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Szanowni Państwo!
Życzymy Świąt Zmartwychwstania
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
pełnych radości, spokoju i miłości.
Życzymy ufności,
która pozwala patrzeć z nadzieją
i optymizmem w przyszłość.
Niech przesłanie Wielkiej Nocy
przyniesie nadzieję odradzającego się życia.
Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz przewodniczący Rad Osiedli: Nagórek, Jarot i Pieczewa

Idzie nowe
Po takim haśle część ludzi oczekuje z niecierpliwością zapowiadanych nowości, ale bardziej doświadczeni już
takiego entuzjazmu nie wykazują, gdyż aż za dobrze wiedzą, że wiązać się to może z nieoczekiwanymi wydatkami. Jak
zostanie to wykazane poniżej, znowu ci ostatni mieli rację.

Chodzi mianowicie o dwie sprawy dosłownie z ostatniej chwili. Obydwie pojawiły się z powodu dwóch kontroli, jakim ostatnio poddane zostały nasze nieruchomości,
a stało się to w efekcie dwóch niezależnych doniesień
skierowanych w naszej sprawie do stosownych instytucji.
Mianowicie w sprawie selektywnej rzekomo zbiórki odpadów komunalnych do Urzędu Miasta doniosła na nas bratnia spółdzielnia z Olsztyna (chodzi o tę, która sama ma
kłopoty ze śmieciami). Drugie doniesienie do Okręgowego
Urzędu Miar w Gdańsku, w sprawie nielegalności wodomierzy mieszkaniowych, wpłynęło od naszej mieszkanki
z ulicy Kanta. Obydwa doniesienia mają jedną wspólną
cechę polegającą na tym, że bez mała od zaraz to nowe
przyjdzie do nas i zaczniemy płacić więcej.
ODPADY KOMUNALNE
Z łezką w oku wspominać należy czasy, kiedy to za
wywóz odpadów komunalnych płaciliśmy najmniej w całym Olsztynie. Wówczas dla PGM w Olsztynie byliśmy
liczącym się partnerem i każda próba podwyżki musiała
być z nami uzgadniana pod groźbą ogłoszenia przetargu.
I tak przykładowo w roku 1995 płaciliśmy 0,85 zł. Dwa
złote przekroczono w styczniu 1998, a trzy złote od stycznia 2000 r. Do końca 2002 r. doszło już do stawki 3,70

zł, ale gdy tylko ogłosiliśmy przetarg, to dotychczasowy
odbiorca śmieci, czyli PGM, zgodził się na stawkę 2,50
zł. W sumie było nieźle, ale wkrótce przyszło nowe i zmieniło się na gorsze. Zamknięto wysypisko w Łęgajnach,
a przygotowanie śmieci do transportu na nowe wysypisko
w Mławie wymusiło drastyczne podniesienie opłat. ZGOK
Olsztyn od września 2007 r. ustalił wówczas opłatę za
śmieci segregowane na poziomie 9,80 zł/osobę/miesiąc,
ale dzięki negocjacjom z PGM ciągle płaciliśmy mniej
(8,67–9,21 zł).
Dopiero nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakończyła
tę sielankę i od lipca 2013 r. do chwili obecnej za odbiór
śmieci posegregowanych płacimy jak wszyscy po 9,80 zł.
Precyzyjnie mówiąc, płacić tak będzie nadal większość
naszych mieszkańców, bo ci, których pojemniki na śmieci
źle wypadły w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska UM w Olsztynie na przełomie
lat 2015 i 2016, zapłacą sporo więcej.
Kontrola
Badania kontrolne przeprowadzone zostały na terenie
Pieczewa i Nagórek poprzez zaglądanie do pojemników
na śmieci, stwierdzając następujące nieprawidłowości:
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• Gębika 4 (punkt gromadzenia odpadów obsługujący mieszkańców Gębika 2, 4, 8 i 8A) – w pojemniku
na papier znaleziono worek z odpadami zmieszanymi,
a mogły tam być, według protokołu kontroli, tylko gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy,
karton i tektura, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami.
• Gębika 20 (obsługa mieszkańców Gębika 20, 22 i Sikiryckiego 12) – w pojemniku na tworzywa sztuczne
znaleziono odkurzacz. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzęt taki powinien być przekazany albo sprzedawcy, albo dostarczony do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Lubelskiej
43D (więcej informacji na temat zadań tego punktu można znaleźć w linku: http://www.ozk.olsztyn.pl/images/
banners/Zal_1_08072015.pdf.) lub przekazany firmom
zbierającym zużyty sprzęt.
Przy okazji podajemy, że żółty pojemnik przeznaczony jest na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, butelki po napojach, opakowania
po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe
torebki, worki i reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe,
opakowania po aerozolach i po chemii gospodarczej.
• Sikiryckiego 3 (obsługa mieszkańców Sikiryckiego
3 i 5) – w pojemniku na tworzywa sztuczne stwierdzono
worek z odpadami zmieszanymi.
• Murzynowskiego 3 (obsługa mieszkańców Murzynowskiego 1, 3 i 5) – w pojemniku na tworzywa sztuczne znaleziono żarówkę energooszczędną. Odpad tego
rodzaju klasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów) i nie może być
mieszany z innymi. Należy go dostarczyć do PSZOK,
sprzedawcy lub zbierającego zużyty sprzęt. Znaleziono tam także nocnik plastikowy, który wprawdzie nie był
już niebezpieczny, ale i tak powinien trafić do odpadów
zmieszanych. Podczas ponownych kontroli w pojemniku
na papier stwierdzono worek z odpadami zmieszanymi,
elementy armatury sanitarnej (rury i spłuczka klozetowa)
i narzutę tapczanową.
Odpady budowlane powinny być dostarczone do PSZOK,
a narzuta do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
• Orłowicza 21 (obsługa mieszkańców Orłowicza 21
i 23) – w żółtym pojemniku stwierdzono worek z odpadami zmieszanymi i drukarką komputerową, natomiast
w pojemniku na odpady zmieszane znaleziono gruz betonowy i spłuczkę.
• Barcza 7 (obsługa mieszkańców Barcza 5, 7, 9 i 17)
– w pojemniku na szkło stwierdzono obecność żarówki
energooszczędnej.
• Wańkowicza 18 (obsługa mieszkańców Wańkowicza
18, 22, 24 oraz Barcza 8 i 10) – w żółtym pojemniku
znaleziono fragment zderzaka samochodowego, który
zgodnie z ww. rozporządzeniem nie jest sztucznym tworzywem opakowaniowym i powinien trafić do odpadów
zmieszanych.

Skutki kontroli
Po zapoznaniu się z protokołem Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” złożyła pisemne wyjaśnienie, w którym
podniesiono, że odstępstwa od zasad gromadzenia odpadów komunalnych były niewielkie i nie powinny skutkować
natychmiastowym wzrostem opłat. W wyjaśnieniu zakwestionowano także skuteczność działań edukacyjnych Wydziału Środowiska oraz zwrócono uwagę, iż w kilku przypadkach z pojemników na śmieci korzystają także osoby
trzecie, co do których była wcześniejsza zgoda SM „Jaroty. Tylko ten ostatni argument został przez kontrolujących
przyjęty, natomiast pozostałe odrzucono.
W efekcie mieszkańcy korzystający z punktów gromadzenia odpadów, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji,
będą musieli wnosić opłaty w wysokości 14,41 zł/osobę/
miesiąc, czyli jak za odpady niesegregowane, ale Spółdzielni przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i od rezultatu tego odwołania zależeć będzie, kto i od kiedy będzie płacił więcej.
O śmieciach pisaliśmy także w „Jarotach” w nr 9
z 2007 r. oraz w nr 1 z 2016 r.
Zależy nam, by artykuł ten przybliżył Państwu problematykę nowego podejścia do selektywnej zbiórki odpadów i rozjaśnił przynajmniej część zawiłości tego systemu.
Z tego powodu podajemy w całości zalecenia pokontrolne
powstałe na tle przeprowadzonych działań sprawdzających:
– drukarka powinna być oddana do PSZOK lub punktu, w którym kupujemy nowy sprzęt, nie może być
gromadzona w pojemnikach selektywnych,
– żarówka powinna być oddana do PSZOK lub punktu, w którym kupujemy nowy sprzęt, nie może być
gromadzona w pojemnikach selektywnych,
– odpady zmieszane nie mogą być składowane w pojemnikach na odpady selektywne,
– elementy ubrania, buty, torebki itp. powinny być
składowane w pojemnikach na odpady zmieszane,
– miski, kosze, plastikowe elementy lodówek, opakowania po płynach samochodowych, zabawki,
skrzynki, zderzaki i inne części samochodu, formy
do pieczenia, patelnie itp. nie mogą być gromadzone
w pojemnikach na zbiórkę selektywną,
– styropian (opakowaniowy) powinien znajdować się
w pojemniku na odpady zmieszane, styropian (budowlany) powinien być składowany w pojemnikach
na odpady remontowo-budowlane,
– opakowania tetra pak (kartony np. po mleku, soku)
powinny się znajdować w pojemnikach na tworzywa
sztuczne,
– papier powinien być składowany bez plastikowych
toreb.
WODOMIERZE MIESZKANIOWE
Wodomierze pojawiły się w naszych zasobach
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych i stąd w końcu
roku 1997 powstał problem ich legalizacji, która dla wodomierzy przypada na koniec piątego roku ich eksploatacji. Zagadnienie to postawione zostało na XXIII Zebraniu
Przedstawicieli Członków (13 grudnia 1997 r.). Niestety,
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delegaci dali posłuch jednemu z nich, który stwierdził, iż
tylko wodomierze główne zainstalowane przez Spółdzielnię (faktycznie były instalowane przez PWiK) podlegają
legalizacji, natomiast mieszkaniowe nie. Na nic się zdało
przedstawienie opinii Głównego Urzędu Miar (uzyskane
na zapytanie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie), z której wynikało, że wodomierze, jako urządzenia pomiarowe, gdy są stosowane
do rozliczeń, muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną.
Skutkiem niepodjęcia stosownych decyzji omawiany punkt
porządku obrad XXIII ZPCz. upadł, ale problem pozostał.
Oprócz braku legalności istniejących wodomierzy
wcale nie mniejszym problemem Spółdzielni był niski
wówczas stan opomiarowania zużywanej wody. Próbą zaradzenia temu stanowi rzeczy była uchwała XXV ZPCz.
z dnia 26 marca 1999 r., przewidująca zakończenie opomiarowania wody w skali całej Spółdzielni do końca roku
1999. Przeprowadzone postępowanie przetargowe mocno
poprawiło sytuację, ale i tak nie rozwiązało problemu legalizacji starszych wodomierzy ciągle funkcjonujących jako
urządzenia pomiarowe wbrew obowiązującym przepisom.
Z drugiej strony istotnym argumentem przemawiającym
jednak za dalszym wykorzystywaniem nielegalnych wodomierzy do celów wewnątrzspółdzielczych rozliczeń był fakt
doskonałego ich stanu technicznego po upływie trzech,
a nawet czterech cykli legalizacji bez ich wymiany na nowe
(legalne praktycznie oznacza nowe). Badane wyrywkowo
odchylenia cech pomiarowych wodomierzy starych nie
potwierdziły utraty przez nie zdolności technicznych do
dalszego pomiaru. Jedyną ich wadą był brak legalności.
Także analiza wielkości tworzącej się tzw. wody niezbilansowanej (różnica pomiędzy ilością zużytej wody odczytanej na legalizowanych wodomierzach budynkowych, które
służyły do rozliczeń z PWiK, a sumą wskazań odpowiadających im wodomierzy mieszkaniowych) nie potwierdzała
pogarszania się cech metrologicznych wodmierzy niezalegalizowanych.
Z opisanego stanu rzeczy wynika, że przy zakupie
wody od PWiK zawsze stosowane były wodomierze legalizowane, a więc nie miało miejsca płacenie za wodę, która
by nie dotarła do mieszkańców. Jednak od połowy lat dziewięćdziesiątych prawie wszystkie wodomierze (oprócz
tych z budynków najnowszych) stopniowo stawały się nielegalne. Funkcjonowało to jednak tak długo, tylko dlatego,
że nie było pokrzywdzonych, bowiem mieszkańcy tego nie
kwestionowali z uwagi na spore oszczędności. Przyjmując, że od roku 1995 do końca roku ubiegłego minęły trzy
pełne cykle wymiany wodomierzy, to rodzina mająca cztery takie wodomierze, a jest ich zdecydowana większość,
zaoszczędziła ok. 600 zł.
Ponieważ jednak od około roku 2001 coraz częściej
pojawiać się zaczęły sygnały o stosowaniu przez nieuczciwych mieszkańców różnego rodzaju „wynalazków”
mających zmniejszyć wykazywane zużycie wody, postanowiono zweryfikować odczyty dotychczas samodzielnie
realizowane przez zainteresowanych. Zrobiono to w roku

2002 na małej części naszych zasobów. Wyniki kontroli
nie potwierdziły jednak, by działania nieuczciwe były na
tyle liczne, by warto było odstępować od sposobu przyjmowania od mieszkańców informacji o zużyciu wody. Badania kontrolne wodomierzy powtórzono jednak w roku
2007 i objęto nimi wszystkie mieszkania. Stwierdzono
wtedy kilkadziesiąt przypadków nierzetelnego rozliczania
się mieszkańców albo poprzez ingerencję w mechanizm
wodomierza, albo poprzez podawanie zaniżonej liczby
osób zamieszkałych (takie kompleksowe kontrole przeprowadzano także w latach 2010, 2012 i 2014).
W związku z powyższym postanowiono, że powinno
się ponownie ogłosić przetarg na montaż nowych wodomierzy, ale już bardziej odpornych na zewnętrzną ingerencję, tak mechaniczną, jak i elektromagnetyczną. Przy
okazji wymiana starych wodomierzy na nowe rozwiązałaby problem braku legalizacji.
Przetarg przeprowadzono w końcu roku 2008, ale
z uwagi na to, że zwycięzca postępowania przetargowego początkowo nie był w stanie dostarczyć stosownego
atestu higienicznego, a ostatecznie także certyfikatu zgodności z normami MID (dyrektywa PE i RE z dn. 31 marca
2004 r.), wybrane wodomierze nie mogły być dopuszczone
do stosowania i tak to wygląda po dzień dzisiejszy.
Trudno powiedzieć, kiedy podejmiemy ponowne starania o dostarczenie mieszkańcom legalnych wodomierzy,
ale wobec skargi mieszkanki i efektów przeprowadzonej
kontroli nastąpi to prędzej niż byśmy chcieli, bowiem dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku wydając
w dniu 3 marca 2016 r. zalecenie pokontrolne oczekuje dostosowania się Spółdzielni do zalecenia wprowadzania do
użytkowania wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji. Na ustosunkowanie się do zalecenia Spółdzielnia
ma czas do 17 marca br. W przypadku niedostosowania
się do treści zalecenia Urzędowi Miar przysługuje prawo
kierowania wniosków o ukaranie do właściwego organu
orzekającego w sprawach o wykroczenia lub wydanie decyzji o wycofaniu z użytkowania przyrządów pomiarowych
niespełniających wymagań ustawy Prawo o miarach.
Skoro więc mowa o pieniądzach, to warto odwołać się
do zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, by przekonać się, czy legalizacja wodomierzy rzeczywiście jest obowiązkowa, na kim ten obowiązek spoczywa,
a kto ma za to zapłacić. Otóż z tej ustawy wynika, że Spółdzielnia, jako odbiorca usług, czyli podmiot posiadający z
PWiK umowę, odpowiedzialna jest nie tylko za niezawodne działanie posiadanych instalacji, ale także za urządzenia pomiarowe (art. 5 ust. 2). Dalej dowiadujemy się, że
jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, to Spółdzielnia jest uprawniona do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych
wody w danym budynku, a osoba korzystająca z lokalu
jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania
wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji,
dokończenie na str. 4
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konserwacji i wymiany (art. 6 ust. 5 i 6 pkt 8). Podsumowując, to na Spółdzielni spoczywa obowiązek zainstalowania
wodomierzy i dbania o to, by posiadały ważną cechę legalizacji, natomiast mieszkańcy zobowiązani są do umożliwienia wywiązania się Spółdzielni z tego zobowiązania.
Żadna z wymienionych ustaw ani zalecenie pokontrolne Urzędu Miar nie wypowiadają się natomiast co do tego,
kto ma za zainstalowane wodomierze zapłacić. Tę sprawę
rozstrzyga bowiem § 4 ust. 3 pkt 5 naszego Regulaminu
określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie
napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z
członkami zwalniającymi lokale. Wynika z niego mianowicie, iż to na użytkowniku lokalu spoczywa obowiązek naprawy, legalizacji i wymiany wodomierzy przeprowadzany
na jego koszt. Tak więc tanio to już było, teraz musi być
drożej, bo oprócz jednorazowego wydatku trzeba będzie
cyklicznie ponosić kolejne, by uzyskać cechę legalizacji.
Tak to już jest, gdy idzie nowe.
Przy tej okazji trzeba będzie rozwiązać problem rodzaju wodomierzy i zdecydować się albo na zakup tańszych wodomierzy ze zwykłym odczytem, albo droższych
(mniej więcej dwukrotnie) z odczytem radiowym.

Wadą wodomierzy z odczytem radiowym jest ich
wyższa cena, ale zaletą byłaby wygoda mieszkańców
oraz możliwość uniknięcia rozliczeń ryczałtowych w przypadkach opisanych w § 9 ust. 8 Regulaminu rozliczania
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
opłat za używanie lokali w SM „Jaroty” w Olsztynie (głównie nieudostępnienie wodomierzy do odczytu).
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

ANKIETA
Po zapoznaniu się z treścią artykułu „Idzie nowe” pozostało podjęcie decyzji co do rodzaju wodomierza, który w Państwa
opinii dobrze by równoważył koszty jego nabycia z korzyściami wynikającymi z odmiennego sposobu pozyskiwania odczytu.
Obecnie na rynku możliwe jest nabycie trzech rodzajów wodomierzy (ceny obejmują także montaż):
1. Wodomierz tradycyjny (T) - w cenie ok. 50 zł/szt.
2. Wodomierz tradycyjny z nakładką radiową (T/R) - w cenie ok. 110 zł/szt.
3. Wodomierz z wbudowanym modułem radiowym (R) - w cenie ok. 140 zł/szt.
Dwa pierwsze wodomierze legalizuje się poprzez wymianę na nowy (nakładka radiowa pozostaje ta sama przez dwa
pierwsze okresy legalizacji), natomiast w przypadku wodomierza trzeciego legalizacja oznaczać będzie konieczność wydania
ok. 80 – 90 zł/szt.
W zakresie dokładności pomiaru dwa pierwsze są porównywalne, trzeci jest wyraźnie lepszy.
Wodomierze drugi i trzeci nie tylko poprawiają warunki odczytu (brak konieczności wizyty w mieszkaniu), ale pozwalają na
jednoczesność odczytu w całej nieruchomości, czego nigdy nie można uzyskać przy typie pierwszym. Zastosowanie wodomierza drugiego, a zwłaszcza trzeciego pozwala na obniżenie wartości wody niezbilansowanej. Tylko wodomierz trzeci posiada
liczydło elektroniczne.
Z uwagi na koszt wodomierzy dopuszcza się możliwość zapłaty ratalnej. Poprzez postawienie tylko jednego krzyżyka
w poniższej tabelce macie Państwo możliwość zaznaczenia typu wodomierza oraz sposobu jego finansowania. Nie dotyczy
mieszkań wyposażonych w wodomierze z aktualną cechą legalizacyjną.

RODZAJ WODOMIERZA

Jednorazowo

Warunki płatności
12 rat miesięcznych

24 raty miesięczne

T
T/R
R

Wypełnioną ankietę należy wrzucić do skrzynki na wodę do 8 kwietnia 2016 roku.
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„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach
systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i ludźmi” 		
(Jan Paweł II)

Pamięci „Żołnierzom Wyklętym”
W celu przywracania pamięci o żołnierzach zbrojnego podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski Sejm na wniosek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uchwalił ustawą z dnia
3 lutego 2011 roku 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który jak podkreślał Prezydent L. Kaczyński, „ma
być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny […] to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym,
których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Data 1 marca nie jest przypadkowa, bowiem ten dzień jest
szczególnie symboliczny dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W 1951 roku właśnie 1 marca w Warszawie w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy dokonano egzekucji na siedmiu
członkach IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – ostatnich przywódcach „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową
sowiecką okupacją”. Wśród nich byli: prezes IV Zarządu Głównego
„WiN” – ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) oraz jego towarzysze: mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef
Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel.
Następnego dnia zwłoki pomordowanych, umieszczone w trumnach, wywieziono, ale miejsce ich złożenia nie jest znane.
„Żołnierze Wyklęci”, to żołnierze, którzy po rozwiązaniu Armii
Krajowej w 1945 roku utworzyli nową organizację do walki z sowietyzacją. 2 września 1945 roku powołano do życia Zrzeszenie „Wolność
i Niezawisłość” – jej zadaniem nie była walka zbrojna, ale działalność polityczna. Żołnierze domagali się m.in. opuszczenia terenów
Polski przez wojska sowieckie i NKWD, wolności słowa, przekonań
politycznych i zrzeszania się, a także zaprzestania prześladowań
politycznych, przeprowadzenia wolnych wyborów, autonomii polskiej
polityki zagranicznej, zaprzestania represji wobec opozycji i żołnierzy podziemia. Zrzeszenie „WiN” działało do 1952 roku, kiedy zostało
zlikwidowane przez Urząd Bezpieczeństwa.
„Żołnierze Wyklęci” pozostali do końca wierni złożonej przysiędze: BÓG, HONOR i OJCZYZNA, to obywatele polskiego podziemia antykomunistycznego, których działalność chciała zdusić, tuż
po wkroczeniu na ziemie polskie, Armia Czerwona. Wyklęci, bo nie
uznali końca II wojny i wystąpili przeciw ZSRR – drugiemu okupantowi, a także podporządkowanym mu służbom w Polsce, tj. Milicji Obywatelskiej, Korpusowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ochotniczej
Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Walczyli od 1944 do 1963 roku, kiedy
to śmierć poniósł ostatni z walczących Józef Franczak – pseudonim
„Lalek”.
***
Obchody związane z dniem pamięci bohaterów walczących
w antykomunistycznym podziemiu z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość oraz Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyły się 28 lutego br. w parafii pw. Błogosławionej Franciszki
Siedliskiej. W uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. kanonik
Romuald Zapadka, uczestniczyli m.in. wojewoda Artur Chojecki,
posłowie Jerzy Szmit i Iwona Arent, radni PiS, członkowie Ruchu

Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Andrzej Olszewski – prezes Stowarzyszenia
Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, poczty sztandarowe reprezentujące m.in. Bursę im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Solidarność, wojsko, uczniowie olsztyńskich szkół oraz licznie
zebrani wierni Jarot i Pieczewa. Podczas mszy wartę honorową pełnili przedstawiciele organizacji „Strzelec”, której członkiem w latach
młodości był gen. Fieldorf.
Główne obchody uroczystości związane były z 62. rocznicą
śmierci polskiego patrioty gen. bryg. Wojska Polskiego Augusta
Emila Fieldorfa – pseudonim „Nil”, żołnierza walczącego o wolność
i niepodległość Polski, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy komendanta głównego AK, pośmiertnie odznaczonego Orderem Orła Białego.

Po mszy św. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 34 zaprezentowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny, a następnie na skwerze
im. Generała A. E. Fieldorfa „Nila” odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której złożono wieńce i kwiaty przy fotografii umieszczonej pod instalacją „AK”. Po okolicznościowych przemówieniach,
które wygłosili Marek Nowacki i Jerzy Szmit, uczestnicy przeszli
do sali parafialnej, gdzie odbyło się spotkanie z mjr Czesławem Sawiczem, żołnierzem AK, więźniem sowieckich łagrów, „Żołnierzem
Wyklętym”.
Małgorzata Gieczewska
Fot. Kamil Olszewski
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„Zima w lesie”

Klub Kultury „Na Górce” zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Zima w lesie”. Komisja konkursowa w składzie: Mirosława
Smerek-Bielecka – przewodnicząca, Krystyna Licznerska i Maria Białek – członkowie komisji – przyznała nagrody w kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci 6 lat:
Aleksandra Prymas, Karolina
Kuryłowicz, Łucja Słabuszewska,
Antonina Kieżun, Zofia Bukowska.
II kategoria – dzieci 7–9 lat:
I miejsce – Joanna Jakowska,
Filip Zając,
II miejsce – Tamara Sobczak,
Eliza Wiśniewska,
III miejsce – Roksana Demkowicz,
Joanna Wiśniewska.
III kategoria – dzieci 10–11 lat:
I miejsce – Zofia Pałasz,
Hanna Mróz,
II miejsce – Dominika Całka,
Amelia Raszkowska,
Marcelina Kardaś,
Alicja Moszczyńska,
III miejsce – Małgorzata Sobania.
IV kategoria – dzieci 12–14 lat:
I miejsce – Wiktoria Żukowska.
Nagrodzone prace

Zofia Pałasz

Wiktoria Żukowska

Alicja Moszczyńska

Amelia Raszkowska

Prace laureatów konkursu zostały wyeksponowane w Galerii Korytarzowej klubu. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Gala „Serce Jarot” ‘2016
4 marca 2016 r. w Osiedlowym Klubie Kultury „Akant” odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Serce Jarot” oraz statuetek „Skrzydła” za rok 2015. Organizatorem imprezy były Rady Osiedla „Jaroty” – spółdzielcza i samorządowa. Przybyłych gości
przywitali: przewodniczący rady przy SM „Jaroty” – Jerzy Krasowski oraz przewodnicząca samorządowej rady – Lucyna Jaczewska. W uroczystości udział wzięli między innymi: Urszula Pasławska i Anna Wasilewska – posłowie na Sejm RP, Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna, Roman Przedwojski – prezes SM „Jaroty”, Marta Kilanowska-Lebiedzińska – dyrektor Biura
Rady Miasta, Piotr Sułkowski – dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Halina Mikulska – przewodnicząca Rady
Osiedla „Pieczewo”, Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”, Marek Wąsik – dyrektor SP 34, Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Klubu Kultury SM „Jaroty”.

Najważniejsze z wyróżnień za ubiegły rok – „Serce Jarot” –
przypadło Jadwidze Kaczmarczyk – dyrektor Gimnazjum Nr 13
im. Huberta Wagnera w Olsztynie.
Laureatami Honorowej Nagrody „Skrzydła” zostali: Piotr
Sułkowski – dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Anna Wasilewska – poseł na Sejm RP, Urszula Pasławska –
poseł na Sejm RP, Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego
Klubu Kultury SM „Jaroty”, Czesław Ragin – zastępca kierownika
Administracji Osiedla „Jaroty”, Barbara Markun – pracownik Osiedlowego Klubu Kultury SM „Jaroty”, Maria Białek – pracownik Osiedlowego Klubu Kultury SM „Jaroty”, Bar Familijny, Figlolandia,
Studio Tańca i Formy „Fitnesska”, Studio Animacji Ruchowej
„Rytm” i Anna Niszczak – członek samorządowej Rady Osiedla
„Jaroty”.
Organizatorzy gali przygotowali dyplomy z wizerunkiem „Serca
Jarot” w podziękowaniu za życzliwość, zaangażowanie, współpracę
i wspieranie inicjatyw Rady Osiedla „Jaroty” na rzecz społeczności
lokalnej. Dyplomy otrzymały następujące osoby: Barbara Rytwińska – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie, Roman Przedwojski – prezes
SM „Jaroty”, Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „Jaroty”, Marek Wąsik – dyrektor SP 34, Ewa Kamecka – dyrektor SP 32, ksiądz kanonik Romuald Zapadka – proboszcz parafii
pw. Bł. Franciszki Siedliskiej, ksiądz prałat Marian Matuszek – proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Piekarnia Cymes, Zakłady Mięsne Podlasie, Pracownia Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk, Stadnina Koni – Janusz Kojrys,
Kasa Stefczyka – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa, Salon Fryzjerski „Capri”, Salon Fryzjerski „Essa”, Centrum Gier
Rubikon, Bar Familijny, Restauracja „Na Rogu Czasu”, Figlolandia,
Studio Animacji „Rytm”, Studio Urody Monelly NailArt Beauty Studio

Monika Antosz, Centrum Prawidłowego Odżywiania Galeria Wellness, Centrum Ubezpieczeń GGJ, Oxford Academy – Szkoła Języków Obcych, Kwiaciarnia „U Miśka”, Olsztyńskie Centrum Bowlingu
(ul. Kromera), Studio Tańca i Formy Fitnesska, Oriflame – Elżbieta
Tymoszuk, Stadnina Koni Syriusz w Tomaszkowie, Studio Depilacji Wosk na Włos, Właściciele Salonu Mody Męskiej „New Men”,
Adam Kaczyński – Straż Miejska, Sklep Wędkarski Okoń, Zespól
Crazy & Daisy, Właściciele THM Max-Farb, Studio Urody Skin-Derm
Dorota Marcinkiewicz, Właściciele Salonu Primavera, Właściciele
Szkoły Tańca Przemienieccy, Właściciele Firmy Olimp, Raiffeisen
POLBANK, Junior Academy Przedszkole Językowe, Family Bowling
Center (Jaroty), SalsaFit – Paulina Sokół, Studio Monstars – Katarzyna Dembowska, Jakub Kordala – ratownik medyczny i Firma
Viktoria – Teresa Biała.
W związku z obchodami Roku Feliksa Nowowiejskiego w części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II Stopnia w Olsztynie, a serca publiczności szczególnie podbiła
skrzypaczka Basia. Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek ufundowany przez
sponsorów: smaczne przystawki, przekąski, ciasta, napoje, kawę
i herbatę.
Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuje sponsorom za
wsparcie i zaprasza do dalszej współpracy licząc, iż będzie ona równie owocna, jak dotychczas.
Uroczystość wręczenia statuetek „Serce Jarot” jest szczególnym dniem dla działaczy, ich bezinteresownej społecznej pracy.
Wspólnym zadaniem członków Rad Osiedla „Jaroty” jest postępować tak, aby na naszych osiedlach dostrzegać ludzi potrzebujących
pomocy, dzielić się dobrem, a w zamian odczuwać bliskość czyjegoś
serca.
Barbara Kozińska
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Olsztyn w Rowerowym Laboratorium
Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu w polskich miastach. Ten pozytywny trend widać także na ulicach
Olsztyna. Rower pozwala na szybkie i tanie przemieszczanie się bez względu na korki, a przy tym jest cichy i ekologiczny. Jednocześnie sprzyja aktywności fizycznej, jakże potrzebnej mieszkańcom współczesnych miast dla zachowania zdrowia. Nadal jednak
istnieje potrzeba wielu działań, aby poprawić warunki korzystania z roweru na terenie miasta oraz potrzeba ciągłego upowszechniania tego sposobu przemieszczania się.
W tym celu Olsztyn przystąpił do międzynarodowego projektu
BikeLab (Rowerowe Laboratorium), w którym nasze miasto zostało
partnerem szwedzkiego Växjö oraz litewskiej Kłajpedy. Projekt polega na wymianie doświadczeń, wspólnym wypracowywaniu nowych,
optymalnych rozwiązań dla transportu rowerowego oraz rozwijaniu
szeroko rozumianej kultury rowerowej w tych trzech miastach, a następnie całego rejonu Morza Bałtyckiego. Jest to okazja nie tylko do
skorzystania z zagranicznych doświadczeń, ale również pełnoprawnego wniesienia naszych unikalnych doświadczeń i pomysłów, które
od kilku lat udaje nam się gromadzić i stosować.
Projekt uzyskał finansowanie Szwedzkiego Instytutu, co oznacza pełne pokrycie wszelkich kosztów związanych z pobytem olsztyńskiej delegacji na Litwie i w Szwecji. Każde z miast umożliwi
uczestnikom zapoznanie się z lokalnym kontekstem rowerowym
i wyzwaniem, które należy wziąć pod uwagę przy wypracowywaniu wspólnych działań podczas spotkań roboczych i warsztatów.
W skład olsztyńskiej delegacji weszli: oficer rowerowy Mirosław Arczak, asystentka Prezydenta ds. specjalnych projektów społecznych
Dorota d`Aystetten oraz prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
PTTK Marian Jurak.

zanych utrudnień są fragmenty ulic o historycznej, brukowanej nawierzchni, która ma niewątpliwie duże walory estetyczne, ale jest
niezbyt przyjazna dla rowerzystów.
Po wizji terenowej odbyła się seria prezentacji i warsztatów
w Urzędzie Miasta Kłajpedy, podczas których nastąpiła wymiana informacji, doświadczeń i pomysłów. Były to bardzo twórcze i owocne
spotkania w międzynarodowym gronie, z których każda ze stron wyniosła nową, cenną wiedzę oraz inspiracje do zastosowania we własnych miastach. Ciekawostką jest fakt, iż dla gospodarzy spotkania
niezwykle cenną inspiracją, z której chcieliby skorzystać jak najszybciej, jest funkcjonowanie w Olsztynie stanowiska oficera rowerowego.
Kolejne spotkanie uczestników projektu BikeLab odbędzie się
już w kwietniu w Olsztynie. Goście z Litwy i Szwecji zapoznają się
z naszymi udogodnieniami dla rowerzystów, pomogą znaleźć rozwiązania dla naszych rowerowych bolączek oraz wspólnie wypracują kolejną porcję rowerowej wiedzy. Przy okazji z pewnością zwrócą
uwagę na liczne walory turystyczne i rekreacyjne Olsztyna.
Ostatnie spotkanie będzie miało miejsce maju, a uczestnicy
zagoszczą w szwedzkim Växjö. Następne etapy projektu zakładają
włączenie kolejnych partnerów z rejonu Morza Bałtyckiego i wspól-

Pierwsze spotkanie uczestników projektu miało miejsce w Kłajpedzie w dniach 29 lutego do 2 marca 2016 r. Rozpoczęło się od
roboczej przejażdżki po mieście, której celem było poznanie stanu istniejącej infrastruktury rowerowej oraz pokazanie konkretnych
utrudnień, dla których należy znaleźć rozwiązanie. Jednym ze wska-

ne decydowanie o optymalnych rowerowych rozwiązaniach, które
będą miały szanse wdrożenia z wykorzystaniem finansowania z Unii
Europejskiej.
Dorota d`Aystetten, Mirosław Arczak
Urząd Miasta Olsztyna

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.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,3 m², ul. Wiecherta,
I piętro, w czteropiętrowym bloku. Mieszkanie zadbane. Doskonała
lokalizacja. Tel. 506 044 273.
Sprzedam mieszkanie własnościowe wraz z meblami, M-2,
o pow. 36,1 m², ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe. Tel. 514 829 058.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka – sprzedam lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 755 033.

Własnościowe o pow. 71 m² (4 pokoje), parter, ul. Leyka – zamienię na 2-pokojowe do 46 m², parter lub I piętro za dopłatą.
Tel. 508 354 627.
Kupię mieszkanie do 40 m² na Nagórkach lub na ul. Boenigka
bądź w okolicy. Tel. 89 542 96 98.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze i niżej – M-4 o pow. 59,05 m²,
III piętro, przy ul. Panasa 4. Tel. 730 087 226..
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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Czytuś w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfy”
W marcu br. minie trzecia rocznica akcji OLSZTYN CZYTA, projektu MBP mającej na celu wykreowanie mody na czytanie
wśród mieszkańców naszego miasta. Rok później „narodziła” się maskotka akcji – CZYTUŚ. I z tą maskotką oraz książką autorstwa Urszuli Witkowskiej „Czytuś odkrywa tajemnice. Skąd się biorą książki?” odwiedzamy placówki, które są przyjazne czytaniu.
Wręczamy certyfikaty instytucjom, które z nami współpracują. Do naszych ulubieńców dołączyło Przedszkole Niepubliczne „Smerfy”. Po przekazaniu certyfikatu i drobnych upominków dla dzieci, nie obyło się bez czytania. Tym razem o książce, która trafiła na
śmietnik, ale dzięki wróżce znalazła honorowe miejsce w biblioteczce dziadka Anatola.
Na pożegnanie dzieci zaśpiewały nam piosenkę o zdrowym trybie życia. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i zapraszamy chętne
placówki do współpracy z naszą biblioteką, a ofertę znajdziecie Państwo na stronie www.biblioteka13.blogspot.com

Ewa Andrzejczyk – MBP Filia 13
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WIOSNA
Jak marzec, to mówimy, że to wreszcie wiosna, ale pamiętajmy, to tzw.
przełom marcowo-kwietniowy, a i w perspektywie święta wielkanocne, więc
zarówno pogoda, jak i nasze działania mogą być różne, dlatego zwracajmy
jak zawsze uwagę na bezpieczeństwo. Rokrocznie u progu wiosny przed
nami sprzątanie i porządkowanie domów i mieszkań, a także działek. Pamiętajmy o prozaicznych zasadach bezpieczeństwa, o których przypominam ja
i wszelkie służby oraz organy związane z bezpieczeństwem:
– sprzątanie, mycie okien, balkonów czy parapetów traktujemy jako normalność, ale uważajmy zarówno na bezpieczeństwo fizyczne, aby nie spaść
czy nie zrobić sobie krzywdy, jak również na stosowane preparaty, środki myjące i czyszczące, bowiem są to środki chemiczne, często przy braku ostrożności szkodliwe – czytajmy instrukcje i zachowujmy warunki bezpieczeństwa;
– parapety okien, zabudowy i urządzenia na działkach po zimie są często zanieczyszczone odchodami ptactwa – trzeba je usunąć, zmyć, ba, nawet swoiście odkazić. Można i trzeba to zrobić, bo w odchodach ptactwa
mogą być bakterie, wirusy i przetrwalniki pasożytów, są do tego środki zmywające i odkażające. Ostrożne ich stosowanie to jedno, a drugie to kontakt
z odchodami ptaków – niszczmy i usuwajmy po tych zabiegach pozostałości
środków, zmywaki itp., właściwie umyjmy się, a używaną do tych prac odzież
odizolujmy i wypierzmy;
– malowanie, konserwacje i naprawy – tak w domu, jak i na działce.
Przy tych pracach również stosujemy różne środki, narzędzia i preparaty, ale
pamiętajmy, że ostrożność i rozwaga, to gwarancja bezpieczeństwa.
Zanim przypomnę szczególne zasady bezpieczeństwa przy pracach na
działkach wraz z nowymi przepisami dotyczącymi palenia na nich ognisk
– zajmę się sprawami prozaicznymi, ale występującymi zawsze w okresie
przedświątecznym.
Uważajmy podczas zakupów na wzmożoną aktywność kieszonkowców
i naciągaczy, a wszystkim wyjeżdżającym przypominam o konieczności zabezpieczenia mieszkania. Dobrze jest porozumieć się z członkiem rodziny
lub zaufanym sąsiadem, który będzie miał „oko” na mieszkanie podczas naszej nieobecności.
Wiosna to okres intensywnych prac na działce: porządkowanie, usuwanie śmieci, wiosenne opryski inne działania przeciwko szkodnikom, chorobom grzybowym itp. Opryski (opylania) zwalczanie szkodników i chorób:
wykonujmy zgodnie z zasadami (kalendarzami) ochrony roślin, a prewencyjnie (zapobiegawczo) właśnie wiosną i potem jesienią. Zachowujmy przy
tym szczególne zasady bezpieczeństwa, pamiętając o zasadach udzielania
pierwszej pomocy w wypadku skażeń i zatruć! Dotychczas odpady, śmieci
i inne przedmioty, które nie nadawały się na kompost – spalaliśmy w ognisku
na działce, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego oraz osobistego. Obecnie wiele się zmieniło i tak regulamin ROD stanowi, iż „dopuszcza się tylko spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez
choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego”. Spalania nie można wykonywać
w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września, a wolno od 1 października do 30 kwietnia i w dzień, i w nocy. W świetle przepisów członkom POD
czy ROD zabrania się więc spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów
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oraz wypalania traw, a można tylko spalać pochodzące z działki części roślin
porażone przez choroby i szkodniki.
Trzeba zaznaczyć, że gminy mogą wprowadzać inne zakazy i nakazy dotyczące palenia ognisk na swoim terenie, co również obowiązuje
działkowców. W takim przypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc
do spalania na działce lub palenia ogniska nad wodą bądź w terenie należy
się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym
samym – nie narażamy się na poważne sankcje finansowe – szczegóły
w tej kwestii w ogrodach działkowych powinny być wyeksponowane
w informacjach.
Poza sprawą palenia ognisk na działkach przypominam ogólne zasady
w ogóle palenia ognisk:
– w lesie miejskim wolno tylko w wyznaczonych miejscach;
– w lasach państwowych należy uzgodnić miejsce z nadleśnictwem – wymagana jest bowiem zgoda właściciela i generalnie wszędzie ogniska wolno
palić tylko za zgodą właściciela, oczywiście w zgodzie z przepisami – m.in.:
1. J eśli jest to miejsce publiczne, to impreza przy ognisku obowiązkowo
bezalkoholowa!
2. J ako że do rozpalenia ognia wymagana jest zgoda właściciela, czasami
warto ją mieć na piśmie, bo bywa, że osoby postronne zgłaszają się do
Policji, Staży Pożarnej lub Miejskiej z wnioskiem o interwencję i bez posiadania pisemnej zgody właściciela terenu na rozpalenie ognia, może to
oznaczać koniec ogniska, a często i grzywnę.
3. K
 omendy PSP nie są organami wydającymi zezwolenia na palenie ognisk.
Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca terenu, który
wydaje zezwolenie na ognisko.
4. M
 iejsce ogniska powinno być wydzielone i okopane lub obłożone
kamieniami, nadzorowane przez osobę dorosłą od momentu rozpalenia
ogniska do całkowitego jego ugaszenia. Powinien być zapewniony
podręczny sprzęt gaśniczy lub inny sprzęt i środki (łopata, piasek, woda)
do natychmiastowego ugaszenia ogniska.
5. W
 lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk
i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów
ZABRONIONE JEST rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu.
6. O
 rganizacja ognisk niezgodnie z przepisami może skutkować tym, że
Policja, Straż Pożarna lub Miejska nałoży karę aresztu lub grzywny na
osobę odpowiedzialną za ognisko.
Miejmy nadzieję, że zima, która właściwie większych zagrożeń nam nie
przyniosła, jest już poza nami, a i wiosna też będzie łaskawa i jeśli zachowamy rozsadek i bezpieczeństwo, będzie tą jakże piękną i radosną porą roku.
Ale uważajmy, choć wiosna dla większości ludzi to najprzyjemniejszy
okres w roku, przejście zimowo-wiosenne niesie ze sobą wiele zagrożeń.
Grzejące promienie słońca i budząca się do życia przyroda pozytywnie wpływają na samopoczucie, mocno nadszarpnięte po okresie zimy. Życząc zdrowych i wesołych świąt, życzę również bezpiecznej wiosny, udanych ognisk
i grillowań. 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: 18 kwietnia 2016 r. – pełni Kazimierz Kowalkowski

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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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie
Bezpłatne badanie mammograficzne skierowane jest do pań w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego
badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka
piersi. Mammografia jest obrazową metodą badania piersi z użyciem promieni rentgenowskich, pozwala wykryć zmiany w piersi już o średnicy zaledwie kilku milimetrów. Jest to najlepsza stosowana na świecie metoda
w kierunku wczesnego rozpoznania raka piersi. Rak piersi jest najczęściej
występującym nowotworem u kobiet, stanowi ok. 22% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce rejestrowanych
jest ponad 17 000 zachorowań i ponad 5000 zgonów z powodu raka piersi.
Niestety tylko ok. 45% uprawnionych kobiet korzysta z bezpłatnych badań
mammograficznych, gdzie w Szwecji bada się ponad 86%.
Na bezpłatne badanie mammograficzne zapraszamy do:
SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37, bud D, I piętro
Rejestracja pod nr tel. 89 539 83 44
w godz. 9.00–14.30
Bezpłatne badanie cytologiczne skierowane jest do pań w wieku
25 – 59 lat, które w ciągu 3 lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne to skuteczne, bezbolesne
i bezpieczne badanie komórek z tarczy i kanału szyjki macicy. Co roku
w Polsce na raka szyjki macicy zapada blisko 3 tys. kobiet (10 dziennie).
Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Pierwsze badanie cytologiczne powinno być wykonane ok. 25 roku życia. Wczesne wykrycie choroby
gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia. Rak szyjki macicy jest
bardzo podstępny, zwany jest „cichym zabójcą”, ponieważ w pierwszym
okresie choroby przebiega bez niepokojących objawów czy dolegliwości.
Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii.
Na bezpłatne badanie cytologiczne zapraszamy do:
SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37, bud C, I piętro
Rejestracja pod nr tel. 89 539 84 18
w godz. 8.00–14.30
Pamiętaj o swoim zdrowiu, regularnie korzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Badania pozwolą
Ci upewnić się, że jesteś zdrowa lub odpowiednio wcześnie podjąć leczenie wykrytej choroby, co może uratować Twoje życie. Dbając o siebie, dbasz o swoją rodzinę. Bądź zdrową mamą, córką, siostrą, ciocią, babcią,
bo ZDROWA RODZINA, TO SZCZĘŚLIWA RODZINA.

