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JAROTY
Administracja Osiedla „Jaroty” systematycznie realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami bieżącymi, administrowaniem, nadzorem oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków.
Sukcesywnie realizujemy za pośrednictwem firm zewnętrznych
zadania całoroczne w zakresie utrzymania czystości i porządku na
osiedlu. Wnoszone przez mieszkańców uwagi i niedociągnięcia
w tym zakresie firmy wykonują w trybie pilnym.
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego konserwatorzy administracji na bieżąco usuwali usterki na instalacji centralnego ogrzewania
– odpowietrzanie instalacji i grzejników, usuwanie niesprawności zaworów grzejnikowych, ustawianie przepływów.
Pomimo okresu zimowego trwają prace w budynkach. Obecnie
w prawie 70% budynków zakończone zostały prace związane z rozprowadzeniem sieci światłowodowej Orange, natomiast pozostałe
bloki w większości mają uzgodnione projekty wykonawcze i roboty
rozpoczną się w najbliższym czasie. Zakończyły się również prace związane z układaniem terakoty w korytarzach piwnicznych przy
ul. Wiecherta 35, Burskiego 14, 16, 18, natomiast w budynku przy

ul. Wiecherta 13 ww. prace są obecnie realizowane. Niebawem rozpocznie się remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mroza 12.
Pomimo że zima nie jest bardzo dokuczliwa, w styczniu wystąpiły dwie awarie na przyłączach wodociągowych do budynków
przy ul. Wiecherta 25 i 35, które zostały usunięte przez Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne. Wykonano również wymianę uszkodzonego
przykanalika kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jaroszyka 24.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

NdoAklasBI-VIII
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NA ROK SZKOLNY 2018/19
Witamy w naszej szkole! Jesteśmy dla naszych uczniów: dla tych ambitnych, zdolnych,
odpowiedzialnych, ale też dla tych niesfornych, mających problemy. Ich wszystkich chcemy
przygotować do dalszej nauki i dorosłego życia w XXI wieku.
Nasza Szkoła mieści się w centrum olsztyńskiego osiedla Pieczewo. W dwóch budynkach
przy ulicy Stramkowskiej 13 i Jeziołowicza 2 kształcimy uczniów od „zerówki” do VIII klasy
szkoły podstawowej.
Szkoła zapewnia
- naukę w miłych i higienicznych warunkach,
- wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
- opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego,
- miłą atmosferę i dobre samopoczucie uczniów.
Szkoła oferuje
- korzystanie z bogato wyposażonej i skomputeryzowanej biblioteki
- dobrze wyposażone sale lekcyjne,
- opiekę pielęgniarki i stomatologa,
- korzystanie ze świetlicy, stołówki, sklepiku.
Szkoła umożliwia
- poznawanie i rozumienie świata,
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
narodu, społeczności międzynarodowej.
Szkoła wspiera
- rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych,
- aktywność poznawczą i twórczą, prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia.

SP 33 to najlepszy wybór dla Twojego dziecka!
Szkoła Podstawowa nr 33
im. Funduszu Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci UNICEF

ul. Stramkowskiej 13
10-689 Olsztyn

więcej

tel.: 89 541 42 86
sp33olsztyn@op.pl
www.sp33.olsztyn.pl

Niestety, z roku na rok coraz trudniej znaleźć wykonawców robót budowlanych na prace remontowe zaplanowane do wykonania.
Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, zarówno dla administracji,
jak również dla mieszkańców, którzy czekają na zaplanowany remont, gdyż niejednokrotnie trzeba przeprowadzać przetargi, a pomimo tego nie zawsze można znaleźć wykonawcę. Mamy nadzieję,
że w tym roku przetargi na roboty budowlane zostaną rozstrzygnięte
i cały zakres zaplanowanych prac zostanie zrealizowany.
Na naszym osiedlu trwa również wymiana wodomierzy mieszkaniowych. O terminach ich wymiany w poszczególnych budynkach
mieszkańcy zostaną poinformowani około dwóch tygodni wcześniej.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnianie
mieszkań oraz zapewnienie swobodnego dostępu do wymienianych
wodomierzy. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone w miesięczniku „Jaroty” nr 1/2018.
W ostatnim okresie odnotowaliśmy również przypadki występowania szkód zalaniowych powstałych przez nieszczelności instalacji kanalizacyjnej (np. pod wanną lub brodzikiem) oraz pęknięcie
wężyków doprowadzających wodę do baterii. Odpowiedzialność za
tego typu przecieki ponoszą właściciele mieszkań, w których powstały nieprawidłowości. Powstałe szkody mogą być czasem bardzo duże. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy właściciel mieszkania
nie jest ubezpieczony, szkody winien pokryć we własnym zakresie.
Niestety, nie obyło się bez dewastacji mienia Spółdzielni. Odnotowaliśmy kilka przypadków wybicia szyb w drzwiach wejściowych
do budynków – sprawę skierowaliśmy na Policję w celu wykrycia
sprawców zdarzenia.
Robert Zdunek
dokończenie na str. 2–3
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dokończenie ze str. 1

NAGÓRKI

Kolejna łagodna zima umożliwiła kontynuowanie prac związanych z realizacją planu remontów. W styczniu zakończono malowanie klatek schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych
i stolarki okiennej w budynku przy ul. Barcza 41. Obecnie trwają jeszcze prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach
przy ul. Barcza 37 i Barcza 39. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą rozpoczną się prace związane z remontem płyt balkonowych
w budynkach przy ul. Barcza 14A, Orłowicza 2, 8, 16 i 18 oraz wymianą drzwi wejściowych do budynków przy ul. Murzynowskiego 1,
3, 5, Wańkowicza 8, 12 i Barcza 8, 15, 21, 25. Jednocześnie realizowane są prace związane z opracowaniem projektu planu robót remontowych na rok bieżący. Po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zostanie on opublikowany w naszym miesięczniku.

Coraz częściej na terenie osiedla można spotkać nieproszonych gości, jakimi są dziki. W związku z brakiem dostatecznej ilości
łatwo dostępnego pożywienia w ich naturalnym środowisku, zapuszczają się one w głąb siedlisk ludzkich. W ostatnim okresie pojawiały
się w okolicy budynków przy ul. Wańkowicza i Barcza. Przychodzą
całymi gromadami i miejsca swojego pobytu związanego z poszukiwaniem jedzenia zaznaczają ryjąc i doszczętnie niszcząc trawniki.
Apelujemy, o niepozostawianie resztek jedzenia w przypadkowych
miejscach, ponieważ zwabione jego zapachem zwierzęta zapuszczają się coraz śmielej w głąb miasta. Dokarmianie wszelkich dzikich
zwierząt i ptaków w miejscach do tego nieprzeznaczonych zakłóca
ich naturalną zdolność do zdobywania pokarmu, a także skutkuje
pozostawianiem zanieczyszczeń – odchodów.

W ostatnim okresie bardzo nasiliła się liczba zgłaszanych do administracji przypadków zajęcia do wyłącznego korzystania przez określone osoby pomieszczeń wspólnych, czyli suszarni oraz wózkowni. Jak sama nazwa wskazuje, są to pomieszczenia stanowiące części
wspólne nieruchomości i przeznaczone są do wspólnego użytkowania przez wszystkich upoważnionych mieszkańców, a nie pojedyncze
osoby czy rodziny. Administracja Osiedla „Nagórki” zwraca się do wszystkich mieszkańców o poszanowanie praw innych współmieszkańców
i nieutrudnianie im korzystania z suszarni lub wózkowni. Prosimy także o uprzątnięcie z tych pomieszczeń zbędnych rzeczy.
Elżbieta Berk, Eliza Zentek

PIECZEWO
Początek tegorocznej zimy okazał się łagodny, jednakże z dużą
ilością opadów deszczu, nawet pod koniec stycznia odnotowywano
temperatury dodatnie, dlatego też firmy sprzątające mogły skupić
większą uwagę na realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na osiedlu oraz konserwacji terenów zielonych, w tym
bieżącym sprzątaniu i oczyszczaniu osiedla. Jesienna aura i silne
porywy wiatru powodowały liczne uszkodzenia gałęzi drzew, co wymuszało konieczność ich uporządkowania, odpowiedniej pielęgnacji
oraz przycinania połamanych gałęzi drzewostanów.
Na bieżąco Administracja Osiedla „Pieczewo” realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla. W okresie zimowym
szczególną uwagę kierujemy na zapewnienie sprawności instalacji
centralnego ogrzewania, w tym usprawnianie działania grzejników
w lokalach mieszkalnych. Przypominamy, że za sprawność prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach,
w zakresie określonym w obowiązujących regulaminach, odpowiada Spółdzielnia, dlatego też wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące
nieprawidłowości grzejników należy kierować do administracji, której
obowiązkiem jest usprawnienie działania grzejników. Podejmowane są również działania w odniesieniu do zgłoszeń obejmujących
dewastację mienia Spółdzielni. Najczęstsze zgłoszenia dotyczą bohomazów na elewacjach budynków i osłonach śmietnikowych oraz
zniszczeń ogrodzeń placów zabaw.

Aktualnie na osiedlu prowadzone są różnego rodzaju prace
remontowo-budowlane przez firmy zewnętrzne wyłonione w toku
postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2017 r. Obecnie
realizowane są roboty budowlane związane z malowaniem klatek
schodowych w budynkach Stramkowskiej 7, Wilczyńskiego 1, 3.
W najbliższych dniach malowanie klatek rozpocznie się w budynkach Turkowskiego 17, 19 oraz systematycznie w budynkach Turkowskiego 21, 23, 25, w których zakończenie robót planowane jest
na koniec kwietnia bieżącego roku.
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Z przykrością musimy wspomnieć o nieprzyjemnym incydencie
dewastacji mienia Spółdzielni, który wydarzył się w nocy z 20 na
21 stycznia 2018 r. w obrębie Żurawskiego 21, 23 oraz Świtycz-Widackiej 1, dotyczącym zniszczenia dwóch osłon śmietnikowych
w wyniku zaprószenia ognia. Powyższe zdarzenie niezwłocznie zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w celu podjęcia czynności wyjaśniających. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu
potencjalnych sprawców lub innych okoliczności zdarzenia proszone
są o kontakt z Komendą Miejską Policji lub pod telefon alarmowy 997.
Każda nawet z pozoru niewielka wskazówka może przyczynić się do
pomocy w wykryciu sprawcy lub wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

W budynkach Gębika 8A, Sikiryckiego 4, 6 w ostatnich dniach
zakończono układanie terakoty na posadzkach korytarzy piwnicznych, natomiast w budynku Sikiryckiego 8 prace są obecnie w toku.
Za wszystkie utrudnienia z góry przepraszamy oraz dziękujemy za
wyrozumiałość.
Na osiedlu Pieczewo w dalszym ciągu kontynuujemy prace
związane z wymianą wodomierzy mieszkaniowych, w odniesieniu

do których obszerne informacje i wyjaśnienia zostały zamieszczone
w poprzednim numerze miesięcznika „Jaroty” nr 1/2018.
W ramach realizacji założeń Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2017 Urząd Miasta Olsztyna za pośrednictwem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie zrealizował budowę zatoki
parkingowej w obrębie ulicy Stramkowskiej (vis-à-vis Szkoły Podstawowej Nr 33), tym samym nasze osiedle wzbogaciło się o kolejnych
dwadzieścia miejsc postojowych. Ponadto w ramach wspomnianego
zamierzenia wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki typu
POLBRUK wzdłuż budynków Turkowskiego 5, 7.

Przypominamy również, iż w zasobach mieszkaniowych osiedla Pieczewo, w ramach podpisanej umowy na udostępnienie nieruchomości, firma Orange Polska S. A. jako operator, prowadzi prace
związane z wykonaniem wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo” przekazywane są do rozpatrzenia oraz bieżącej realizacji.
Leszek Chamerski

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Kupię M-2 o pow. ok. 50 m², w okolicy ulic: Herdera, Wiecherta
lub Kanta. Tel. 883 310 709.
Sprzedam M-4 własnościowe o pow. 60,2 m², 3 oddzielne pokoje,
kuchnia, IV piętro, przy ul. Jaroszyka. Tel. 505 903 299.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48 m², przy ul. Murzynowskiego.
Tel. 696 934 527.
Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 35,5 m² na Jarotach, przy
ul. Wiecherta, I piętro, duży balkon, 2 pokoje, z możliwością wykupu
– na 3 pokoje, do IV piętra. Tel. 518 403 994.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m², I piętro, w wieżowcu, przy ul. Orłowicza. Tel. 602 391 455.

Poszukuję mieszkania 3- lub 4-pokojowego w zasobach SM „Jaroty”, do kapitalnego remontu. Tel. 782 690 642 lub daggra9@gmail.com
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,2 m², przy ul. Pieczewskiej, III piętro, Jaroty. Tel. 781 019 732.
Zamienię lub sprzedam M-4 o pow. 60 m², Nagórki – na większe
w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 665 761 954.
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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Ferie zimowe ‘2018
w Klubach Kultury „Akant” i „Na Górce”
Czas zimowego odpoczynku od zajęć szkolnych, nauki, odrabiania lekcji, uczenia się i rannego wstawania 120 dzieci w wieku
od 7–12 lat spędziło w dwóch turnusach jednotygodniowych w klubach Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”. Ferie były nieodpłatne przeznaczone dla dzieci członków SM „Jaroty”.
Atrakcyjny program rokrocznie przyciąga wiele dzieciaków do naszych klubów, gdyż wiedzą, że każdego dnia mogą uczestniczyć
w ciekawych zajęciach różnego rodzaju, m.in. są to gry i zabawy sportowe oraz rekreacyjne, warsztaty, konkursy plastyczne, seanse kinowe,
ciekawe spotkania. I chociaż tegoroczne ferie były praktycznie bez śniegu i jak mówili uczestnicy półzimowska – zdecydowanie za krótkie,
jednak obfitowały w wiele niezapomnianych wrażeń, których z pewnością uczestnikom ferii w naszych klubach nie brakowało, co ilustrują
poniższe zdjęcia. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

W „Multikinie” oglądaliśmy filmy: „Fernando” i „Ted i mapa skarbów”. Maski
z filmu „Fernando”

„Profilaktykę chorób zakaźnych” omówiła Grażyna Dziubani z Promocji Zdrowia SANEPiD-u

Z bajką „Jacek i Placek” przybył do nas Teatr Objazdowy z Krakowa
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W Domu „Gazety Olsztyńskiej” braliśmy udział w warsztatach muzealnych pt. „Karnawał na Warmii”

Konkursy i zabawy w klubie: zabawa z krzesłami

konkurs plastyczny „Zima”

rysunki dowolne

tenis stołowy

Zabawa z tańcem – towarzyskie i zumba

Zabawy w „Fabryce przygód”
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Kazimierz Jaroszyk

Urodził się w 1878 r. w rodzinie robotniczej w Poznaniu i tam uczył się zecerstwa u J. Leitgebera. Początkowo pracował jako zecer
w „Dzienniku Poznańskim” i „Gońcu Wielkopolskim”. W 1901 r. wyjechał do Niemiec, skąd nadsyłał korespondencje do „Gazety Olsztyńskiej”. W 1908 roku – polecony przez poznańskich działaczy ruchu polskiego – objął redakcję wychodzącego w Szczytnie „Mazura”.
W wyjątkowo trudnych warunkach redagował pismo do 1914 r., zwiększając jego nakład
z 500 do 2000 egzemplarzy i pozyskując licznych korespondentów. W Szczytnie dał się poznać
jako człowiek niezwykłej aktywności: był współzałożycielem i jednym z kierowników Banku Mazurskiego, sekretarzem Mazurskiej Partii Ludowej, nadzorował pracę kółek rolniczych na Mazurach;
w 1913 roku założył w Szczytnie Czytelnię Ludową. Podczas I wojny światowej – jako obywatel
państwa niemieckiego – był w niemieckim wojsku podoficerem sanitarnym. Po zakończeniu wojny,
w 1918 roku powrócił do Szczytna, pomimo różnorodnych szykan ze strony niemieckiej (z aresztowaniem włącznie), wznowił w 1919 r. wydawanie „Mazura”.
Był niezwykle aktywny w okresie plebiscytu na Warmii i Mazurach; prowadził ostre polemiki
z renegatami, pisząc cięte felietony, artykuły, wiersze i rysując zabawne karykatury.
Od 1926 roku redagował „Gazetę Olsztyńską” w duchu niechętnym wobec marszałka Józefa
Piłsudskiego. Jednocześnie popadł w konflikt z kierownictwem Związku Polaków w Niemczech.
Z tego powodu został usunięty ze stanowiska redaktora „Gazety Olsztyńskiej” i w 1928 roku zmuszony do opuszczenia Olsztyna. Przeniósł się wówczas z rodziną do Mławy – tam pracował jako
redaktor „Głosu Mławskiego”. Cięty felietonista i polemista drukował swoje artykuły także w prasie
pomorskiej (m.in. w „Głosie Pomorskim” i „Gazecie Gdańskiej”), zajmując się głównie problemami
ludności polskiej w Prusach Wschodnich. W 1931 roku opublikował – wspólnie z Hugonem Bahrke
– książkę pt. „Walka o Mazowsze Pruskie”, pośmiertnie, w 1969 roku, olsztyńskie Wydawnictwo
„Pojezierze” opublikowało jego „Wspomnienia z Prus Wschodnich” (gorąco polecam, to bardzo
Zdjęcie ze zbiorów OBN
ciekawa i pouczająca lektura).

Ulica Kazimierza Jaroszyka

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Kazimierza Jaroszyka

Był odznaczony Krzyżem Niepodległości i wyróżniony dyplomem członka-seniora Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich.
Zmarł 23 marca 1941 roku w Mławie i tam został pochowany. 
Danuta Jamiołkowska

„30” grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
14 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się wielki koncert „Dzieci –dzieciom”
w ramach XXVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy pieniądze „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 10. 00. Po powitaniu dyrektor Bożeny Rzepki wystąpili uczniowie w przedstawieniach: „Jacy
jesteśmy”, „Bajki kabaretu Horrorek”, zaprezentował się również zespół teatralny „Mario-Netki”. Dzieci z klas IIA i IIB przygotowały koncert kolęd. Chętni uczniowie tańczyli, grali na różnych instrumentach.
Wzruszeń dostarczyli nam najpierw tancerze z klasy IIIC, a później
Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier z Centrum Tańca
Wasilewski-Felska. Zachwycaliśmy się pokazem tańca towarzyskiego
w wykonaniu par tanecznych trenujących w Studiu Tańca Focus. Uczniowie zadziwili nas swoją pomysłowością przygotowując niezwykłe,
kolorowe, ekologiczne stroje na pokaz mody odblaskowej.
O godzinie 10. 30 do naszej szkoły przybyli zawodnicy OKS Stomil Olsztyn Paweł Głowacki i Piotr Głowacki. Przynieśli koszulkę
i piłkę z podpisami piłkarzy. Cierpliwie odpowiadali na pytania uczniów, rozdawali zdjęcia z autografami, pozwalali uczniom na fotografowanie. O 11. 30 spotkaliśmy się z zawodnikami klubu Arrachion – po
krótkim wywiadzie odbył się pokaz mieszanych sztuk walki.
dokończenie na str. 8
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WIOSNA Z OBRONĄ CYWILNĄ
Prognozowano nam, że tegoroczna zima 2017/2018 ma być mroźna
i długa, a różne agencje straszyły zimą stulecia i jak to bywa – sprawdziło się pół na pół! Zima uderzyła z impetem, ale w USA, gdzie temperatury
spadły do -30 stopni Celsjusza i cały niemal „przydział” zimy na ten rok zgarnęły właśnie Stany Zjednoczone, a stąd u nas prawdziwej zimy z siarczystym mrozem i kopnym śniegiem w tym roku nie będzie! Niech nas nie zmyli
zmienny luty i kapryśny marzec, trochę popada śnieg i śnieg z deszczem, będzie lekki mróz, a na Warmii i Mazurach chwilami pojawią się nocami spadki
do -10 st. C., jednak po kilku dniach aura ma wrócić do tego, co mieliśmy za
oknami w grudniu i pierwszych dniach tego roku.
Wypatrujmy więc wiosny i choć pogoda ma przypominać tę z przełomu
grudnia i stycznia, a marzec będzie cieplejszy, nie liczmy na gwałtowny wybuch gorąca.
Wiosna wiosną, a o działaniach w tej porze roku i zagrożeniach powiemy
sobie potem, teraz coś z historii, a mianowicie, jak co roku 1 marca obchodzimy Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Zapewnienie bezpieczeństwa
ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji
podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki
tego, co współcześnie można ująć w kategorii obrony cywilnej odnajdujemy
dopiero po I wojnie światowej. Działania bowiem w czasie trwania I wojny
światowej, a zwłaszcza bombardowania miast i ludności cywilnej przez samoloty walczących stron, rozwój broni chemicznej oraz środków napadu
powietrznego, w tym użycie gazów bojowych (także na froncie w Polsce:
nad dolną Bzura i Rawką w 1915 r.), zrodziły konieczność ochrony ludności działającej na zapleczu frontu. Dlatego też w poszczególnych państwach
zaczęto tworzyć systemy obrony i ochrony ludności cywilnej, jak i obiektów
niemilitarnych. Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły tworzyć system zwany obroną przeciwlotniczą. Zrozumienie potrzeby organizacji
ochrony ludności cywilnej zaowocowało również w Polsce utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego wieku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa.
Pierwsza zaś międzynarodowa organizacja o charakterze obrony
cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego lekarza Georges’a Saint-Paula.
Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły na swych terytoriach strefy
bezpieczeństwa, w których – w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu
zbrojnego – mogłaby się chronić ludność cywilna.
Powołana do życia w 1931 roku organizacja pozarządowa, mająca urzeczywistnić pomysł Georges’a Saint-Paula, przyjęła nazwę „Strefy Genewskie” i została uznana przez Czerwony Krzyż i Ligę Narodów. Organizacja
„Strefy Genewskie” odegrała ważną rolę w końcowych ustaleniach obradującej w Genewie Konferencji Dyplomatycznej, która 12 sierpnia 1949 roku
poddała rewizji trzy istniejące Konwencje Genewskie i przyjęła czwartą, a są
to: I konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych;
II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych
na morzu; III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych; IV konwencja
o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
Polska ratyfikowała owe konwencje dopiero w 1954 r. Uzupełnieniem
tychże Konwencji Genewskich są dwa Protokoły Dodatkowe z 1977 r.,
a zwłaszcza Protokół Dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich
z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfiko-

DYŻURY

wany przez Polskę również dopiero 19 września 1991 r. (jako 110 państwo,
mimo że Polska była jego współautorem i współinicjatorem).
Organizacja „Strefy Genewskie” domagała się szpitali i stref bezpieczeństwa tak zorganizowanych, aby chroniły przed skutkami wojny rannych i chorych cywili, ludzi w podeszłym wieku, inwalidów, dzieci poniżej piętnastego
roku życia, kobiety w ciąży i matki z dziećmi poniżej siedmiu lat.
W 1958 roku organizacja „Strefy Genewskie” zmieniła nazwę na „Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej” (MOOC) i nawiązała ścisłą
współpracę z narodowymi organizacjami obrony cywilnej. Przyjęto nowy
statut stwarzający możliwość przynależności indywidualnej i zbiorowej do
organizacji. W 1966 r. członkowie MOOC uchwalili tekst konstytucji tej organizacji, a w 1972 r. postanowiono właśnie obchodzić co roku, w dniu 1 marca,
Światowy Dzień Obrony Cywilnej.
Polska, mimo iż nie jest członkiem MOOC, aktywnie współpracuje z organizacjami obrony cywilnej państw europejskich, a współcześnie w myśl
prawa międzynarodowego i przepisów prawa krajowego Obrona Cywilna
pozostaje zasadniczym instrumentem zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczania potrzeb egzystencjalnych ludności w czasie wojny oraz instrumentem wsparcia władz cywilnych i podmiotów ratowniczych w sytuacjach klęsk
żywiołowych i katastrof technicznych. Równolegle z rozwojem Obrony Cywilnej tworzono podstawy prawne i rozwiązania organizacyjne mające na celu
zintegrowanie wszelkich wysiłków ukierunkowanych na ochronę ludności
w sytuacjach poważnych zagrożeń niemilitarnych. Ważnym krokiem w tym
kierunku było stopniowe tworzenie i doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego.
Obecnie system zarządzania kryzysowego jest zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, którego celem jest zapobieganie
sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli,
reagowanie w ich przypadku oraz usuwanie skutków zagrożenia. Zarówno
obrona cywilna, jak i zarządzanie kryzysowe wpisują się w szerszą kategorię pojęciową: ochrona ludności. Aktualnie zgodnie z definicjami ustaw
w tej kwestii ochronę ludności definiuje się jako zintegrowaną działalność
organów administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania ochrony
ludności mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku
publicznego, ochronę życia i zdrowia osób przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę mienia, środowiska i dziedzictwa kulturowego na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia. Jak wynika z zaprezentowanej definicji ochrona ludności cywilnej jest działaniem o charakterze
zintegrowanym obejmującym wiele przedsięwzięć, które obecnie wpisują się
w funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej przewidzianych do realizacji na czas wojny, zagrożeń terrorystycznych,
klęsk żywiołowych i katastrof. A mówiąc prosto – obrona cywilna, to obrona
nas i wszystkiego, co nasze: przed nami, przed naszą nieostrożnością i niefrasobliwością, przed jej skutkami i skutkami kataklizmów i katastrof, klęsk
żywiołowych i działań wojennych 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. Światowy Dzień
Obrony Cywilnej to więc święto nas wszystkich! Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca 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 marca 2018 roku – 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,
e-mail: 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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Rozstrzygnięcie konkursu „Iluminacje ‘2018”
Tegoroczna procedura konkursu „Iluminacje” po raz pierwszy przebiegała nieco inaczej niż w latach poprzednich. W związku z ukazaniem się komunikatu o konkursie na najpiękniejsze iluminacje w grudniowym wydaniu miesięcznika „Jaroty”, inicjatywa spotkała się z żywą reakcją mieszkańców – członków SM „Jaroty”. Dekoracji było dużo więcej niż w latach poprzednich,
a ich pomysłowość i kreatywne podejście zaskutkowało tym, że nasze osiedle wyglądało jaśniej i piękniej wieczorem i nocą.
Celem konkursu było zainspirowanie mieszkańców do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia właśnie przez dekorowanie swoich posesji oświetleniem świątecznym.
22 stycznia 2018 r. o godz. 18. 00 w Administracji Osiedla „Jaroty”
przy ul. Jaroszyka odbyła się uroczystość podsumowania tegorocznej edycji
konkursu „Iluminacje”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Halina Zaborowska-Boruch,
wiceprezydent Miasta Olsztyna, Piotr Wałecki, wiceprezes ds. technicznych
SM „Jaroty”, Jolanta Piechocka, wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”,
Eleonora Rawłuszko-Zdrojewska, kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”.
Zebranych gości i laureatów powitał Jerzy Krasowski, przewodniczący spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”.
Laureatami najpiękniejszych dekoracji balkonów i domów zostały następujące osoby: z ulicy Boenigka: Honorata i Andrzej Wiśniewscy, Halina
Kuźnia, Maria Stefaniak; z ulicy Burskiego: Andrzej Fiuk, Justyna Sękowska; z ulicy Herdera: Michał Dajnowski, Elżbieta Krzykowska, Stanisław
Szymko; z ulicy Janowicza: Janina i Zbigniew Kadajowie, Marek Krebs;
z ulicy Jaroszyka: Henryka i Stanisław Darmochwałowie; z ulicy Kanta: Halina i Mieczysław Michalscy, Elżbieta i Lech Klama, Dorota i Piotr Tasarz;
z ulicy Malewskiego: Zofia i Adam Faltynowscy, Anna i Rafał Matraccy;
z ulicy Mroza: Stefan i Irena Baczkowscy, Robert i Wioletta Olewniczak;
z ulicy Piotrowskiego: Andrzej Borowski, Jolanta Sienkiewicz; z ulicy Wiecherta: Elżbieta Miecznikowska, Ludmiła Kisiel; z ulicy Wilczyńskiego:
Alicja i Krzysztof Bączkowscy, Beata i Roman Firko.
Laureaci otrzymali z rąk wiceprezydent Olsztyna Haliny Zaborowskiej-Boruch oraz wiceprezesów SM „Jaroty” okolicznościowe dyplomy oraz nagrody – bony do sklepu „Rossmann” o wartości 50 zł. Goście i laureaci zostali
ugoszczeni ciastem, herbatą, kawą i sokami. Laureaci podzielili się refleksjami
na temat techniki dekoracji mieszkań i domów, co z pewnością może być inspiracją i wskazówką dla innych mieszkańców na następne edycje konkursu.
Wyrazili także wdzięczność za wyróżnienie i nagrody, obiecując udział w przyszłorocznym konkursie z jeszcze piękniejszymi dekoracjami-iluminacjami.
Wszyscy byli zgodni co do tego, że tegoroczne iluminacje były najpiękniejszymi w historii osiedla Jaroty. Komisja oceniająca iluminacje podkreśliła
pomysłowość i oryginalność dekoracji, dzięki którym wszyscy mieszkańcy
osiedla mogli cieszyć się pięknem i pozytywnymi doznaniami estetycznymi
w tym jakże ważnym okresie świątecznym. 
Barbara Kozińska
dokończenie ze str. 6

„30” grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z aktorem Teatru Jaracza Wojciechem Rydzio, który zdradził dzieciom niektóre tajemnice aktorskiego zawodu.
W holu szkoły można było zmierzyć ciśnienie, zrobić zdjęcie z rycerzem, pomalować twarz lub paznokcie. Dzieci oblegały stoisko Klubu Młodych Odkrywców „Bystrzaków”, którzy pod
opieką rodziców wykonywali ciekawe doświadczenia. Działała
również kawiarenka z dobrą kawą, herbatą i ciastkiem. Na bardziej głodnych czekało stoisko ze zdrową żywnością. A wszystko
oczywiście za dobrowolny datek do puszki wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazbieraliśmy prawie 9 tys. zł.
W czasie koncertu sprzedawaliśmy, m.in.: piłki siatkarzy
AZS Indykpol Olsztyn, Stomil Olsztyn z autografami zawodni-

ków, czapkę z podpisem Joanny Jędrzejczyk, zdjęcie Małgorzaty
Pieńkowskiej z autografem, akwarele Alicji Zwierko-Jóźwik, zaproszenia do fryzjera, Teatru Jaracza, karnety do kręgielni, gadżety WOŚP.
Wszystkim gościom, sponsorom (nauczycielom, rodzicom,
uczniom, Radzie Rodziców, piekarni Cymes, Teatrowi Jaracza,
Centrum Tańca Wasilewski-Felska, Studiu Tańca Focus, kręgielni Family Bowling Center, Salonowi Fryzjerskiemu Staniszewska
Nowak) oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie koncertu „Dzieci-dzieciom” serdecznie dziękujemy za dobre serca,
bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Tekst i foto Jolanta Majewska

