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Co z segregacją śmieci na naszych osiedlach?

Problemu śmieciowego ciąg dalszy…
W marcowym numerze naszego miesięcznika w artykule pt. „Idzie nowe” opisaliśmy, jak wyglądała przeprowadzona w grudniu 2015 r. kontrola śmietników, urzędowo nazywanych punktami selektywnej zbiórki odpadów i jakie stwierdzono wówczas nieprawidłowości. A teraz przedstawimy Państwu ciąg dalszy zmagania się ze śmieciowym problemem.
Ale zacznijmy od początku i przypomnijmy kilka faktów. W listopadzie 2015 r. Spółdzielnia została zawiadomiona o zamiarze
wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie weryfikacji zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Dla jasności
sprawy przypominamy, że założyliśmy, iż mieszkańcy Spółdzielni
zbierają odpady w sposób selektywny, tym samym ponoszą niższą
opłatę w wysokości 9,80 zł/osobę/m-c. I rzeczywiście w grudniu ub.r.
pojawili się kontrolerzy, którzy w obecności pracowników administracji osiedla Nagórki oraz Pieczewa, a także funkcjonariuszy Straży
Miejskiej dokonali kontroli wszystkich punktów selektywnego gromadzenia odpadów na tych dwóch osiedlach. Efektem kontroli był protokół opisujący stan faktyczny w poszczególnych pojemnikach oraz
bogata dokumentacja fotograficzna.
W związku z przeprowadzoną kontrolą Prezydent Olsztyna
wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od listopada
2015 r. w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie. Postępowanie to zakończyło się wydaniem decyzji
zmieniającej wysokość opłat pobieranych za gromadzenie odpadów
komunalnych z 9,80 zł/osobę/m-c na 14,41 zł/osobę/m-c w niżej opi-

sanych budynkach. I tak stwierdzono, że w listopadzie 2015 r. w sposób nieselektywny odpady gromadzili mieszkańcy budynków przy
ul. Gębika 2, 4, 8, 8A, 20, ul. Sikiryckiego 12, ul. Murzynowskiego 1,
3, 5, ul. Orłowicza 21, 23, w grudniu 2015 r. – ul. Sikiryckiego 3,
dokończenie na str. 2–3

Budujemy instalacje solarne
W sierpniowym numerze „Jarot” informowaliśmy Państwa o planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji solarnej
jako systemu wspomagającego podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach. Jednak realizacja tego zamierzenia uwarunkowana była uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

Solary na jednym z budynków przy ul. Kanta

I stało się. W dniu 19 października br.
Spółdzielnia podpisała z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę
o dofinansowanie projektu pt. „Inwestycje
w OZE – kolektory słoneczne w budynkach
mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” w Olsztynie”. Środki przyznane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020
umożliwią budowę 12 instalacji solarnych
na 13 budynkach wielorodzinnych przy
ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, Sobocińskiego 1 oraz Jaroszyka 16,
18, 20, Hanowskiego 7. Koszt inwestycji
oszacowano na 2,45 mln złotych, z czego
85%, tj. blisko 2,1 mln złotych będą stanowiły środki unijne.
Wszystkie instalacje solarne, składające się z 248 kolektorów będą miały
łączną moc 0,43538 MW. Powierzchnia
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 1

5, ul. Murzynowskiego 1, 3, 5, ul. Orłowicza 21, 23, ul. Barcza 5, 9,
17, ul. Wańkowicza 18, 22, 24, ul. Barcza 8, 10, w styczniu 2016 r. –
ul. Gębika 2, 4, 8, 8A, ul. Murzynowskiego 1, 3, 5. Począwszy od
lutego 2016 r. mieszkańcy budynków przy ul. Gębika 2, 4, 8, 8A oraz
ul. Murzynowskiego 1, 3, 5 mieli wnosić opłaty za śmieci niesegregowane w wysokości 14,41 zł/osobę/m-c, ponieważ w tych lokalizacjach
najczęściej stwierdzano naruszenia w selektywnej zbiórce odpadów.
Na szczęście od decyzji Prezydenta Olsztyna istnieje możliwość odwołania się. Uznaliśmy bowiem, że decyzja ta jest krzywdząca dla mieszkańców Spółdzielni. Naszym zdaniem wskazane
przez kontrolujących uchybienia w selektywnej zbiórce odpadów nie
są wynikiem złej woli, mają charakter jednostkowy i wynikają przede
wszystkim z niewiedzy, a także powszechnej dostępności pojemników na odpady. Od decyzji urzędników Spółdzielnia odwołała się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. SKO
uznało, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu
napisano m.in., że nie powinno się obciążać mieszkańców konkretnych nieruchomości podwyższoną opłatą za odbiór odpadów komunalnych za jednokrotne czy nawet dwukrotne stwierdzenie faktu braku segregacji odpadów, tym bardziej że pojemniki są powszechnie
dostępne i teoretycznie, każdy mieszkaniec miasta może wrzucić
tam śmieci. SKO uchyliło decyzję Prezydenta Olsztyna i przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Ciąg dalszy naszych zmagań z problemem śmieciowym, to
kolejne kontrole na osiedlu Nagórki i Pieczewo w czerwcu 2016 r.
W toku czynności kontrolnych sprawdzano zawartość pojemników

na odpady gromadzone selektywnie i na odpady zmieszane. I ponownie kontrolujący stwierdzają nieprawidłowości:
– w pojemnikach na odpady zbiórki selektywnej znajdują się odpady zmieszane, elementy pralki, fajans, szyba, obuwie, wiadra, konewki, kanistry, krzesła, zabawki, styropian opakowaniowy;
– znaleziona opona rowerowa nie powinna się znaleźć w żadnym
z pojemników ani na odpady zmieszane, ani selektywne, a powinna być oddana do PSZOK, tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Lubelskiej 43D w Olsztynie, podobnie jak telewizory, kineskopy i tym podobny sprzęt
powinien być oddany do PSZOK lub punktu, w którym kupujemy
nowy sprzęt RTV lub AGD, a opakowania tetra pak powinny znaleźć się w pojemnikach na plastik.
We wrześniu Spółdzielnia otrzymała decyzję Prezydenta Olsztyna, w której uznano prawidłowość opłat zadeklarowanych i wniesionych do Urzędu Miasta w listopadzie i grudniu 2015 r., a także
w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i lipcu 2016 r. Znaczy to
tyle, że zostały uwzględnione nasze uwagi i wcześniejsze ustalenia
są nieważne. Jednakże we wrześniowej decyzji zakwestionowano
zadeklarowaną wysokość opłat wniesionych w czerwcu br. W treści
decyzji napisano, że w toku przeprowadzonej kontroli oraz kolejnych
oględzin kilkukrotnie stwierdzono rażące nieprawidłowości w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowanym przy ul. Orłowicza 7 – 9.
Nadmieniono także, że podczas oględzin w grudniu 2015 r. również stwierdzono tam fakt nieprawidłowego gromadzenia odpadów.

Ten las – to nasze wspólne dobro,
utrzymajmy go w czystości!
Las sąsiadujący z ulicą Turkowskiego to jedno z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców osiedla Pieczewo. Nadleśnictwo Olsztyn będące gospodarzem terenu stara się, aby utrzymać to miejsce w czystości. Jednak bez dobrej woli nas
samych – użytkowników tego lasu, możliwości są ograniczone. Spróbujmy wspólnie zadbać o to, by spacery w tym miejscu
sprawiały nam przyjemność.
Zadrzewiony teren przy ulicy Turkowskiego to nie park ani
nie las miejski. Jest to las gospodarczy, będący własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego zarząd sprawuje Nadleśnictwo
Olsztyn. Las ten z założenia spełnia trzy funkcje: produkcyjną,
ekologiczną i społeczną. Funkcjonowanie takiego lasu i zasady prowadzenia w nim gospodarki leśnej są ściśle obwarowane przepisami. Leśnicy prowadzą tam zabiegi hodowlane, które
przyczyniać się mają do utrzymania dobrej jakości tego lasu.
Oczywiście prowadzenie gospodarki leśnej na tym terenie nie wyklucza użytkowania go przez mieszkańców osiedla.
Gdzie najlepiej pospacerować w upalny dzień jeżeli nie w cieniu
pięknych rosnących tam sosen, brzóz czy dębów? Doceńmy to
i starajmy się cieszyć z piękna i bogactwa naszych lasów, a możliwość swobodnego korzystania z bliskości natury przy tak dużej
aglomeracji miejskiej traktujmy jak przywilej. Nie zaśmiecajmy
lasu! Leśnicy regularnie sprzątają teren, ale to my – użytkownicy lasu musimy zadbać o to, by nie zamieniać tego miejsca
w wysypisko śmieci. Przecież w końcu jakkolwiek górnolotnie
to brzmi, las ten jest wspólnym dobrem całego społeczeństwa.
Samo sprzątanie to jedno, ale świadomość, by do zaśmiecania
nie doprowadzać – to o wiele więcej.
Śmieci to nie jedyny problem, jaki mieszkańcy sami sobie
stwarzają. Ogniska! Ogień w lesie rozpalać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Przy naszym osiedlu ze względu
na bezpieczeństwo miejsc takich nie wyznaczono, a rozpalanie
ognia w przypadkowych miejscach stwarza ogromne zagrożenie

zarówno dla samego lasu, jak i dla ludzi mieszkających w okolicznych budynkach. Zachowajmy trzeźwość umysłu i każdy zauważony ogień w lesie zgłaszajmy do odpowiednich służb.
Wspólnymi siłami na pewno uda się sprawić, by „nasz las”
z jednej strony żył swoim własnym życiem, ale jednocześnie był
miejscem wyciszenia i odprężenia dla mieszkańców osiedla podczas codziennych spacerów.
Mieszkaniec Pieczewa
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wego ciąg dalszy…
Uznano, że zjawisko to ma charakter powtarzalny.
Z punktu tego korzystają mieszkańcy budynków przy
ul. Orłowicza 7, 9, 23 i to oni zostali obarczeni wyższą
opłatą za śmieci za czerwiec 2016 r. W październiku
Zarząd Spółdzielni wystosował pismo do mieszkańców tych budynków z informacją o decyzji Prezydenta Miasta. Różnica wynikająca z naliczonych opłat za
odpady komunalne a określonych w ww. decyzji została zaksięgowana w koszty nieruchomości 2016 r.
i będzie uwzględniona przy ustalaniu stawek eksploatacyjnych na 2017 r.
Mamy nadzieję, że w przyszłości takich zdarzeń
będzie coraz mniej. Jednak niepokojący jest fakt, że
ustawodawca nie uwzględnił możliwości stopniowania poziomu segregacji, a jedynie przyjął dwie możliwości: albo śmieci są sortowane, albo nie. Takie
zapisy ustawy nie dają kontrolującym możliwości
uznania, że mieszkańcy naszych zasobów wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków segregacji,
ponieważ każde odstępstwo od wzorca, czyli ideału,
jest karane wyższą odpłatnością. Nieistotne jest to,
czy przewinienie miało duży, czy mały rozmiar. Jeśli
w pojemniku na selektywną zbiórkę odpadów znajdzie się coś, czego tam być nie powinno, to zostaniemy ukarani. Jest to smutne, bo wydaje się, że w ten
sposób można zniweczyć wysiłki wielu osób, które
starają się segregować odpady w sposób poprawny.
Na wnoszone przez Spółdzielnię wnioski, że
należy edukować społeczeństwo i cierpliwie czekać na efekty, kontrolujący stwierdzają, że podjęte
działania w zakresie wykształcenia i promowania
proekologicznych postaw wśród mieszkańców odnośnie segregacji odpadów były i są podejmowane:
organizowano pikniki plenerowe, publikowano spoty
i wystąpienia w radiu, krótkie filmy w telewizji lokalnej, prowadzona jest strona internetowa, na terenie
miasta zostały rozwieszone plakaty, toteż każdy kto
chce, może taką wiedzę posiąść.
Niemniej jednak zgodnie z sugestią Spółdzielni zostały opracowane naklejki z informacjami, jakie
kategorie odpadów wrzucać można do pojemników
do zbiórki selektywnej. Naklejki te znalazły się już na
pojemnikach zlokalizowanych na terenie naszej Spółdzielni.
Ale wracając do pokontrolnej rzeczywistości
– podjęliśmy działania, aby w pierwszej kolejności
(pilotażowo) wybudować osłony na pojemniki do selektywnej zbiórki, do których dostęp będą mieli tylko
mieszkańcy budynków Orłowicza 7, 9, 23. Zobaczymy, czy to przyczyni się do poprawy sytuacji.
Czy tylko w naszej Spółdzielni pojawiły się takie
problemy? Oczywiście nie. Dotyczy to praktycznie
wszystkich zarządców budynków wielolokalowych,
którzy chcą umożliwić swoim mieszkańcom dokonywanie selektywnej zbiórki odpadów, co wiąże się
z niższą opłatą. Aby uniknąć kłopotów najprościej
byłoby pobierać od mieszkańców wyższe opłaty, jak
za odpady niesegregowane, ale nie o to przecież
chodzi.
Pomimo trudności, jakie napotykamy w segregacji odpadów nie poddawajmy się. Nagrodą niech
będzie czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń, a także niższe koszty.
Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”
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Budujemy instalacje solarne

kolektorów na poszczególnych dachach wynosi od 45 do 68 m2.
W piwnicach budynków zostaną wydzielone pomieszczenia techniczne na zasobniki buforowe, zasobniki ciepłej wody, pompy,
urządzenia sterujące i zabezpieczające układ.
Co zadecydowało, że akurat te budynki jako pierwsze wytypowano do budowy instalacji solarnych? Otóż nic innego jak
względy techniczne i ekonomiczne. Do tej pory budynki były zasilane w ciepło i wodę z grupowych węzłów: wymiennikowni i hydroforni. Przy ul. Jeziołowicza dodatkowo z tego samego węzła,
poza budynkami Spółdzielni, zasilane były dwie wspólnoty mieszkaniowe. Urządzenia zamontowane w węzłach były wyeksploatowane i wymagały coraz większych nakładów na ich utrzymanie w pełnej sprawności. Dlatego też we współpracy z dostawcą
ciepła Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie podjęto decyzję o likwidacji grupowych węzłów i bu-

dowie indywidualnych węzłów cieplnych i przyłączy wodociągowych (ten zakres robót opisaliśmy w nr 8/2016 „Jarot”). Ponieważ
na etapie przygotowania przedsięwzięcia pojawiły się nowe możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, dlatego uwzględniono przy projektowaniu zastosowanie kolektorów słonecznych jako systemu wspomagającego przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
O tym, że warto wykorzystywać energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych wiemy od
kilku lat. W nowych obiektach przy ul. Kanta i Flisa dzięki zamontowanym na dachach kolektorom koszt podgrzania 1 m3 wody
jest o ponad 50% niższy niż przy wykorzystaniu ciepła wyłącznie
z sieci miejskiej. Na poniższym wykresie porównano rzeczywiste
koszty poniesione na podgrzanie wody w latach 2014 i 2015 w budynkach Spółdzielni z instalacją solarną i bez instalacji solarnej.

Średni koszt podgrzania wody
30 zł

25,83
23,67

25 zł
20 zł
15 zł
10 zł

7,76 8,41

8,98 9,15

9,48 8,95

10,96 10,90

Budynek Kanta 40D
z solarami -zasilanie
z sieci MPEC

Budynek Kanta 40C
z solarami - zasilanie
z sieci MPEC

Budynek Kanta 40B
z solarami - zasilanie
z sieci MPEC

Budynek Kanta 40A
z solarami - zasilanie
z sieci MPEC

5 zł
0 zł

Koszt podgrzania 1m3 w 2014

Budynki SM Jaroty zasilanie z sieci MPEC

Koszt podgrzania 1m3 w 2015

Patrząc przez pryzmat ponoszonych opłat często zapominamy o szerszym aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
jakim jest ochrona środowiska. Solary, które będą zamontowane na dachach budynków Spółdzielni mają przynieść efekt ekologiczny
w postaci ograniczenia emisji CO2 w ilości ponad 275 t rocznie. Zatem raz jeszcze okazuje się, że warto!
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu rozliczeń, remontów i eksploatacji SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię lub sprzedam mieszkanie o pow. 52 m² w centrum,
ul. Jagiellończyka, parter, po kapitalnym remoncie. Tel. 602 705 432.
Sprzedam nowe mieszkanie o pow. 29,79 m², 2-pokojowe
z aneksem kuchennym, II piętro, duży balkon, przy ul. Orłowicza.
Tel. 785 609 952.
Kupię mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60 m² na Nagórkach lub
Jarotach przy ul. Boenigka, Leyka, Malewskiego lub Burskiego.
Tel. 785 609 952.
Kupię mieszkanie o pow. 60 – 70 m², z dużym balkonem, na Pieczewie lub Jarotach. Cena do 250 tys. zł. Może być do remontu.
Tel. 889 324 616.
Kupię kawalerkę od 25 do 30 m², parter lub I piętro lub w bloku
z windą. Tel. 783 214 022.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,5 m², II piętro, Jaroty. Tel. 504
250 348.

Ekonomiczne mieszkanie o pow. 35 m² na Jarotach sprzedam
– 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wiatrołap, ogródek, parter. Tel. 602
340 650.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Kupię mieszkanie 1- lub 2-pokojowe o pow. ok. 30 – 45 m²,
z balkonem i piwnicą, w cenie ok. 160 tys. zł. Może być do remontu. Tel. 692 242 401.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, w zasobach SM „Jaroty”.
Tel. 89 677 99 59.
Kupię mieszkanie w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 570 535 454.
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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Festiwal Piosenki Przedszkolnej ‘2016

„Przedszkolaki mają głos”
28 października 2016 roku w Osiedlowym Domu Kultury
„AKANT” odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt. „Przedszkolaki mają głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski (zespół „Kaczki
z Nowej Paczki”); Andrzej Nowicki i Alicja Popielarczyk oceniło repertuar, efekt sceniczny i artystyczny 6 grup przedszkolnych.

Pierwsze miejsce zajęło: Przedszkole „Art. School” –
prezentujące utwór: „Jesienna pogoda”; drugie miejsce: Przedszkole „Śmieszek” – utwór: „Poleczka”, a trzecie: Przedszkole
„Delfin” – utwór „Gruszka”.
Zwycięzcy otrzymali statuetki i dyplomy. Serdecznie gratulujemy.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”
zapraszają

w Klubie „Akant”
ul. Kanta 11,

dnia

tel. 89 541 58 40

4 grudnia 2016 r.
o godz. 11.00
W programie:

Dużo dobrej zabawy!
Wstęp wolny

3 grudnia 2016 r., o godz. 11.00

na zabawę

z MIKOŁAJEM
Czeka nas wspaniała zabawa i wiele konkursów!
Wstęp wolny

6

JAROTY ∙

NR 11/2016

Nagroda dla Olsztyna
na 23. Światowym Kongresie ITS w Melbourne
W dniach 10 – 14 października 2016 r. w Melbourne w Australii odbył się dwudziesty trzeci ITS World Congress (Światowy
Kongres ITS). Wydarzenie to zorganizowano w Melbourne Convention and Exhibition Centre, w samym sercu australijskiego miasta, a zgromadziło ono około 10.000 delegatów z całego świata: specjalistów ITS (Intelligent Transportation System – Inteligentny
System Transportowy), fachowców z branżowych firm, a także przedstawicieli rządów i samorządów.
W trakcie kongresu miała miejsce ważna i wyjątkowa dla OlW materiałach kongresowych w sekcji „Nagrody” zamieszsztyna uroczystość. 12 października podczas sesji plenarnej 2
czono następujące uzasadnienie przyznania nagrody dla Olszty„Smart Cities” („Inteligentne Miasta”) wręczone zostały nagrody dla
na: „Europa, 2016 Miasto Olsztyn, Polska: Olsztyn (175 tysięnajlepszych rozwiązań ITS na świecie, podzielonym na trzy obszacy mieszkańców), stolica Warmii i Mazur w północnej Polsce
ry – Europę, Ameryki oraz Azję/Pacyfik. Olsztyn został europejskim
wdrożył pełne rozwiązanie ITS dla swoich mieszkańców. Otwarzwycięzcą za rok 2016 jako jednostka samorządowa, która wdrożyła
to Centrum Zarządzania Ruchem, z 2 ścianami wizyjnymi oraz
kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie ITS dla swoich mieszkań10 stanowiskami dla operatorów, połączonymi z licznymi kameców. Zwycięzcą na obszar obu Ameryk został Departament Transrami na skrzyżowaniach. W skład systemu ITS wchodzą tablice
portu Michigan, a na obszar Azji i Pacyfiku – Departament Transporinformacyjne, 35 biletomatów stacjonarnych, 150 biletomatów
tu i Dróg Queensland z Australii.
mobilnych oraz karta miejska. Olsztyn korzysta z systemu ITS,
W obecności kilkuset międzynarodowych delegatów kongresu
którego mogą mu zazdrościć liczne miasta europejskie. Mazwycięzcom zostały wręczone statuetki oraz stosowne certyfikaty.
jąc na uwadze trudności, z jakimi borykają się miasta średniej
Nagrody wręczyli wspólnie: Hermann Meyer, dyrektor ERTICO-ITS
wielkości przy wprowadzaniu holistycznych/kompleksowych
Europe, Hajime Amano, dyrektor ITS Japan oraz Regina Hopper,
rozwiązań ITS, polskie miasto Olsztyn może być uważane za
dyrektor ITS America. Jak wynikało z oficjalnych informacji kongreprawdziwego Bohatera ITS”.
W trakcie kongresu miała również miejsce uroczysta kolacja
sowych Japonia i Ameryka również wsparły kandydaturę Olszty– VIP Dinner, podczas której było wiele okazji do bardziej nieformalna. Nagrodę dla Olsztyna w imieniu Prezydenta Olsztyna Piotra
nych rozmów o Olsztynie i jego systemie ITS, a także networkingu
Grzymowicza odebrała Dorota d’Aystetten, asystentka Prezydenta.
w prawdziwie międzynarodowym gronie.
Samo Melbourne, które wielokrotnie wygrywało rankingi typu „The Most Liveable City in the World” (Miasto o najlepszej jakości życia na świecie) jest miastem tramwajów! Po
centrum jeżdżą tramwaje nowe i stylowe stare – poruszają się
nimi wszyscy, łącznie z biznesmenami w drogich garniturach.
W tym obszarze miasta tramwajami można poruszać się za darmo, nie ma za to korków smrodzących samochodów. Melbourne może być zatem kolejnym punktem odniesienia i przykładem,
że idziemy dobrą drogą budując kolejne linie tramwajowe i tym samym zmierzając w stronę komfortu miejskiego życia, który niektóre
miasta świata już osiągnęły.
Wiadomość o nagrodzie dla Olsztyna na Światowym Kongresie ITS bardzo ucieszyła również Konsula Honorowego RP w Melbourne, George`a Luk-Kozika. Pan Konsul prosił o przekazanie Prezydentowi Olsztyna jego serdecznych gratulacji z okazji otrzymania
nagrody. Podczas wizyty w Konsulacie otrzymał album o Olsztynie
i różne olsztyńskie materiały promocyjne, które będą udostępnione
w poczekalni Konsulatu. Będzie to z pewnością pożyteczna informacja w dalekiej Australii o „nowej” Polsce i dynamicznym mieście
Olsztynie - zdobywcy nagrody za innowacyjny ITS.
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

Podczas krótkiej mowy z podziękowaniami powiedziała, że obecny
kompleksowy system ITS został wdrożony w Olsztynie wraz z przywróceniem tramwajów, że była to odważna decyzja i mała rewolucja, ale teraz system ten służy mieszkańcom codziennie, odnoszą
z niego coraz większe korzyści, mogą bezpieczniej poruszać się po
mieście i bardziej efektywnie korzystać z transportu publicznego.
Hermann Meyer, szef Ertico ITS Europe otrzymał z kolei zestaw
olsztyńskich upominków i materiałów promocyjnych wraz z filmem
o olsztyńskim ITS na pendrive`ie, z czego szczerze się ucieszył.

Ku zadowoleniu mieszkańców osiedla Nagórki funkcjonuje nowy chodnik
biegnący na skarpie od południowej strony budynków Barcza 10 do Wańkowicza 6.
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A przed nami święta
Jeszcze mamy listopad, w polskiej pogodzie to przedostatni miesiąc
roku, który nie ma u Polaków najlepszej prasy. Największe brzydactwa porównywane są do nocy listopadowych, a czy zasłużenie? Niestety tak, z kilku
powodów.
Listopad to miesiąc zwykle zdecydowanie „brzydszy” niż wszystkie poprzednie. O tej porze roku w Polsce jest ciemno, zimno, często również pada.
Czy jednak każdy listopad musi być brzydki i ponury? Niekoniecznie.
Listopad nie musi być chłodny, także w ostatnim miesiącu jesieni możliwe jest babie lato z temperaturami przekraczającymi 20 stopni, a przyczyną takich wysokich temperatur o tej porze roku bywa wiatr halny. Gdyby na
napływ tego wiatru nałożyło się nadejście mas powietrza zwrotnikowego,
w Polsce możliwe byłoby zapewne nawet przekroczenie 25 stopni. Niestety, w listopadzie częściej zdarzają się epizody zimowe niż letnie. Trudno by
było inaczej, skoro listopad sąsiaduje z meteorologiczną zimą, która rozpoczyna się 1 grudnia. Stąd też listopad potrafi przynieść nie tylko przymrozki
i nieśmiałe opady śniegu, jak to zwykle bywa, ale także zupełnie syberyjską
pogodę.
I tak dobiegamy do grudnia – to ostatni dwunasty miesiąc w roku, ulubiony przez wielu ludzi. Czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Nazwa grudzień pochodzi od słowa gruda, które znaczy między innymi – zamarznięta
ziemia.
Grudzień to miesiąc świąteczny: pierwsi świętowanie rozpoczynają
górnicy. W dniu świętej Barbary, patronki górników, odbywają się obchody
w kościołach, parady z orkiestrą, apele oraz rozmaite imprezy artystyczne
i jubileuszowe.
Po Barbórce Mikołajki, a Mikołaj kojarzy nam się ze starszym panem
z białą brodą, ubranym w czerwone spodnie i czerwony kubrak, przemieszczającym się na saniach ciągniętych przez renifery. W Mikołajki dajemy sobie
drobne upominki. Często prezenty znajdują się pod poduszką, w butach lub
w ozdobnych skarpetach. Pamiętajcie, aby buty były czyste, bo już w XVIII
wieku powstała legenda, że do brudnych butów Mikołaj wkładał zgniłe ziemniaki!
Najważniejszym świętem grudnia jest Boże Narodzenie. Dzień wcześniej w Wigilię czekamy na pierwszą gwiazdkę, by tradycyjnie zasiąść do uroczystej wieczerzy w gronie najbliższych. Jednym z symboli Wigilii jest opłatek
symbolizujący miłość i przebaczenie.
Po kolacji, tradycyjnie postnej, składającej się z dwunastu dań, rozpakowujemy prezenty znalezione pod choinką, często śpiewamy kolędy, idziemy
na pasterkę, by świętować uroczyście narodziny Chrystusa. Kolejne dwa dni
25 i 26 grudnia to dni radości – rodzinnych spotkań, spacerów, oglądania
szopek.
I tutaj przejdę do prozaicznego przypomnienia o zagrożeniach przedświątecznych. Podczas zakupów pamiętajmy o złodziejaszkach i naciągaczach wykorzystujących zamieszanie i swoiste rozkojarzenie kupujących,
różni pseudohandlarze i pośrednicy, którzy nachodzą nas w mieszkaniach,
nękają telefonami i mailami – bądźmy ostrożni i przewidujmy wszelkie zagrożenia!
A już same święta – często wyjeżdżamy do rodziny, zostawiając mieszkanie bez nadzoru, są „specjaliści”, którzy potrafią to namierzyć i wykorzystać – w tym okresie nasila się procedura włamań, kradzieży itp.
Bądźmy na to wyczuleni, wystarczy pomoc sąsiedzka – zapalanie świat-

DYŻURY

ła w pozostawionym mieszkaniu i „przychylne oko sąsiada” na to, co dzieje
się na klatce schodowej, to gwarancja bezpieczeństwa.
Choć ostatnio zimy bywały łagodne, to jednak pamiętajmy, że grudzień
to już nie przelewki, bywa zimno, a nawet bardzo zimo, bądźmy współgospodarzami naszych bloków mieszkalnych, zwracajmy uwagę na niedomknięte
okna czy otwarte drzwi wejściowe klatek schodowych – za utratę ciepła płacimy wszyscy razem.
Podobnie sprawa wszechobecnych bezdomnych i żebrzących – tak, to
problem wstydliwy, ale istnieje. Bywa, że ukrywają się oni na klatkach schodowych, a także, że koczują gdzieś w piwnicach, śmietnikach itp.
Nie bądźmy obojętni, bowiem w jakiś sposób oni są zagrożeniem naszego bytu, ale bywa, że sami sobie zagrażają narażając się na zamarzniecie –
przez naszą obojętność wynikającą z tego, że czujemy do nich odrazę (często są brudni, śmierdzą, a bywa, że są pod wpływem alkoholu) – skazujemy
ich na najgorszy los, na śmierć czy kalectwo. Nie musimy się nimi zajmować,
ale wystarczy powiadomić odpowiednie służby.
Grudzień kończy się Sylwestrem. W ostatnich latach Nowy Rok na prawie całym świecie witany jest bardzo hucznie. Ciekawe są zwyczaje sylwestrowe. Dawniej na Mazowszu w noc sylwestrową gospodarze robili sobie
nawzajem dowcipy – zatykali kominy, wciągali wozy na dach stodoły, „kradli”
furtki i bramy. Dla nas nieodłącznym elementem nocy sylwestrowej są fajerwerki i petardy. Huk petard według Chińczyków odstrasza złe duchy. W wielu
miastach mieszkańcy witają wspólnie Nowy Rok na koncertach, a o północy
oglądają pokazy fajerwerków. Widowiska bywają niezapomniane, chociaż
niestety...
Stale w tym okresie powtarzam się i przypominam, a czynią to także
wszelkie służby – zachowujmy szczególną ostrożność, uważajmy na stosowanie środków pirotechnicznych: petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne
ognie służą do zabawy, podkreślenia nastroju świąt i karnawału, ale poza
dorosłymi często mają kontakt z nimi dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również i przy akceptacji dorosłych.
Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne, które są w sprzedaży
oficjalnej, zgoda – ale to są środki pirotechniczne, niebezpieczne – często zawierające składniki Bojowych Środków Zapalających.
Nieostrożne obchodzenie się z nimi może doprowadzić do nieszczęścia,
zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę
na to, co dzieje się wokół nas i interweniujmy, gdy szaleństwo pirotechniczne
nie pozwala nam normalnie funkcjonować, a tak zdarza się bardzo często.
Czasy są takie, jakie są, ale z odruchu serca, wrażliwości i poczucia
odpowiedzialności za nasze i innych bezpieczeństwo – jeśli zauważymy
dowolne zagrożenie, nie odwracajmy się, jeśli nie możemy czy nie chcemy
pomóc sami, zawiadommy służby miejskie czy policję, a jak mamy „opory” to
zgłaszajmy sprawę na anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99.
Życzę wszystkim bezpiecznego świętowania, spokoju i pogody. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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: 19 grudnia 2016 r. – pełni Mirosław Mazur

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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I Memoriał
im. Księdza Biskupa Generała Broni Tadeusza Płoskiego
W piękny słoneczny dzień 1 października br. odbył się I Memoriał im. Księdza Biskupa Generała Broni Tadeusza Płoskiego, zorganizowany przez parafię Matki Boskiej Fatimskiej, Radę Osiedla „Pieczewo” i Fundację „Otwarte Dłonie”.

– Poprzez memoriał chcieliśmy upamiętnić postać Biskupa Tadeusza Płoskiego, który związany był z naszą parafią – mówi ksiądz proboszcz Marian Matuszek. – Biskup
Tadeusz Płoski często gościł w naszej parafii uczestnicząc
w różnych wydarzeniach, ponieważ na jej terenie mieszka
mama biskupa Kazimiera Płoska. W kościele znajduje
się tablica upamiętniająca Jego postać. Chcemy poprzez
coroczny memoriał podtrzymywać pamięć o tej niezwykłej
osobie, jaką był biskup Tadeusz Płoski i połączyć ją
z propagowaniem sportu i kultury fizycznej wśród naszych
parafian.
Kim był Tadeusz Stefan Płoski?
Urodził się 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim.
Był polskim biskupem rzymskokatolickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, biskupem polowym Wojska Polskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, czyli
tzw. szkołę generalską. W 2004 r. otrzymał stopień generała
brygady, a dwa lata później generała dywizji.
Bp Płoski studiował prawo kanoniczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Zanim zaczął piastować urzędy związane z wojskiem, był m.in. notariuszem
i sędzią w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej i duszpasterzem akademickim ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej. W 1995 r. mianowano go dziekanem Nadwiślańskich
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, a od 2001 Biura Ochrony Rządu. Pięć lat
później został kapelanem Biura Ochrony Rządu. Opublikował m.in. „Modlitewnik i śpiewnik żołnierski nadwiślańczyka”. Jego pasją były sporty wodne. Zginął 10 kwietnia 2010 r.
w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni ka-

tyńskiej. Pochowany został 19 kwietnia 2010 r. w katedrze
polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26 maja 2010 r. Rada Miejska Olsztyna podjęła uchwałę
o nazwaniu części dotychczasowej alei Generała Władysława Sikorskiego ulicą Biskupa Tadeusza Płoskiego, która jest
jedną z głównych, wylotowych ulic Olsztyna. Rozciąga się
od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego. Stanowi granicę pomiędzy dwoma południowymi osiedlami Generałów i Jaroty.
Podczas memoriału na scenie wystąpiła „Kapela Jakubowa”, natomiast zmagania sportowe odbyły się w następujących konkurencjach: pięciobój drużynowy dla rodzin, biegi
dla dzieci i młodzieży, liczne konkursy sportowe, w tym: rzut
granatem, piłką lekarską, wspinanie się po linie, główny bieg
ulicą Biskupa Tadeusza Płoskiego, konkurs na najlepszy
strój żołnierski i najciekawszą kolekcję ołowianych żołnierzyków oraz pokaz ratownictwa medycznego. Zawodom towarzyszyła wystawa poświęcona biskupowi Płoskiemu. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal, natomiast
zwycięzcom pięcioboju i biegu ul. bp. T. Płoskiego puchary
i dyplomy wręczyli uroczyście w niedzielę mama, siostra
oraz brat biskupa Tadeusza Płoskiego. Podczas memoriału
wszyscy mogli skosztować pysznej wojskowej grochówki.
Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, wśród
których byli: Zakład Usług Bankietowych „Victoria”,
Firma JURGO Rusztowania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Pierkarnia Dąbkowski, Yacht Club
Polska, PCK, Straż Miejska, Policja oraz sponsorzy z Jarot. Projekt współfinansowało Ministerstwo
Obrony Narodowej, natomiast patronat medialny objęło
Radio Plus. 			
Małgorzata Gieczewska

