z nami odkrywać
Kolorowe Wyspy. Odwiedzimy Maszę i Niedźwiedzia, poznamy Tappiego z Szepcącego Lasu, dowiemy się, jak Wesoły Ryjek grzeje
się w cieple domowego ogniska, czy skrzaty naprawdę istnieją i co
nowego dzieje się na Wyspie Uczuć. Ponadto na każdym spotkaniu
nauczymy się nowych technik plastycznych i przeczytamy wspólnie
mnóstwo książek.
Szczegółowy harmonogram spotkań w bibliotece dostępny jest
na blogu filii: www.biblioteka13.blogspot.com.
Aleksandra Dobies
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„SERCEM Z LUDŹMI”

– to kolejny już Festyn Zimowy, którym w sobotę (9 stycznia br.) społeczność Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie i członkowie Rady Osiedla „Pieczewo” udowodnili, że są bardzo blisko sercem z wszystkimi ludźmi, a szczególnie blisko
z mieszkańcami osiedli Pieczewo i Jaroty. Niech żałują wszyscy ci, którzy nie uczestniczyli w tym zimowym, a jednak ciepłym
przedsięwzięciu!

A skoro festyn odbywał się pod hasłem: „Sercem z ludźmi”, nie
mogło zabraknąć obecności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wolontariusze czekali na darczyńców z puszkami, do których chętnie
wrzucano pieniądze. Można było także przekazać fundusze na ten
szczytny cel kupując coś na pchlim targu bądź na kiermaszu ciast. Uczniowie Gimnazjum Nr 13 i mieszkańcy Pieczewa i Jarot kolejny raz udowodnili, że idea WOŚP nie jest im obojętna.

Podczas festynu można było skorzystać z wielu atrakcji, m.in. gier,
zabaw, konkursów oraz pokazów. Nie zabrakło ciekawych zimowych
konkurencji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi bawili się
w Kąciku Malucha i na balu karnawałowym (Eranova) oraz brali udział
w zabawach i grach zręcznościowych: rzut kulą z waty, łowienie rybek,
taniec z balonem, taniec na gazecie, puzzle, zjeżdżalnia, tunelik oraz
mogli skorzystać z przejażdżki konnej (Stadnina Koni Janusza Kojrysa). Dużym zainteresowaniem wśród pań cieszyło się stoisko Szkoły dla Dorosłych Cosinus oferujące makijaż, fryzury, manicure oraz
masaż relaksacyjny i drenujący, a także warsztaty tworzenia biżuterii.
Zwolennicy aktywności fizycznej mogli wykazać się swoją sprawnością,
biorąc udział w licznych konkurencjach, takich jak: hula hop, rzuty do
celu, kręgle wodne, ringo, żonglerka, skakanka, tenis stołowy oraz bungee run i zapasy sumo (Bartbo).
Uczestnicy festynu mogli podziwiać pokazy grup tanecznych
Szkoły Mistrzów Tańca Pavlović i Szkoły Tańca i Wdzięku B&W
Przemienieccy, występy dzieci i młodzieży z Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders Soltare oraz grupy Gimnazjum 13 Dancefit. Melomani i teatromani podziwiali występy Tamary i Michała Janickich, uczniów szkoły
muzycznej Casio Olsztyn i szkolnego Teatru Światło i Cień. Następcy
Picassa mieli szansę potwierdzenia swojego talentu w malowaniu kredą, na sztalugach, w projektowaniu kartek walentynkowych i tworzeniu
prac inspirowanych zimą. Amatorzy sportów walki emocjonowali się pokazami boksu – PIRS, zapasów – Budowlani Olsztyn, rugby – Rugby
Team Olsztyn, szermierki – UKS Hajduczek, a na boisku szkolnym
można było ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę.

Wielu uczestników festynu skorzystało z możliwości zmierzenia
ciśnienia i nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (Tomasz
Miszczuk, Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica) oraz z warsztatów
jogi śmiechu (Małgorzata Brzóska). Bardzo dużo chętnych uwieczniło
niezapomniane chwile, wykonując zdjęcia w Fotobudce Ery Uśmiechu.
Festyn od lat cieszy się ogromną popularnością i w tym roku
mieszkańcy także nie zawiedli. Swoją obecnością zaszczycili nas
m.in. Jarosław Słoma – I Zastępca Prezydenta Olsztyna, Anna Maria Jankowska – inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna,
ks. kanonik Romuald Zapadka – proboszcz parafii pw. Bł. Franciszki
Siedliskiej, Edyta Balbuza-Szarota – dyrektor SP Nr 33, Lidia Aleksiejewa Koszeliewa wraz z grupą uczniów ze szkół kaliningradzkich;
przewodniczący i członkowie Rad Osiedli „Pieczewo” i „Jaroty”.

Ognisko, kiełbaski, muzyka, ciepła grochówka, bigos... a wszystko w zimowej, pięknej scenerii i integracja społeczności szkolnej oraz
mieszkańców sąsiednich osiedli gwarantowana! Impreza odbywała się
pod patronatem medialnym Radia Olsztyn oraz TVP Olsztyn. Organizatorom gratulujemy tak wspaniałej i pożytecznej inicjatywy, a wszystkich do wspólnej zabawy zapraszamy już za rok!
Regina Berggrün, Aleksandra Kolańczuk
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Czy warto segregować śmieci?

– Dla wielu ludzi fakt segregacji śmieci wydaje się zbędny.
Proszę podać powody, dla których warto podjąć się trudu segregacji śmieci?
– Chodzi o szeroko pojętą ochronę środowiska, stąd hasło na
naszych plakatach/ulotkach „Segregujesz – czyste środowisko zyskujesz”. Przyjęte przez Polskę przepisy obligują do minimalizacji wytwarzania odpadów, a te, które już powstały powinny być maksymalnie wykorzystane, stąd ich zawracanie do ponownego obiegu. Dzięki
temu oszczędzamy zasoby naturalne, których musielibyśmy użyć do
produkcji nowych wyrobów, energię i wodę potrzebną do ich produkcji, a także ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, które z kolei
mają wpływ na wielkość dziury ozonowej, ocieplanie klimatu etc.
Proszę pamiętać, że sortowanie nie jest wymysłem gminy,
jest podyktowane przepisami ustawy. Segregacja odpadów jest konieczna ze względu na poziomy odzysku odpadów papieru, szkła,
tworzyw sztucznych, metali, które gmina zobowiązana jest osiągać
w poszczególnych latach, ażeby nie płacić unijnych kar. W rzeczywistości leży to w interesie wszystkich mieszkańców.
– Jakiego rodzaju odpady możemy wywieźć do PSZOK-u?
– PSZOK w rozwinięciu oznacza Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – przyjmuje zatem odpady, które powstały na skutek bytowania człowieka, a z którymi nie wiadomo co
zrobić i które zostały posegregowane, np. odpady powstałe w czasie małego remontu (przy większych ilościach w firmie zajmującej
się zbieraniem odpadów trzeba zamówić kontener na gruz), opony,
odzież, leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka,
telewizor, odkurzacz, żelazko, telefon, komputer), gabaryty (np. łóżko, krzesło, dywan, rower, zabawki dziecięce o dużych rozmiarach),
odpady bio, pozostałości po środkach chemicznych, klejach, farbach, rozpuszczalnikach.
Informację o wszystkich odpadach, które można przekazać do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Lubelskiej 43D znajdziecie Państwo w linku: http://www.ozk.olsztyn.pl/
images/banners/Zal_1_08072015.pdf
Pozostałe odpady, które nie nadają się do selektywnej zbiórki
należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane.
– Jeden punkt odbioru selektywnych odpadów komunalnych w tak dużym mieście jak Olsztyn to zdecydowanie za
mało. Czy w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie takiego punktu na największych osiedlach Olsztyna, tj. Nagórkach, Jarotach i Pieczewie?

– Wskazuje się, że jeden PSZOK powinien przypadać na
80.000 – 100.000 mieszkańców. Przy lokalizacji nowego punktu
uwzględnia się powierzchnię wymaganą do obsługi, łatwą dostępność komunikacyjną dla mieszkańców, wyposażenie w media, a także ewentualne protesty społeczne. Obecnie trwają poszukiwania takiego miejsca.
– Dość często padały również pytania, gdzie wyrzucać plastikowe zabawki, miski i inne naczynia lub też odpady, które
składają się z różnych elementów, np. wózki dziecięce?
– Do plastiku wyrzucamy głównie opakowania z plastiku, opakowania wielomateriałowe i z metali. Plastikowe zabawki nie są opakowaniem i należy umieścić je razem z odpadami zmieszanymi. Wynika to z faktu, że nie każdy rodzaj plastiku nadaje się do recyklingu.
Wózek dziecięcy stanowi odpad wielkogabarytowy, czyli taki, który
ze względu na swoją wielkość nie jest umieszczany w pojemniku.
Należy zostawić go w wyznaczonym przez administratora miejscu
(najczęściej przy wiacie śmietnikowej), najlepiej w przeddzień odbioru odpadów wielkogabarytowych, żeby nie psuć estetyki otoczenia.
– Gdzie powinny trafiać opakowaniowe odpady wielomateriałowe?
– Opakowania wielomateriałowe – do plastiku. Inne niż opakowania – do zmieszanych.
– Często pojawia się pytanie, gdzie wyrzucać np. obierki po ziemniakach i inne odpady roślinne, resztki jedzenia? –
może warto tak jak na Zachodzie pomyśleć o specjalnym, oddzielnym kontenerze?
– Resztki jedzenia i obierki, czyli tzw. odpady kuchenne wrzucamy do odpadów zmieszanych. Przez 2 lata, do połowy ubiegłego
roku, gmina prowadziła selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji, ale wycofała się z powodu bardzo złej jakości segregacji tego odpadu. Obecnie oddzielnie odbierane są wyłącznie odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, de facto pojemniki podstawiane są na potrzeby administratora.
– Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Gieczewska
–––
Na ostatniej stronie bieżącego wydania „Jarot” zamieściliśmy
plakat z podstawowymi informacjami dotyczącymi segregacji odpadów, który można wyciąć, bo skoro podejmujemy się wysiłku segregacji, warto to robić poprawnie.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. ok. 42,5 m² (ze skosami
ok. 47 m²), ul. Złota, VI piętro, z windą, blok przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Tel. 888 181 069.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², IV piętro, Pieczewo,
ul. Jeziołowicza (przy lesie). Bez pośredników. Tel. 607 380 300 – po
godz. 16.00.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m² na I piętrze. Tel. 514 368 708.
Mieszkanie o pow. 72,5 m², przy ul. Orłowicza, III piętro, po remoncie – zamienię na mniejsze na Nagórkach, parter lub I piętro. Tel. 728
560 540.
Sprzedam M-3 o pow. 38 m², po remoncie, II piętro, blok 4-piętrowy,
balkon, rozkładowe w zasobach SM „Pojezierze”. Sprzedaż bezpośrednia. Tel. 795 641 552.
Sprzedam lub zamienię dom z kominkiem i ogródkiem (Kolonia Mazurska). Możliwa zamiana z dopłatą na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe.
Tel. 507 157 055.
M-4 o pow. 60,5 m², wysoki parter, 3-pokojowe w bloku czteropiętrowym, balkon 5x1,20, nowe okna drewniane, nowe ocieplenie – zamienię na mniejsze za dopłatą. Tel. 608 669 743.
Kupię kawalerkę o pow. do 30 m² (chętnie na Nagórkach) lub zamienię na kawalerkę o pow. 28 m² w Biskupcu na podobną w Olsztynie. Tel. 696 613 261.

Sprzedam własnościowe 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,2 m²,
parter, ul. Burskiego. Tel. 727 249 685.
Mieszkanie w Giżycku o pow. 113 m² (w kamienicy, na I piętrze) –
zamienię na mniejsze do 50 m² w Olsztynie (I – II piętro) z niewielką
dopłatą. Tel. 698 011 408.
Zamienię na Olsztyn lub sprzedam mieszkanie o pow. 37 m²
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon), II piętro, w centrum Elbląga.
Tel. 48 606 737 910.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², 2 pokoje, I piętro, środkowe,
spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana na większe mieszkanie z dużym balkonem na osiedlu Jaroty, Generałów,
Pieczewo. Tel. 692 518 231. Sprzedaż lub zamiana bez pośredników.
Własnościowe o pow. 48 m², IV piętro, po remoncie, ul. Wiecherta –
sprzedam lub zamienię na większe na Nagórkach. Tel. 505 761 715.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,20 m², piętro IV/IV, osiedle Jaroty.
Tel. 512 587 355.
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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„Z bajką przez życie”
W konkursie literackim „Z bajką przez życie” wzięły udział
dzieci z klas I–III szkół podstawowych z naszych osiedli.
Jury w składzie: dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka,
prof. UWM przy ocenie dwudziestu pięciu prac konkursowych brało pod uwagę następujące kryteria: ciekawy i oryginalny pomysł na
fabułę bajki lub baśni; poprawność stylistyczną wypowiedzi; oprawę
graficzną i postanowiło nagrodzić następujące osoby:
I miejsce za bajkę Król Gbur zajął Michał Witalski, kl. III,
Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny Nr 101; II miejsce za
bajkę Najpiękniejsze święta jelonka – Hanna Kozłowska, kl. IIIe
Szkoła Podstawowa Nr 25; natomiast III miejsce za bajkę Pupilkowa Kraina otrzymała Milena Połucha, kl. IVd Szkoła Podstawowa Nr 34.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Zumba fitness-fuzja
zaprasza na zajęcia

Gimnastyka dla seniorów 60+
Chcesz zachować sprawność fizyczną na długie lata!
Zapraszamy do Klubu „Akant” na zajęcia, które pomogą:

w czwartki

• utrzymać sprawność stawów

w Klubie Kultury „Na Górce”

• poprawić elastyczność ciała

ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

o godz. 20.00

• wzmocnić gorset mięśniowy
• zapobiegać bólom kręgosłupa
• poprawić koordynację i równowagę
• uaktywnić układ krążeniowo-oddechowy
Zajęcia odbywają się
we wtorki i w czwartki w godz. 12.00  –13.00

Zumba fitness-fuzja
– to dobra zabawa na spalenie kalorii – dla młodzieży i dorosłych!

Klub „Akant”, ul. Kanta 11
Informacje – tel. 89 541 58 40

Ptasi świat wokół nas
Jak to się dzieje, że samiczka wie, którego ptaka wybrać na męża? Przecież one wszystkie są takie same – dopytuje się Julka
z klasy pierwszej podczas ptasich warsztatów prowadzonych w ramach działań „Szkoła na Ptak!”. Z kolei inna młoda uczestniczka
warsztatów odbywających się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie opowiada całej grupie, jak pewnego dnia olbrzymi orzeł pomylił ją z myszką…
Na pytanie, czego nie wolno wkładać do karmnika usłyszymy
w pierwszej kolejności „trutki na szczury”. Mogłoby się wydawać, że
trenerów w trakcie prowadzenia zajęć nic już nie jest w stanie zaskoczyć. Nic bardziej mylnego!
Zaskakuje dziecięca wyobraźnia, ale i intuicja. Gdy dzieci dostają pióra puszczyka i myszołowa, by dostrzec różnice – od razu
gładzą się sowimi piórami po policzku, machają nimi koło ucha, a nawet je wąchają, po prostu chłoną wiedzę wszystkimi swoimi zmysłami. Czasami ktoś pomyli jaskółkę z pingwinem, innym razem ktoś
powie, że ptaki należy dokarmiać zimą chlebem. Dzieci obserwują
dorosłych, uczą się od nich, ale gdy tylko mają możliwość weryfikacji swojej wiedzy u profesjonalistów – robią to. Dlatego podczas
cyklu zajęć dla uczniów z klas I – III Kamila Radzimińska-Arczak,
edukatorka Ptaków Polskich, największy nacisk kładzie na zainteresowanie tematem i rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci. Z czasem nie tylko odróżniają pingwina od jaskółki, ale także dostrzegają
różnicę między dymówką a oknówką.
Jędrzej Kołakowski
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Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej
w Olsztynie w 2016 r.
Sektor V
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych

PIECZEWO

PLASTIK

Jeziołowicza, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Żurawskiego

Środy*

PAPIER

Czwartki

Środy*

pozostałe ulice
NAGÓRKI

SZKŁO
1 raz
na 2 tygodnie

Środy

Pstrowskiego

Środy*

pozostałe ulice

Czwartki*

Piątki

Środy*

Czwartki

* w punktach wymagających większej częstotliwości odbioru – także odbiór w czwartki i piątki

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – NAGÓRKI
2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

26

9, 23

8, 22

5, 19

3*, 17, 31

14, 28

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

1*, 15, 29

13, 27

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – PIECZEWO
2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

29

12, 26

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni

Harmonogram odbioru choinek 2016
9.02.2016

NAGÓRKI

12.02.2016

PIECZEWO

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
NAGÓRKI
Poniedziałek
Środa
Piątek

Barcza, Murzynowskiego, Orłowicza, Wańkowicza, Wilczyńskiego

PIECZEWO
Poniedziałek
Środa
Piątek

Gębika, Jeziołowicza, Krasickiego, Panasa, Sikiryckiego, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej,
Turkowskiego, Wachowskiego, Wilczyńskiego, Żurawskiego

Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2016, lipiec/sierpień 2016

Sektor VI
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych
JAROTY

PLASTIK

Boenigka, Burskiego, Herdera, Janowicza, Jarocka 57, Jaroszyka,
Kanta, Leyka, Malewskiego, Myszki Miki, Mroza bez nr 5 – 7, 10, 13,
14, Pieczewska, Piotrowskiego 13, Wiecherta, Wilczyńskiego bez
nr 25D, 27A, Wiotsa bez nr 25, 31, 33

Wtorki*

pozostałe ulice

Poniedziałki*

SZKŁO
1 raz na 2 tygodnie

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych
JAROTY

Boenigka bez nr 2, 4, Jarocka 57, Jaroszyka, Leyka, Malewskiego,
Pieczewska, Wilczyńskiego 6B, 6D

PAPIER

Wtorki

JAROTY ∙
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Dadleza, Laszki, Mazowiecka bez nr 4, Pomorska, Witosa bez
nr 1 – 3, 11

Środy

Flisa, Herdera 14, 26, Janowicza, Jarocka bez nr 57, Kanta 1, Mazowiecka 4, Mroza, Piotrowskiego, Wilczyńskiego bez 6B, 6D

Czwartki

Boenigka 2, 4, Burskiego, Herdera bez 14, 26, Kanta bez nr 1,
Myszki Miki, Wiecherta, Witosa 1 – 3, 11

Piątki

* w punktach wymagających większej częstotliwości odbioru – także odbiór w czwartki i piątki

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – JAROTY
(ulice: Bajkowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Herdera, Jasia i Małgosi, Kanta, Krasickiego od nr 2 wzwyż str. parzysta, Kubusia
Puchatka str. parzysta, Misia Uszatka, Myszki Miki, Płoskiego, Pszczółki Mai, Smerfów, Wiecherta, Witosa)
2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

25

8, 22

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 26*

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – JAROTY

(ulice: Boenigka, Burskiego, Wilczyńskiego od ul. Krasickiego do skrzyżowania z Sikorskiego)
2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

26

9, 23

8, 22

5, 19

3*, 17, 31

14, 28

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

1*, 15, 29

13, 27

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – JAROTY

(ulice: Dadleza, Flisa, Janowicza, Jarocka, Kujawska, Laszki, Mazowiecka, Mroza, Piotrowskiego, Pomorska)

2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

28

11, 25

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – JAROTY

(ulice: Bartąska północ. cz. ulicy powyżej Wilczyńskiego, Dolna, Hanowskiego, Jaroszyka, Kręcickiego, Leyka, Malewskiego, Okólna,
Pieczewska, Podgórna, Sikorskiego od ul. Jarockiej do końca str. nieparzyta, Zakole)

2016
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

29

12, 26

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni

Harmonogram odbioru choinek 2016
11.02.2016

Jaroty

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych – JAROTY
Poniedziałek

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Flisa, Hanowskiego, Herdera, Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego, Mazowiecka, Mroza,
Myszki Miki, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa

Wtorek

Herdera, Malewskiego, Pieczewska, Wilczyńskiego, Zakole

Środa

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Leyka, Malewskiego, Mazowiecka, Mroza, Myszki
Miki, Piotrowskiego, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa

Piątek

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego, Mazowiecka, Mroza,
Pieczewska, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa, Zakole

Sobota

Boenigka, Burskiego, Hanowskiego, Herdera, Janowicza, Kanta, Malewskiego, Mroza, Wiecherta, Wilczyńskiego

Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2016, sierpień/wrzesień 2016
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Mikołaj z Laponii w Bazylice Matki Boskiej Fatimskiej
Dzieci z parafii Matki Boskiej Fatimskiej musiały być w ubiegłym roku bardzo grzeczne, bowiem Mikołaj odwiedził ich aż dwukrotnie, obdarowując tabliczką smakowitej czekolady. Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę, 6 grudnia ub.r., a wkrótce, bo już
11 grudnia ub.r. przybył do świątyni najprawdziwszy Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii.
W organizację tej niezwykłej wizyty zaangażował się proboszcz
parafii ks. prałat Marian Matuszek oraz Halina Mikulska – przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” i jej członkowie. Na spotkanie
przybyli zacni goście w osobach: Piotr Grzymowicz – Prezydent
Olsztyna oraz Arcybiskup koadiutor Archidiecezji Warmińskiej Józef
Górzyński.

Tłum dzieciaków i towarzyszących im dorosłych wypełnił świątynię, a dzieci z zespołu parafialnego „Maryjne Słowiki”, prowadzonego przez organistkę Magdalenę Kowalewską, pięknym śpiewem
przywitały najsympatyczniejszego mieszkańca Laponii – w czerwonym kubraku i czapce, z siwą brodą do pasa. Radość malowała się
na twarzach i niecierpliwość, gdyż każde dziecko chciało być jak

najbliżej Mikołaja i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Dużą niespodzianką było to, że Mikołaj zupełnie nieźle mówi po polsku. Wyjaśnił
dzieciom, że śniegu nie ma, więc dał odpocząć reniferom i przyleciał
samolotem, a z centrum na Bajkową przyjechał tramwajem. Przejęte
dzieci rozmawiały z Mikołajem, prosząc go o wymarzone prezenty
i robiąc z nim pamiątkowe zdjęcia.
Dzieci podczas spotkania obdarowane zostały słodkościami
ufundowanymi przez: Zakład Usług Bankietowych „Victoria” Teresa Biała, PSS „Społem” Olsztyn, ABER Sp. z o. o., Laboratorium
Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Dywity, RO „Pieczewo, parafię Matki
Boskiej Fatimskiej i osoby prywatne, natomiast Mikołaj laurkami oraz
prezentem od Rady Osiedla „Pieczewo”.  Małgorzata Gieczewska
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24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 24! 1 stycznia 2016 również cały Olsztyn grał, śpiewał i bawił się, jednocześnie zbierając pieniądze na pediatrię i godną opiekę osób starszych. Oprócz koncertów i występów artystycznych można było
wziąć udział w zawodach i pokazach sportowych, kiermaszach, festynach i warsztatach. Tego dnia każdy mieszkaniec Olsztyna
mógł znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego w programie Orkiestry i tym chętniej wrzucić datek do puszki.
Na ulice naszego miasta wyszło ponad czterystu wolontariuszy
w charakterystycznych czerwonych koszulkach, z identyfikatorami
i puszkami do zbiórki pieniędzy. Wśród nich było wielu młodych i bardzo młodych ludzi, ale także całe rodziny. Na Starym Mieście można
było na przykład spotkać mamę-wolontariuszkę, tatę-wolontariusza
i córkę-wolontariuszkę, którzy kwestowali razem. Tegoroczne hasło
Orkiestry brzmiało „Mierzymy wysoko!” i dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i organizatorów ten ambitny cel
mógł zostać osiągnięty.
Kilka dni wcześniej, bo już 5 stycznia, ruszyły imprezy towarzyszące, organizowane przez liczne szkoły, kluby i stowarzyszenia.
Pierwszą z nich był Kiermasz Ozdób z Masy Solnej w SP Nr 10.
W kolejnych dniach odbył się między innymi kiermasz ciast, pokazy
i koncerty talentów oraz wystawy. W sobotę 9 stycznia miał miejsce
Korto-Dance Show w Kortowie, czyli pokaz taneczny najlepszych olsztyńskich zespołów i szkół tanecznych oraz festyn zimowy w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera. Każda z tych imprez przyciągała wielu zainteresowanych i umożliwiała zebranie pieniędzy na
piękny i pożyteczny cel.
W dniu finału życiem tętniło Stare Miasto, gdzie na scenie przy
Bibliotece Wojewódzkiej odbył się minikoncert i animacje dla dzieci
z grupą „Kaczki z Nowej Paczki”, a potem zagrali popularni artyści, tacy jak Ejtobangla czy Cheeba. W pobliżu miał miejsce między
innymi pokaz zabytkowych pojazdów, można było też przespacerować się z przesympatycznymi golden retrieverami. Druga duża
impreza odbyła się w Galerii Warmińskiej – gwiazdą był Jacek Kawalec, a wystąpił między innymi chór dziewczęcy „Cantabile”, zespół
czterdziestu wiolonczelistów pod kierownictwem Pawła Panasiuka
oraz tancerki z Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders „SOLTARE”.

Również na plaży na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego UKIEL aż gorąco było od pozytywnych emocji. Widzowie mogli
obejrzeć kąpiel morsów ze Stowarzyszenia „Kąpiący się Zimą” oraz
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Morsy wbiegły do lodowatej
wody z ogromnym transparentem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i okrzykiem „Jest nam ciepło!”. Zachęceni takim entuzjazmem
widzowie tym chętniej wrzucali pieniądze do puszek.
Przez całą niedzielę trwały także liczne imprezy towarzyszące
w szkołach, Centrum Handlowym „Aura”, szpitalach i instytucjach –
wszędzie tam, gdzie ludzie dobrej woli grali razem z Orkiestrą. Zbiórka trwała zarówno podczas tychże imprez, jak i na ulicach Olsztyna,
po których nieustannie spacerowały patrole wolontariuszy.
Równo o godzinie 20.00 na Starym Mieście wystrzeliło „Światełko do nieba”. Wszyscy zebrani obejrzeli pokaz fajerwerków i zapalili zimne ognie. Wspólne przeżycie z pewnością dostarczyło pozytywnej energii na cały rok. Następnie ostatni wolontariusze udali

się do banku, gdzie cały czas trwało liczenie zebranych pieniędzy.
Pod koniec dnia panie liczące pieniądze miały prawdziwe odciski na
palcach, a zebrana kwota na sprzęt medyczny dla dzieci i osób starszych wyniosła 318.390,65 zł. Serdecznie dziękujemy za hojność!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna
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Bezpiecznego Nowego Roku
Nie było zimy i nic nie zapowiadało, że będzie, a tu już nowy rok, już po
świętach i po szaleństwach sylwestrowych i nic! Ale wreszcie trochę przymroziło, może dobrze, trochę mrozu „uzdrowi” atmosferę, bo jak to się mówi:
choroby i robactwa wymarzną. Czy na długo i jaka ta zima będzie, trudno
teraz wyrokować, ale jako że przed nami jeszcze luty – przewidujmy różnorakie zagrożenia, a tymczasem życzmy sobie bezpiecznego Nowego Roku!
W styczniu posypało śniegiem, to dobrze, bo przecież mamy za sobą
dwa lata suszy i jak nigdy dotąd nie było tak niskiego poziomu wód na naszych terenach, ale jak jest śnieg, chlapy i roztopy, to znowu będziemy narzekać na zagrożenia.
Śnieg, mróz i zawieje były, są i będą. Mogą być i będą nieodśnieżone
lub zbyt późno drogi, chodniki i dojazdy, śliskie schody, podjazdy i wejścia,
a zalegający śnieg odpowiedzialni dostrzegają albo i nie – my dostrzegajmy
na czas i reagujmy. A tego, że po roztopach zamarznie, możemy się spodziewać, że drogowców „zaskoczy”, też powinniśmy się do tego przyzwyczaić:
sami wtedy uważajmy, jak chodzić czy jeździć – wszak przewidywanie nie
boli, tylko jego brak.
Mówimy – trzeba przewidywać i nie dać się zaskoczyć wszelkim zagrożeniom, ba przecież anomalie klimatyczno-pogodowe stały się już dawno
faktem i nie ma problemu, aby je przewidywać, zwłaszcza że telewizyjne prognozy pogody mają teraz niemal 90-procentową sprawdzalność, wystarczy
słuchać i odpowiednio reagować. Trzeba się właściwie ubierać, a dotyczy to
zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu skóry twarzy przed zimnem i wiatrem, bo nie tylko mróz zagraża – wiatr
podstępnie potęguje objawy zimna.
Nic nie poradzimy na to, że nasz rodzimy klimat się zmienia – generalnie
się ociepla, ale nadal zaskakuje zmiennością. Liczmy się z występowaniem
zarówno mrozów i śnieżyc, jak i gwałtownych ociepleń – wówczas uważajmy
na wiszące sople lodu, na spadający z dachów i drzew mokry śnieg czy
lód. Nie wszystko załatwią służby i odpowiedzialni i nie zawsze na czas. My
przewidujmy zawsze, bo to o nasze bezpieczeństwo chodzi i nikt, tak jak my
sami, nie zadba o nie lepiej.
Już pozamarzały jeziora, rzeki i stawy, ale lód może być różny, czasem
słaby, kruchy i niebezpieczny. Bądźmy na to wyczuleni – były już informacje o ofiarach nierozsądnego wędkowania podlodowego. Czy mrozy stężeją
i jeziora zamarzną, czy też może nie, pamiętajmy o rozsądku, o przeręblach
i przewidujmy wszelkie możliwe zagrożenia. Zima jakakolwiek jest niesie ze
sobą zagrożenia: przemarznięcia, przeziębienia lub odmrożenia i mogą się
one przydarzyć zawsze i każdemu. Przewidujmy to i ostrzegajmy innych,
w tym okresie nie możemy być obojętni.
Musimy liczyć się także z zimowymi skokami temperatury – ochłodzeniami i ociepleniami. Gwałtowne roztopy śniegu, którego nie usuniemy z otoczenia budynków, rejonów piwnic i innych niżej położonych obiektów, spowodują
zalania i podtopienia – przewidujmy to zawczasu i zabezpieczajmy przed
szkodą.
Czy będzie bardziej, czy mniej 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, zabezpieczyć, wezwać
fachową pomoc lub tylko gdzieś podprowadzić.
Mamy kolejny rok, nowy rok – jaki będzie? Może powinien być rokiem

DYŻURY

zdrowia, bez podtekstów – po prostu osobistego bezpieczeństwa i dbania
o zdrowie każdego dnia. Zalatani i zakręceni zarówno w pracy, jak i w domu
zapominamy o zdrowiu i bezpieczeństwie, a dopóki nas coś nie dopadnie, to
machamy ręką, że jakoś to będzie!
Tylko, że to „jakoś” nie zawsze wychodzi, a przecież w pracy odpowiednie służby kierują nas na badania i przeglądy lekarskie – to wiele daje, często
zapobiega poważnym chorobom, stanowi wielką pomoc – dla nas!
Chorując narzekamy na służbę zdrowia, ale starajmy się myśleć o naszym zdrowiu zanim zacznie ono szwankować. Wbrew pozorom organizowanych jest wiele różnych akcji badań profilaktycznych i innych bezpłatnych – to
dobrodziejstwo!
Przewidywanie, profilaktyka i zapobieganie niewiele nas kosztuje – cywilizowany świat już to preferuje, my jeszcze się tego uczymy, a warto, bo
to nasza ochrona osobista – dla nas! Skoro już mowa o naszych prawach –
takich, które sami możemy sobie zapewnić – to poza profilaktyką zdrowotną,
walką ze szkodliwymi używkami pamiętajmy też o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa!
Nasza nieuwaga, lekceważenie nakazów i zakazów, brak przewidywania
w 90% są powodem wszelkich wypadków w pracy, w domu i gdziekolwiek!
To nie demagogia – to prawda: złe ubranie i obuwie, niedostosowane do
określonej pracy, działań i warunków atmosferycznych, złe zabezpieczenie
przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności czy brak środków ochronnych
przy stosowaniu niebezpiecznych bądź szkodliwych środków i materiałów,
a nie wspomnę o tym, że nie czytamy i nie przestrzegamy zaleceń instrukcji,
przepisów i zasad działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
Ważne jest w tym wszystkim zwykłe, niemal instynktowne, przewidywanie –
to jest nasze bezpłatne prawo, najważniejsze w zapobieganiu wypadkom,
nieszczęściom i tragediom.
A teraz wracając do zimy i jej zagrożeń. Ze wszystkich stron, od wszelkich służb i organizacji dochodzą do nas ostrzeżenia i pouczenia z wyliczankami zimowych zagrożeń: utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym (samochodowym i pieszym), upadki, poślizgnięcia i kontuzje oraz wiele, wiele
innych. Do tych warunków i zagrożeń praktycznie już się przyzwyczailiśmy
i prawie zdołaliśmy się przystosować, ale?! To już nam spowszechniało i dopiero przypominamy sobie o zasadach i ostrzeżeniach, gdy coś się wydarzy.
Dlatego nie denerwujmy się, że stale prawie to samo nam się zewsząd przypomina, poucza i pokazuje. Ja także, jak co roku, przypominam o tych zasadach i zagrożeniach. Pierwsza pomoc, opanowanie i powiadamianie odpowiednich służb, w wypadku zaistnienia wszelkich zagrożeń, to najważniejsze
działania, często ratujące zdrowie lub życie poszkodowanym.
Zimy o różnych obliczach w naszej strefie klimatycznej były, są i będą.
Bywają piękne, ale zawsze są groźne i zawsze niosą ze sobą różne zagrożenia, tak więc, gdy trzeba – wzywajmy pomocy: numer 112 jest jednolitym
ogólnoeuropejskim numerem alarmowym bezpłatnym i można wybrać go
nawet w telefonie nieposiadającym karty SIM.
Pamiętajmy jednak, że numer ten służy wyłącznie do powiadamiania
w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Nie należy dzwonić na numer 112, gdy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia i można dzwonić na konkretne telefony alarmowe odpowiednich służb. 
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: 15 lutego 2016 r. – pełni Krystyna Pułym

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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SEGREGUJESZ

czyste środowisko zyskujesz

Jak poradzić sobie z segregacją w domu?
To nie takie trudne jak mogłoby, się wydawać. Najprostszym sposobem jest ustawienie w domu pojemników osobno
dla szkła, tworzyw sztucznych, papieru i odpadów zmieszanych. Jeśli nie mamy wystarczająco dużo miejsca,
oddzielajmy odpady zmieszane od tych, które możemy posegregować bezpośrednio podczas wynoszenia śmieci.

SZKŁO

ODPADY ZIELONE

słoiki, butelki białe i kolorowe,
szklane opakowania po kosmetykach

pozostałości roślinne (trawa, gałęzie)

ODPADY ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE

odpady kuchenne i pozostałe
odpady, których nie można potraktować
jako surowców wtórnych

MAKULATURA
gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, papier
szkolny i biurowy, papier pakowy, torby papierowe,
tektura i kartony oraz opakowania wykonane z tych
materiałów (np. pojemniki na jajka)

NOWOŚĆ

kartony po mleku i sokach (TETRA PAK),
butelki po napojach (PET), opakowania po jogurtach,
serkach, zakrętki od słoików i butelek, kapsle, puszki
aluminiowe, woreczki foliowe, reklamówki

POPIÓŁ

w przypadku zabudowy wielorodzinnej
popiół będzie gromadzony w okresie
grzewczym w pojemnikach z napisem
„popiół”

Odpady problemowe dla mieszkańców Olsztyna
LEKI

ŻARÓWKI ŚWIETLÓWKI

oddajemy do apteki
lub PSZOK

sklep, w którym kupujemy nowy
sprzęt lub PSZOK

SPRZĘT ELEKTRONICZNY

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE

sklep, w którym kupujemy nowy
sprzęt lub PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK
ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn, tel. 89 533 84 20

należy umieszczać w kontenerze dostarczonym przez
specjalistyczny podmiot na podstawie indywidualnych
umów. Odpady budowlane powstające w ilościach
mniejszych niż 1 m3/tygodniowo można bezpłatnie
przekazać do PSZOK

czysty.olsztyn.eu

