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• Osiedle mieszkaniowe to nie tylko
budynki, które są widoczne, to bardzo złożony kompleks wraz z całą infrastrukturą
towarzyszącą i rozległą podziemną siecią
uzbrojenia technicznego, którego nie widzimy na co dzień, a bez którego osiedle
nie może istnieć. Właśnie uzbrojenie podziemne jest w okresie zimowym najbardziej
narażone na różnego rodzaju awarie. Mimo
że obecna zima jest łaskawa i nie utrudnia
nam życia w jakiś specjalny sposób, to i tak
nie obeszło się bez kilku niepożądanych
zdarzeń mających negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Złożyło się na to kilka awarii wodociągowych:
na ul. Jaroszyka – na wysokości budynku
nr 20 oraz na wysokości budynku przy
ul. Leyka 32. Rury wodociągowe na naszym osiedlu pękały wiele razy, w tym między innymi przy ul. Boenigka 7, Kanta 26
czy Piotrowskiego 11. Sieć ciepłownicza
należąca do spółki miejskiej MPEC także
ulegała krótkotrwałym awariom, pozbawiając niektóre części osiedla w różnym czasie
dostaw ciepła.
• Wraz z nadejściem zimy w większości przypadków ustała aktywność firm remontowo-budowlanych, prowadzących na
osiedlu różnego rodzaju roboty realizowane z dużym rozmachem w pozostałej części roku. Nie oznacza to jednak, że osiedle
zapada w zimową drzemkę. Klub osiedlowy
„Akant” prowadzi intensywną działalność
kulturalno-oświatową, a w okresie ferii dodatkowe zajęcia w ramach półzimowska dla
dzieci członków Spółdzielni. Administracja
Osiedla „Jaroty” wykonuje swoją codzienną pracę oraz przygotowuje plan działań
remontowych na bardziej sprzyjający tym
pracom okres. Projekt planu po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, jako
gotowy plan, zostanie opublikowany na łamach naszego miesięcznika i każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać.
Łagodny przebieg zimy pozwolił na wcześniejsze niż zwykle przystąpienie firm wykonujących prace porządkowe na osiedlu do
uporządkowania terenów zazwyczaj przykrytych o tej porze roku warstwą śniegu.

• Od wielu miesięcy mieszkańcy budynków przy ul. Burskiego 20 i 22 nękani byli
częstymi przypadkami zatykania odpływu
ścieków komunalnych i zalewania piwnic.

Prezydent Olsztyna w obu sprawach wydał
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
Związane są one z budową stacji bazowych na działkach nr 153/18 obręb 126
położonej przy ul. Boenigka 34C na rzecz
Orange Polska S. A. i nr 153/14 obręb 126
położonej przy ul. Boenigka 26D na rzecz
P4 Sp. z o.o. W stosunku do obu wymienionych decyzji Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jaroty” wniosła stosowne odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu
wydającego decyzje, tj. Prezydenta Olsztyna, wnosząc o uchylenie podjętej decyzji.
Podobne odwołanie złożyła także jedna
z mieszkanek okolicznych budynków, będąca stroną postępowania. Obecnie oczekujemy na stanowisko SKO w tej sprawie.
Czesław Ragin

NAGRÓKI

Przyczyną tego – jakże uciążliwego i niepożądanego zjawiska – potwierdzoną przez
służby techniczne PWiK było uszkodzenie
sieci kanalizacji sanitarnej (stanowiącej
własność spółki), zlokalizowanej w jezdni
od strony wschodniej budynku przy ul. Burskiego 20. Dla lepszego i sprawniejszego
odprowadzenia ścieków z tego budynku
w ostatnich dniach wymieniono także najbardziej zdeformowaną część wewnętrznej
instalacji sanitarnej. W dniach 4 – 10 lutego
br. wymieniono także przykanalik sanitarny odprowadzający ścieki z budynku przy
ul. Boenigka 30A, który w ostatnim okresie
ulegał kilkukrotnym zatkaniom.
• Na północnym skraju osiedla na
działkach gruntu należących do prywatnych
właścicieli operatorzy telefonii komórkowych upatrzyli sobie dobre miejsce do zlokalizowania dużych masztów antenowych,
na których planują umieścić swoje stacje
bazowe. Mimo stanowczego sprzeciwu
okolicznych mieszkańców, popartego oficjalnym wystąpieniem Zarządu Spółdzielni,

• Tegoroczna zima przyszła do nas
ze znacznym opóźnieniem. Pozwoliło to
uporządkować tereny osiedla z opadłych
liści, a także kontynuować prace związane
z przycinaniem krzewów i drzew. Pomocna w tych działaniach była współpraca ze
spółką Remondis, która często podstawiała
nam pojemniki na tzw. bioodpady we wskazane przez nas miejsca blisko prowadzonych aktualnie prac, co znacznie skracało
czas ich załadunku. Zgrabionych liści było
jednak tak dużo, że w żaden sposób nie
mieściły się do pojemników i były wywożone na czasowe miejsce składowania na
terenie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 23.
Warto podkreślić, że osiedle Nagórki ze
względu na swój wiek (pierwszy budynek
wybudowany w 1979 r.) posiada najstarszy
i bardzo liczny drzewostan, w tym sporo rosłych topoli i wierzb, a te ostatnie na domiar
złego są bardzo łamliwe. Niektóre drzewa
są uciążliwe dla mieszkańców i z tego powodu wpływają do nas liczne wnioski o ich
wycinkę. Jednakże w świetle obowiązujących przepisów uzyskanie zgody na wycinkę z Wydziału Środowiska jest nader
trudne.
• Innym problemem zgłaszanym nam
często przez mieszkańców jest niszczenie
dokończenie na str. 3
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Port Lotniczy Olsztyn-Mazury już działa!

20 lutego 2016 r. w Szymanach koło Szczytna nastąpiło uroczyste otwarcie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Było
tradycyjne przecięcie wstęgi i oficjalne przemówienia, ale przede wszystkim miał miejsce pierwszy wylot i przylot samolotu linii SprintAir do i z Berlina. Oznacza to, że tego dnia nasze miasto zostało włączone w światową sieć połączeń
lotniczych. Równocześnie ruszyło szybkie, wahadłowe połączenie kolejowe olsztyńskiego dworca z terminalem lotniska, dostosowane do rozkładu lotów.

Rozbudowa dawnego wojskowego lotniska w Szymanach i nadanie mu standardu lotniska cywilnego kosztowało 204 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013; kwota dofinansowania
wyniosła 121 mln zł. Prace modernizacyjne na lotnisku trwały od
roku 2014.
W trakcie modernizacji wzmocniono nośność drogi startowej
i wydłużono ją do 2,5 km. Wybudowano także niezbędne drogi kołowania, techniczne i patrolowe oraz zainstalowano naziemną pomoc
radionawigacyjną ILS/DME. Powstała strażnica Lotniskowej Straży
Pożarnej, zaadaptowano istniejące budynki na potrzeby służb granicznych i technicznych, wybudowano terminal, parkingi oraz odcinek drogi łączący drogę wojewódzką nr 57 z terminalem.
Pierwsze kierunki lotów – z których już można korzystać –to Kraków i Berlin. Planowane są kolejne połączenia z miastami w Niemczech, Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich. Przewiduje się, że
w roku 2016 port lotniczy obsłuży 30 tysięcy pasażerów. Docelowo
lotnisko będzie w stanie obsłużyć ich około 700 tysięcy rocznie.
Budynek terminalu, nawiązujący do architektury Warmii i Mazur, zaprojektowało Studio Form Architektonicznych Pantel z Olsztyna, a zbudowała firma Mostostal Warszawa. Jego przeszklona
konstrukcja harmonijnie wpisuje się w otoczenie, taki zresztą był
warunek konkursu architektonicznego, na który wpłynęło 250 prac
z całej Europy. Lobby terminalu zostało starannie wykończone drewnem i kamieniem, charakterystycznymi dla krainy lasów i jezior.
Na środku terminalu stoi charakterystyczna rzeźba zrywających się do lotu żurawi, wykonanych z blachy. Rzeźba wpisuje się

w regionalny charakter budynku i stanowi jednocześnie atrakcyjny
element ozdobny. Dynamiczne postacie ptaków kojarzą się jednocześnie z funkcją lotniska, jak i z otaczającą port lotniczy naturą,
z której inspiracje czerpie lokalna sztuka. Jej twórcą jest Izydor
Borys, wykładowca rzeźby w Katedrze Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie.
Lotnisko, mimo że położone w tak ekologicznym otoczeniu,
tworzone było przy pomocy nowoczesnych technologii i wyposażone zostało w najnowsze rozwiązania techniczne. Drogę startową
zbudowano przy pomocy innowacyjnej technologii i amerykańskiego sprzętu, wykorzystującego ultradźwięki do odprężania nawierzchni betonowych. Uzyskano w ten sposób doskonałą nośność
pasa bez naruszania struktury gruntów.
Pas startowy wyposażony jest w różne rodzaje świateł, system
ILS (Instrumentalny System Nawigacyjny) oraz pomoc nawigacyjną tzw. PAPI. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia nowoczesny wóz strażacki oraz specjalne pługi śnieżne. Do przepłaszania
ptaków używane są urządzenia mechaniczne, wytwarzające odpowiednie dźwięki. Temu ostatniemu celowi posłużą również bardziej
tradycyjne metody – na „etacie” będą dwa drapieżne sokoły. To nie
jedyne zwierzęta zatrudnione na lotnisku. Pracownikom będą także
pomagać psy wykrywające narkotyki oraz wyczulone na najmniejsze oznaki pożaru.
Zapraszamy do korzystania z naszego regionalnego Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna
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dokończenie ze str. 1

powłok malarskich świeżo odnowionych
klatek schodowych. Uszkodzenia powstają podczas wynoszenia i wnoszenia mebli,
materiałów budowlanych, itp. przedmiotów
do mieszkań. W skutek nieuwagi osób
przenoszących różne przedmioty dochodzi
do stłuczeń i zarysowań ścian. Zwracamy się w związku z tym do mieszkańców
z apelem o zachowanie ostrożności i uwagi
podczas transportowania klatką schodową
rzeczy wielkogabarytowych.
• W tym roku pierwsze opady śniegu
wystąpiły w dniu 9 stycznia. Firma odśnieżająca tereny osiedla nie dała się zaskoczyć i chodniki, jak i jezdnie były na bieżąco odśnieżane. Pracownicy wykonywali
swoje obowiązki także w godzinach nocnych. Większość chodników była odśnieżona do tzw. gołych kostek. Porównując
stan chodników odśnieżanych przez Gminę z naszymi, naprawdę nie mamy czego
się wstydzić. Wysoki standard odśnieżania utrzymywany jest już trzeci sezon i jest
możliwy dzięki zastosowaniu metody bardzo szybkiego reagowania na opad śniegu
oraz realizacji usług z użyciem dużej ilości
specjalistycznego sprzętu, takiego jak małe
ciągniki z pługami, szczotkami itp.
• Wahania temperatur od minus do
plus kilkunastu stopni skutkowały wystąpieniem kilku awarii sieci ciepłowniczych i wodociągowych, które zostały szybko usunięte przez odpowiedzialne za nie podmioty.
W grudniu miała miejsce również jedna
awaria na sieci gazowej, która przez okres
dwóch dni pozbawiła dostawy gazu do budynku Barcza 11. Jesienią 2015 r. Zakład
Gazowniczy dokonał wymiany na nowe sieci gazowe w obrębie wszystkich budynków
o numerach nieparzystych przy ul. Barcza.
Spowodowało to czasowy brak dostaw
gazu w czasie przyłączenia do nowej sieci.
• W dniach 7 – 8 grudnia 2015 r. inspektorzy Wydziału Środowiska Urzędu
Miasta przeprowadzili kontrolę dotyczącą
prawidłowego segregowania śmieci, podczas którego sprawdzono wszystkie pojemniki na selektywne odpady na terenie
osiedla Nagórki. Zauważono uchybienia
polegające głównie na umieszczaniu niewłaściwych odpadów w pojemnikach do
selektywnej zbiórki odpadów – między innymi występowanie toreb foliowych w pojemnikach na makulaturę i szkło, kartonów
w pojemnikach na plastik itp. Przypominamy, że w grudniu na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich klatkach schodowych
budynków mieszkalnych powiesiliśmy
dostarczone przez Gminę Olsztyn plakaty informujące, które odpady komunalne
podlegają segregacji i jak je segregować
właściwie. W przypadku wątpliwości, gdzie

wyrzucić dany odpad, najlepiej wyrzucić go
do pojemnika na odpady zmieszane. Bardzo Państwa prosimy o zwracanie uwagi na
dokładny sposób segregacji, gdyż istnieje
zagrożenie podwyższenia opłat przez Gminę Olsztyn za wywóz nieczystości.
• W styczniu br. na nasze osiedle,
a konkretnie na strzeżony parking przy
ul. Murzynowskiego 22, trafiła przestraszona młoda sarenka. Zaniepokojeni jej
bezpieczeństwem mieszkańcy zgłosili ten
fakt do Spółdzielni i do Straży Miejskiej. Po
interwencjach opuściła ona teren osiedla
i szczęśliwie dotarła do lasu za sklepem
„Carrefour” przy ul. Krasickiego.
• W ostatnich dniach nad naszym
osiedlem przeleciały z głośnym klangorem
trzy żurawie. Nastąpiło to wyjątkowo wcześnie i mamy nadzieję, że jest to zwiastun
szybko nadchodzącej wiosny, na którą zapewne wszyscy z niecierpliwością czekamy.
Maria Raszkiewicz,
Piotr Pomorski

PIECZEWO

Również do usunięcia zakwalifikowano dwa drzewa jarzębu pospolitego, które
są w złym stanie zdrowotnym przy budynku Gębika 13 i jabłoń wiśniową – drzewo
uszkodzone podczas silnych wiatrów, przy
budynku Sobocińskiego 1 usunięto topolę
czarną – na skutek kolizji z infrastrukturą. Natomiast przy budynku Gębika 11 na
wniosek lokatorów planowane jest usunięcie trzech świerków pospolitych, które zostały posadzone przez mieszkańców zbyt
blisko budynku, rozrosły się do wysokości
IV piętra i utrudniają dopływ światła dziennego do mieszkań.
• Na przełomie 2015 i 2016 r. odnotowaliśmy zwiększoną liczbę wniosków od
mieszkańców odnośnie przyjęcia przez
Spółdzielnię sprzątania klatek schodowych. Na 108 budynków w 92 budynkach
firmy zewnętrzne wykonują usługi na rzecz
mieszkańców w zakresie kompleksowego
sprzątania klatek schodowych, a większość
mieszkańców zadowolona jest z przyjętego
rozwiązania.

• Korzystając z łagodnej aury (jak na
zimę) na osiedlu trwają prace związane
z usunięciem drzew oraz cięciem sanitarnym. Administracja mogła przystąpić do
usunięcia drzew po uzyskaniu formalnej
zgody wydanej przez Wydział Środowiska
Urzędu Miasta. Wycięto pięć drzew przy
ul. Żurawskiego 6, 8, 10 – świerki pospolite i wierzby białe, które zostały posadzone
w sposób przypadkowy, zbyt blisko budynku oraz jabłoń ozdobną – drzewo o zdeformowanej koronie i niewłaściwym pokroju.
Przedmiotowe drzewa uniemożliwiały wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w ramach planowanego kompleksowego urządzenia terenu wokół budynków.

• Chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na sposób segregowania odpadów komunalnych. Podczas kontroli z udziałem
przedstawicieli Wydziału Środowiska można było zauważyć, że jeszcze nie wszyscy
mieszkańcy wiedzą, jak segregować odpady z gospodarstwa domowego. Przypominamy, że kartony po mleku i sokach (typu
TETRA PAK) winny być wrzucane do pojemników na tworzywa sztuczne, a nie na
makulaturę. Niedopuszczalne jest wrzucanie do pojemników na segregację odpadów
zmieszanych.
Plakat z informacją o prawidłowej segregacji znajduje się na tablicy ogłoszeniowej w każdym budynku naszego osiedla.
Krystyna Walacik
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W Klubach Kultury „Akant” i „Na Górce”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Podczas zimowych ferii szkolnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zorganizowała w klubach Osiedlowego
Domu Kultury cztery turnusy półzimowisk, w których uczestniczyło 120 dzieci w wieku 7–12 lat. Zajęcia odbywały się
w godzinach 8.00–15.30. W relacji fotograficznej przedstawiamy migawki z naszych zajęć:

„Zdrowe i bezpieczne ferie” omówili: D. Jarosz z Sanepidu i podkomisarz
K. Wasyńczuk z Komendy Miejskiej Policji

Zwiedzaliśmy Teatr im. Stefana Jaracza (scenę, pracownię i inne teatralne
miejsca)

W Muzeum „Gazety Olsztyńskiej” robiliśmy maski karnawałowe

Na galaretce w Cukierni „Śnieżka”

Zwiedzaliśmy Stare Miasto

Bawiliśmy się w „Warmiolandii”
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Byliśmy także w kręgielni, w kinie, graliśmy w tenisa stołowego oraz jechaliśmy tramwajem, a co się najbardziej dzieciom podobało?

Wznieść serce ponad zło
„Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!” – to projekt Amnesty International, który w bieżącym roku szkolnym realizowali
uczniowie Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie.
W ramach projektu gimnazjaliści pogłębiali swoją wiedzę na temat praw człowieka i przyczyn dyskryminacji. Poprzez podejmowane
działania uczyli się szacunku dla innych ludzi, dla ich odmienności

i niepowtarzalności. Starali się w praktyce stosować prawa człowieka, być odpowiedzialnymi za własne działania i umieć przeciwstawiać się dyskryminacji. Uczniowie uświadamiali sobie dysproporcje
panujące we współczesnym świecie, zastanawiali się nad
obowiązkami grup bardziej uprzywilejowanych. W ramach
projektu młodzież opracowała swój własny projekt edukacyjny „Czy znamy historię i zwyczaje Romów?”. Przygotowała
prezentację multimedialną przedstawiającą zwyczaje i historię Romów, ich wewnętrzną organizację, codzienne zajęcia,
stroje i muzykę. Uczniowie przebrani w stroje cygańskie opowiedzieli rówieśnikom o przesądach, kuchni i religii tej grupy
etnicznej. Mówili o sile tradycji romskiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Realizując projekt, gimnazjaliści zrozumieli, że prawa
dla wszystkich są jednakowe, zapewniają nam szacunek
i wymagają szacunku od nas. Uczniowie zrozumieli, że czasami wystarczy się rozejrzeć po najbliższej okolicy i „wznieść
serce ponad zło”.
Małgorzata Gawenda, Małgorzata Niedzielska
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Trzydziestka grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
10 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się po raz piąty wielki koncert
„Dzieci – dzieciom i seniorom” w ramach XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy pieniądze na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 9.30. Po powitaniu przez
wicedyrektor Alicję Zwierko-Jóźwik wystąpili uczniowie z kl. IK prezentując przedstawienie pt. „Świąteczna bajka”. Następnie oglądaliśmy:
inscenizację kl. IA i IB pt. „Mały Miś”, występy dzieci z kl. IC, ID i IL, pokaz taekwondo uczniów z klubu OŚ AZS Olsztyn i Akademii Siatkówki.
Wzruszeń dostarczyli nam tancerze 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 2014 r., piłkę rugby z autografami zawodników rugby z Klubu Lechia
Gdańsk, akwarele Alicji Zwierko-Jóźwik, zaproszenia do fitness, kina,
Teatru Lalek, karnety na lekcje pływania i do kręgielni.

O godzinie 11.00 do naszej szkoły przybył szczypiornista Bartosz
Bonk z Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia Traveland. Cierpliwie
odpowiadał na pytania uczniów, nauczył ich najważniejszych ćwiczeń,
rozdawał autografy, pozował do fotografii. Piłkarz wzbudził ogromne
zainteresowanie wśród najmłodszych, którzy chętnie zapisaliby się na
zajęcia piłki ręcznej.
Koncert zakończyły pokazy i ciekawe doświadczenia firmy edukacyjnej Eksperymentowo Akademia Młodych Odkrywców, która specjalizuje się w organizowaniu zajęć naukowych dla dzieci i młodzieży.
W wyjątkowy sposób zostały dzieciom przybliżone zagadnienia z biologii, chemii i fizyki.
W holu szkoły można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i tkanki tłuszczowej, zrobić zdjęcie z rycerzem albo w fotobudce, pomalować
paznokcie, zasięgnąć porady dietetyczki. 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 7 tysięcy zł.
W czasie koncertu sprzedaliśmy m.in.: notes z autografem J. Owsiaka, koszulkę z autografem, dwa szaliki i dwie parasolki siatkarza AZS
Olsztyn Macieja Dobrowolskiego z Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej

Organizatorzy serdecznie dziękują za dobre serca, bezinteresowną pomoc i życzliwość wszystkim gościom, osobom zaangażowanym
w zorganizowanie koncertu „Dzieci – dzieciom i seniorom”, sponsorom:
nauczycielom, dziadkom, rodzicom, uczniom, Radzie Rodziców, piekarni Cymes, Teatrowi Lalek, Awangardzie 2, Yacht Klubowi, Centrum
Tańca Wasilewski-Felska, Studiu Tańca Focus, Szkole Nauki Pływania
„Tu się pływa”, Fotobudce „Szalona Fotka”, Studiu Endorfina, Akademii
Młodych Odkrywców Eksperymentowo, Family Bowling Center.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie na koncert za rok!
Jolanta Majewska

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. Cena 225 tys. zł. Tel. 888 181 069.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², IV piętro, Pieczewo,
ul. Jeziołowicza (przy lesie). Tel. 607 380 300 - po godz. 16.00.
Mieszkanie na sprzedaż – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Herdera 22/20 o pow. 60,10 m².
Cena 215.000,00 zł. Tel. 89 535 42 87.
Zamienię na mniejsze lub sprzedam 3-pokojowe, środkowe mieszkanie
o pow. 59,5m², IV piętro, Pieczewo. Tel. 607 731 779.
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.
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 lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie o pow.
60,2 m², środkowe, IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Zamienię mieszkanie o pow. 35,7 m² na większe na parterze lub I piętrze na
osiedlu Pieczewo lub sprzedam. Tel. 882 166 175.
Sprzedam po kapitalnym remoncie M-5, III piętro. Cena 270 tys.
Tel. 517 620 160.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z oknem,
ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
Sprzedam M-5 o pow. 71,1 m² (odrębna własność), ul. Barcza, II piętro.
Tel. 514 031 811.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe w dobrym stanie do 160 tys. zł.
Tel. 606 526 794.
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
Jak zawsze od 1972 roku, kiedy to postanowiono obchodzić co roku
w dniu 1 marca Światowy Dzień Obrony Cywilnej przypominamy sobie historię jej powstania, zasady działania i zadania, jakie przed nią stoją.
Przez lata przy tej okazji wspominamy genezę obrony cywilnej, wiele
mówimy o jej znaczeniu i zadaniach, a może dzisiaj powiedzmy zwyczajnie,
że 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 terrorystycznych lub wojennych 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.
Jakże jest to wymowne obecnie, kiedy przyszło nam żyć w czasach napiętej sytuacji międzynarodowej i to nie tylko gdzieś tam w świecie, gdzie
toczą się wojny lokalne i religijne, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie,
w krajach Unii Europejskiej, gdzie narasta zagrożenie terrorystyczne.
Problemy migracyjne, spięcia wewnątrz Unii, napięte relacje z Rosją
krajów basenu Morza Bałtyckiego i nie tylko, a także Rosji z „resztą” świata,
skąd jakże realne widmo „nowej zimnej wojny”. Dodatkowo anomalie i zmiany klimatyczne „fundowane” całej ludzkości przez wymykający się spod kontroli cywilizacyjny rozwój światowego przemysłu.
Jak słusznie i logicznie to brzmi, że obrona cywilna to teraz jak nigdy
dotąd: NASZA OBRONA I OCHRONA!
Początki obrony cywilnej – nowoczesnej obrony ludności cywilnej datuje
się na koniec I wojny światowej, czyli na 1918 rok, a konieczność jej tworzenia wywołały bombardowania miast i ludności cywilnej przez samoloty walczących stron i stosowanie dotychczas nieznanej broni chemicznej i środków
zapalających.
Już pierwsze tragedie ludności cywilnej uzmysłowiły ówczesnym strategom, że istnieje możliwość oddziaływania zbrojnego nie tylko na obiekty
wojskowe, ale także na ludność cywilną i obiekty cywilne znajdujące się na
głębokim zapleczu frontu. Doprowadziło to do pierwszych prób zorganizowania obrony ludności niewalczącej.
Późniejsze działania w tej kwestii we Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, a w późniejszym czasie również w innych krajach i w Polsce, doprowadziły poprzez wiele reorganizacji i działań do powstania z inicjatywy
francuskiego lekarza Georges’a Saint-Paula w 1931 roku pierwszej międzynarodowej organizacji o charakterze obrony cywilnej, która w 1958 roku przyjęła nazwę Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej i nawiązała ścisłą
współpracę z narodowymi organizacjami obrony cywilnej.
Przyjęto nowy statut stwarzający możliwość przynależności indywidualnej i zbiorowej do organizacji, a pierwszymi krajami, które przystąpiły do
MOOC były: Egipt, Iran i Filipiny. W 1966 r. członkowie MOOC uchwalili tekst
konstytucji tej organizacji. 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.

DYŻURY

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.
Wielkie znaczenie miały zrealizowane w 1997 roku przemiany w obronie
cywilnej wynikające nie tylko z transformacji systemu społeczno-politycznego i gospodarczego kraju, ale także z wejścia Polski do NATO i naszego
przystąpienia do UE. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu było
przekazanie obrony cywilnej z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i od tego czasu Szefem Obrony
Cywilnej Kraju jest 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.
Pojawienie się zaś obszernego pakietu spraw związanych z problematyką obronną i obroną cywilną sprawiło, że jednostki organizacyjne urzędów
administracji rządowej i samorządowej, zajmujące się problematyką obronną
i obroną cywilną, połączyły te zadania pod wspólnym zadaniem zarządzania
kryzysowego. Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są natomiast ich właściciele lub kierownicy.
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.
Współcześnie zatem obrona cywilna jest to całokształt działań i przedsięwzięć: to obrona i ochrona nas i naszych rodzin, domów, mienia i zakładów pracy, tego, co nas otacza i służy, środowiska naszego życia, przyrody
i kultury, tego, co było, jest i może jeszcze będzie!
Aktualnie patrząc na przeobrażanie się świata, na nowe problemy zarówno polityczne, jak i społeczne, a także te pozornie niezależne od nas,
jakie generuje broniąca się przed degradacją przyroda – to my musimy w zagadnieniu obrony cywilnej widzieć zadanie naszej własnej obrony bezpieczeństwa i ochrony spokojnego bytu, bo to głównie nasza sprawa. 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: 21 marca 2016 r. – pełni Henryk Maniakowski

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.

8

JAROTY ∙

NR 2/2016

Podsumowanie konkursu „Iluminacje”
18 stycznia 2016 r. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ulicy Jaroszyka 14, odbyła się uroczystość podsumowania konkursu
na najpiękniejsze oświetlenie świąteczno-noworoczne na osiedlu Jaroty pn. „Iluminacje”.
Laureatów przywitał przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Krasowski. Za najpiękniejsze iluminacje balkonów i domów zostały nagrodzone następujące osoby: Halina Kuźnia, Krystyna Hołub, Ryszard Kordalski, Janina Kadaj, Elżbieta Karwowska, Marta Czujak, Dorota Tasarz, Adam Faltynowski, Wioletta Olewniczak, Barbara i Szczepan Król, Jolanta Sienkiewicz, Alicja i Krzysztof Bączkowscy,
Barbara Bońkowska, Mirosława i Józef Przychodzcy.

Laureaci otrzymali z rąk wiceprezesów SM „Jaroty” Piotra Wałeckiego oraz Jolanty Piechockiej dyplomy – podziękowania oraz
nagrody (bony zakupowe do jednego z supermarketów). Dla uczestników przygotowano również słodki poczęstunek, który upłynął w miłej
atmosferze. 
Barbara Kozińska

