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Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkiej Nocy, niosące nadzieję i odrodzenie życia.
Pragniemy złożyć Państwu życzenia, aby święto Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosło wiele radości i rodzinnego ciepła.
Życzymy, by nadchodzące Święta umocniły nas we wzajemnej życzliwości,
abyśmy w zdrowiu i spokoju, w gronie rodziny i przyjaciół odnaleźli świat
prawdziwych i nieprzemijających wartości.
Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”
Bogusława Gadziała – Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty”
Przewodniczący Rad Osiedlowych Nagórek, Jarot i Pieczewa
oraz Redakcja miesięcznika „Jaroty”

Podwyżka opłat za śmieci!
Zamiast 9,80 zł od osoby, będziemy płacić 18 zł
Od 1 kwietnia 2019 r. wszyscy mieszkańcy Olsztyna zapłacą więcej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka ta
dotknie także mieszkańców naszej Spółdzielni. Dotychczas za odpady zbierane w sposób selektywny płaciliśmy 9,80 zł od osoby
miesięcznie, a od 1 kwietnia zapłacimy aż 18 zł.
Uchwałę w tym zakresie podjęła 23. 01. 2019 r. Rada Miasta
Olsztyna (Uchwała nr IV/39/19). Powodów wprowadzenia nowych
wyższych opłat jest wiele, ponieważ opłaty te mają pokryć koszty:
1) o
 dbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych:
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
3) obsługi administracyjnej tego terenu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi.
Na 2019 rok zaplanowano m.in:
1) wzrost kosztów zagospodarowania odpadów o 35% w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK)
w Olsztynie,
2) wzrost kosztów utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o 26%,
3) wzrost kosztów odbioru odpadów na skutek zwiększenia
częstotliwości mycia pojemników, szczególnie pojemników na bioodpady.

Wzrosła także opłata marszałkowska ustalana przez ministra środowiska, tj. opłata za składowanie odpadów, która z kwoty
24,15 zł za tonę w 2017 r. wzrosła do 170 zł za tonę w 2019 r.
Na wzrost opłat ma także duży wpływ sposób gromadzenia
odpadów przez każdego z nas. Z informacji Urzędu Miasta wynika, że jakość selektywnej zbiórki jest niska. Pomimo tego, że
92% mieszkańców deklaruje segregację odpadów, to do ZGOK
posegregowanych śmieci z Olsztyna przyjeżdża tylko nieco ponad 20%.
Jak widać segregacja jest kosztowna, ale jej brak kosztuje
jeszcze więcej, bo aż 36 zł od osoby miesięcznie, co przewiduje
wspomniana wyżej uchwała Rady Miasta. I to może nam grozić,
gdyby segregację uznano za fikcyjną. Pozostaje więc z większą
uwagą przyglądać się gromadzonym przez nas śmieciom i w odpowiedni sposób je segregować, aby opłaty nie wzrastały aż do
takiej stawki. Warto też się przyjrzeć, jak postępują w tym zakresie sąsiedzi. 
Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”
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„Dzień Kobiet”
W Klubie Kultury „Na Górce” 4 marca 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięli również członkowie Rady Osiedla „Nagórki” wraz z jej przewodniczącym Romanem Szostkiem, który Paniom złożył najlepsze życzenia.

Klub „Rękodzieło”

Przepięknie prezentują się kwiaty, wykonane pod okiem instruktora Jolanty Białek przez panie zrzeszone w Klubie Pań „Rękodzieło”,
działającego w Klubie Kultury „Na Górce” i „Akant”.
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Karnawałowe maski i stroje
Prace dzieci z pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”

Konkurs plastyczny

„Zabawy na śniegu”

W Klubie „Na Górce” odbył się konkurs plastyczny pn. „Zabawy na śniegu”, skierowany do dzieci w wieku 7 – 9 lat. Komisja konkursowa
w składzie: Mirosława Smerek-Bielecka – przewodnicząca, Barbara Markun - członek, Jolanta Białek - członek 16 stycznia br. przyznała
nagrody i wyróżnienia:
I miejsce zajęła Roksana Gutt i Lena Majerska; II miejsce - Wojciech Bloch, Aleksandra Prymas, Lena Nikorowska; III miejsce Kacper Szulc, Maja Szołna, Aleksandra Szulc.
Wyróżnienia otrzymały: Oliwia Nowek, Zofia Kossakowska, Zofia Gabryel, Łucja Słabuszewska.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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„COOLturalnie”
Grupa licealistek z Olsztyna postanowiła zachęcić dzieci i młodzież do poznawania kultur świata. Projekt społeczny „COOLturalnie”, realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, ma właśnie taki cel. Dotychczas licealistki odwiedziły szkoły podstawowe, gimnazja i licea, przedstawiając kultury norweską, żydowską, brytyjską oraz meksykańską. Uczennice zorganizowały również
grę terenową „Podróż po świecie” w bibliotece „Abecadło” oraz planują warsztaty z tańca flamenco i wiele innych kulturalnych wydarzeń.

Wszystkie zajęcia, prelekcje i warsztaty pokazują, że świat jest niezwykle kolorowy oraz zaskakuje nas na każdym kroku i dlatego tak
warto go poznawać poprzez inne kultury. Licealistki organizując zajęcia pragną pokazać, że młodzi mieszkańcy Olsztyna chcą działać na
rzecz swojego lokalnego społeczeństwa i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Projekt prężnie się rozwija, a jego autorki wciąż wpadają na
nowe pomysły, jak zachęcić swoich rówieśników do poznawania świata.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie gminne na umowę najmu na Nagórkach
o pow. 85 m², III piętro – zamienię na dwa mieszkania
jednopokojowe (ok. 20 m²) oraz dwupokojowe (ok. 35 m²),
do II piętra na umowy najmu. Tel. 660 588 870.
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu.
Tel. 661 962 216.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,5 m², 3 pokoje z kuchnią (pokoje: 18m², 12m² i 8m², kuchnia – 8 m²), słoneczne,
ciepłe, II piętro, winda, blok przy Wańkowicza. Wyposażone
(ewentualnie) w sprzęt AGD i meble. Tel. 698 112 538.

Na zdjęciu od lewej: Julia Nowoszyńska, Zuzanna Niedźwiedzka, Aleksandra Gościcka, Kamila Biedrzycka, Gabriela Wydra

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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Wiosna, to i idą święta
Albo już jest, albo „idzie” najpiękniejsza pora roku – wiosna i choć u nas
na Warmii różnie bywa, a stare przysłowie mówi, „że w marcu jak w garncu”,
to jednak po minionej zimie, która też różnie się „układała”, gdzie często mieliśmy przedłużającą się jesień, na zmianę z dziwnymi przedwiośniami i odrobiną mrozu, który dał nadzieję, że mniej będzie w lecie robactwa, nastawmy się
optymistycznie, że mamy wiosnę! Słoneczko już pięknie przygrzewa, ale może
być różnie i ciepło, i mroźno, bądźmy więc przygotowani na wszelkie zagrożenia z tym związane. Ubierajmy się tak, aby zabezpieczyć sobie pełny komfort
działania w każdych warunkach – niespodziewany mróz czy wilgotne powietrze, opady śniegu czy deszczu oraz przejmujące wiatry – nawet przy niewielkich minusowych czy lekko plusowych temperaturach zagrażają podobnie!
Nie przesadzajmy też ze zbyt szybką wymianą opon z zimowych na letnie,
a tak w ogóle uwaga na drogi: po zimie są dziury, ba, często zalane wodą i nie
widać, w co wpadamy, a poza tym chlapiemy na pieszych (jadąc nie słyszymy
ich „pozdrowień”!), powinniśmy przewidywać i uważać, a prędkość jazdy dostosować do warunków na drodze.
Już na wstępie pisałem, że wiosna to najbardziej radosna pora roku, no
i mamy wiosnę i czekają nas święta Wielkanocne, w tym roku wyjątkowo późne, oby były słoneczne i ciepłe. Ale uwaga przy zakupach, przygotowaniach
i pracach porządkowych - na nasze zabieganie i zamieszania przedświąteczne
tylko czekają kieszonkowcy i naciągacze. Wszystkim wyjeżdżającym przypominam o zabezpieczeniu mieszkania, dobrze jest porozumieć się z kimś z rodziny lub zaufanym sąsiadem, który będzie miał „oko” na nasze mieszkanie,
gdy gdzieś wyjedziemy.
Jak będzie tak będzie – i tak będzie to już wiosna! Zacznie się okres
spacerów, wyjazdów za miasto, na działkę czy nad wodę i do lasu. Niech dzięki naszemu przewidywaniu będzie to wiosna bezpieczna – wtedy zawsze
będzie radosna.
Dlatego przewidujmy wszystko – starajmy się żyć bezpiecznie, ale i cieszmy się tym, co również czasem mile zaskakując przynosi nam każdy kolejny dzień. Teraz po fanaberiach jesieni i zimy, pomieszanych z kilkakrotnymi
przedwiośniami, nasze organizmy są w różnej kondycji psychofizycznej, brońmy się i przeciwdziałajmy!
Zwłaszcza że nasze ciało samo daje nam znaki - sygnały: czasem to
bezsenność, stres czy zmartwienie, ale mogą to być symptomy wyczerpania,
niedoboru witamin czy mikroelementów, jak i grożących nam chorób. Wypoczywajmy, więc czynnie i na świeżym powietrzu, nasze organizmy właśnie teraz wiosną potrzebują regeneracji.
Zaczną się wiosenne porządki w mieszkaniach i na działkach: uwaga przy
myciu okien - nie przesadzajmy z „chodzeniem” po parapetach, a znajdujące
się na nich odchody ptaków trzeba usuwać. Zachowujmy przy tym zasady higieny i bezpieczeństwa, a najlepiej nie dopuszczać do przesiadywania gołębi
na naszych parapetach i balkonach – ptasie odchody to zbiór bakterii i pasożytów, w tym przetrwalników obrzeżka gołębiego – to kleszcz przenoszony
przez gołębie.
Ważne dla działkowców: odpady, śmieci i inne przedmioty, które nie nadają się na kompost, dawniej spalaliśmy na działkach, obecnie to się zmieniło - 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”. Stąd zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz

DYŻURY

wypalania traw, pamiętajmy też, że gminy mogą wprowadzać inne zakazy
i nakazy dotyczące palenia ognisk na swoim terenie, co również obowiązuje
działkowców. W takim wypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc do
spalania na działce czy 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.
Opryski (opylania) zwalczanie szkodników i chorób na działkach: wykonujmy zgodnie z zasadami (kalendarzami) ochrony roślin, a prewencyjnie
(zapobiegawczo) jesienią, a teraz powtórnie właśnie wiosną. Stosując chemiczną ochronę roślin należy: powiadamiać o tym sąsiadów, stosować środki o niskiej toksyczności i krótkim okresie karencji, ściśle przestrzegać zaleceń
zawartych w instrukcji środka ochrony roślin, stosować odzież ochronną, opryski wykonywać rano i wieczorem, nigdy podczas wiatru, w czasie przygotowywania i stosowania środków chemicznej ochrony roślin zachowywać szczególną ostrożność, chronić twarz, ręce i oczy, nie wolno jeść, pić i palić papierosów
ani dotykać rękami twarzy, przed zabiegiem nigdy nie smarować twarzy ani rąk
tłustymi kremami (ułatwiają one przenikanie wielu substancji trujących do organizmu), nigdy nie dopuszczać, aby prace te wykonywały kobiety w ciąży czy
dzieci, nie powinny one też przebywać w czasie i tuż po opryskach na działce,
w czasie oprysków należy zabezpieczyć studnie i baseniki, piaskownice, grille
itp., przygotowaną ciecz roboczą starać się zużyć jednorazowo, pozostałość,
tak jak i wodę po myciu naczyń i opryskiwacza zlać np. na kompost lub do
dołu, opryskiwacze, preparaty, środki ochronne powinny być zabezpieczone
przed dostępem dzieci, resztki należy wywieźć na śmietnik poza działkę. W razie skażenia się środkami trującymi zawartymi w preparatach ochrony roślin
mogą wystąpić objawy: pieczenie oczu, gardła, nosa i krtani – kaszel, kichanie,
łzawienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia; zaczerwienienie oczu, skóry,
swędzenie, pieczenie, wysypka; złe samopoczucie, duszności, ślinotok, mdłości i ból głowy. Pierwsza pomoc: zdjąć ubranie robocze, w którym dokonywano oprysków, poszkodowanego odizolować od środków i atmosfery skażonej,
umyć ręce i twarz wodą z mydłem, a w razie potrzeby wywołać wymioty, nic
nie podawać, szybko dostarczyć poszkodowanego do lekarza wraz z ulotką,
opakowaniem czy resztką preparatu, który spowodował zatrucie.
Zdrowie i dobre samopoczucie, a do tego dane informacyjne, to poza przewidywaniem nasza obrona, a co będzie, to będzie, a jakby co trzeba reagować
lub wzywać pomocy: Dyżurny Miasta tel. 998 i 89 522 81 12 (89 522 24 11);
Policja tel. 997, a z komórki – 112; Straż Pożarna tel. 998; Straż Miejska
tel. 986; Pogotowie Ratunkowe tel. 999; Pogotowie gazowe tel. 992;
Pogotowie energetyczne tel. 991; Pogotowie wodno - kanalizacyjne tel. 994; Pogotowie dźwigowe tel. 19282; Pogotowie ciepłownicze
tel. 993 oraz Remondis tel. 89 527 37 71, Sanepid tel. 89 527 43 10; zawsze członkowie SM „JAROTY” mogą i jak trzeba powinni telefonować:
Administracje Osiedli: Nagórki tel. 89 543 55 70; Jaroty tel. 89 543 55 77;
Pieczewo tel. 89 543 55 88; i SM „JAROTY ” tel. 89 543 55 00 (03), po godzinach pracy portier tel. 89 543 55 48.
Życzę wszystkim i sobie wesołych i bezpiecznych świąt, pięknej i bezpiecznej wiosny. Cdn.
St. 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: 15 kwietnia 2019 roku – pełni Jerzy Rządkiewicz

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 1000 egz.
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Pamięci Generała „Nila”
August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”, urodził się 20 marca 1895 r. w Krakowie, zmarł 24 lutego 1953 r. w Warszawie, był
pułkownikiem piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej,
generałem brygady Polskich Sił Zbrojnych oraz organizatorem
i dowódcą Kedywu – Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej
Armii Krajowej, zastępcą Komendanta Głównego AK. Po skończonej wojnie nie zaprzestał walczyć o niepodległą Polskę.
Z sowiecką okupacją walczył jako dowódca tajnej organizacji
„NIE”, za co 24 lutego 1953 r., po sfingowanym procesie, został przez władze komunistyczne PRL skazany na śmierć przez
powieszenie. Ciało generała Fieldorfa pochowano potajemnie
w nieznanym do dziś miejscu. Pośmiertnie odznaczony został
Orderem Orła Białego.
W 66. rocznicę jego śmierci 24 lutego br. uczczono pamięć jego
i innych żołnierzy niezłomnych. Uroczystość, w której wzięli udział
przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Władysław
Kałudziński i Mateusz Szkaradziński, Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Radosław Nojman - sekretarz Ruchu
Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jerzy Szmit
– Komitet Miejski PiS, Edyta Balbuza – dyrektor SP Nr 33 i Anna
Struk – dyrektor ZSO Nr 7 wraz ze szkolnymi pocztami sztandarowymi oraz członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpoczęła się w kościele pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej,
podczas której ks. proboszcz Romuald Zapadka wygłosił homilię na
temat bohatera oraz innych żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, nazwanych niezłomnymi.

Po wspólnej modlitwie młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr 33 przedstawiła montaż
słowno-muzyczny, a na zakończenie uroczystości zebrani udali się
na pobliski skwer noszący imię generała Augusta Fieldorfa „Nila”,
gdzie pod instalacją złożono wieńce i kwiaty.
Małgorzata Gieczewska
Fot. Kamil Olszewski/W-MUW

XX KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ w V LO w Olsztynie
5 kwietnia 2019 r. o godz. 12. 00 w gościnnej auli
V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie
odbędzie się finał Konkursu Piosenki Europejskiej
Po raz dwudziesty uzdolniona młodzież gimnazjalna i licealna z całego województwa spotka się w tym dniu, by prezentując talent
wokalny walczyć o nagrodę Grand Prix, nagrodę Dyrektora Pałacu Młodzieży za osobowość artystyczną, nagrodę Dyrektora Instytutu
Muzyki UWM w Olszynie za najlepsze wykonanie polskiej piosenki i nagrodę Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego za najlepsze
wykonanie piosenki w języku obcym.
Jubileuszowe święto muzyki będzie okazją do spotkania i integracji młodzieży oraz środowisk kulturalno-oświatowych działających na terenie miasta i województwa, przyczyni się też do budowania poczucia patriotyzmu narodowego w poszanowaniu dla
odmienności innych narodów, rozbudzania zainteresowań historią, kulturą i muzyką narodów europejskich oraz kształtowania wrażliwości estetycznej młodzieży.
Na muzyczne święto serdecznie zapraszają – organizatorzy imprezy

