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W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia pragniemy życzyć
Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” otwarcia się na miłość, którą przynosi nam Dziecię Jezus.
Niech obdarzy wszystkich radością, dobrem, by zbliżające się święta upłynęły
w rodzinnej atmosferze przepełnionej wzajemną życzliwością,
a każdy dzień Nowego 2020 Roku niech obdarza zdrowiem, błogosławieństwem i pomyślnością!
Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”,
Teresa Biała - przewodniczącaRady Nadzorczej
Rady Osiedlowe „Nagórek”, „Jarot” i „Pieczewa”
oraz Redakcja miesięcznika „Jaroty”

Czy na górę śmieci jedyną odpowiedzią
będzie jeszcze większa góra pieniędzy?
Niniejszy artykuł zaczynamy od ostrzeżenia, że przeznaczony jest tylko dla osób o silnych nerwach. W tym celu robimy krótką
przerwę, a pozostałych zapraszamy przed ekrany telewizorów w celu zapoznania się np. z najnowszą edycją programu „Jaka to
melodia?” albo „Rolnik szuka żony”.
Po tej krótkiej przerwie wracamy do artykułu, którego treść
jest lepsza od najstraszniejszego horroru i czytać się go będzie ze
zjeżonymi włosami na głowie, tak jak tego doświadczył piszący te
słowa.
Stało się tak po zapoznaniu się ze zmianami cen wywozu
śmieci z budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w okresie ostatniego ćwierćwiecza. Wiemy, że trudno będzie
w to uwierzyć, ale zapewniamy, że nie ma w tym żadnego błędu,
lecz tylko prawda i sama prawda.

Otóż od 1 stycznia 1995 r. za wywóz śmieci płaciliśmy po 0,85 zł
od osoby i nikt nie wymagał od nas ani segregacji, ani nie straszył
nas karami za jej brak. W drodze do śmietnika sąsiad mijał sąsiada
z uśmiechem i nie zaglądał mu do wiaderka. Ceny za śmieci, tak jak
za wszystko, wprawdzie trochę rosły, ale do końca sierpnia 2007 r.
granic przyzwoitości nie przekraczały. Mało tego, Spółdzielnia mając możliwości negocjowania spowodowała, że w roku 2003 PGM
zdecydowało się zejść ze stawki 3,70 zł/osobę do poziomu 2,50 zł.
Stawka ta, najniższa wówczas w Olsztynie, obowiązywała do
31 sierpnia 2007 r.
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Z wydania papierowego do witryny internetowej
Drodzy Czytelnicy, od września 1997 roku miesięcznik „Jaroty”
ukazywał się w formie papierowej, publikując bieżące informacje na
temat funkcjonowania Spółdzielni - do grudnia 2019 roku wydaliśmy
284 numery „Jarot”.
W czerwcu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o zmianach dotyczących nakładu w formie papierowej naszego miesięcznika, który postanowiliśmy ze względów ekonomicznych zmniejszyć
do 1. 000 egzemplarzy i kolportować go tylko w Administracjach
Osiedlowych. Pozwoliło nam to przez ok. 1,5 roku zaoszczędzić prawie 87. 000 zł. Po okresie próby stwierdziliśmy, iż gazeta w wydaniu
papierowym generuje niepotrzebne koszty, a internet na tyle zdemokratyzował media, stwarzając możliwości techniczne do korzystania
z sieci nie ponosząc dodatkowych opłat, że podjęliśmy decyzję wynikającą z potrzeby oszczędzania środków pochodzących z Państwa
wpłat na fundusz eksploatacyjny i od stycznia 2020 r. zaprzestania

wydawania miesięcznika „Jaroty” w formie papierowej, a jedynie
w postaci e-wydania, publikowanego jak dotychczas na naszej stronie internetowej www.smjaroty.pl.
Nowe pokolenie, to zdecydowanie społeczeństwo cyfrowe,
które ze stron internetowych czerpie wiele różnorodnych przekazów
i informacji, ale mamy również świadomość, że są osoby, którym
forma papierowa bardziej odpowiadała, jednak w tej kwestii przesądziły wymierne korzyści dla budżetu Spółdzielni. W związku z tym
prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie wynikłych zmian.
Pragniemy Państwa również poinformować, iż od stycznia
2020 r. zacznie działać nowa strona internetowa naszej Spółdzielni,
która została zmodyfikowana i otrzymała nową szatę graficzną.
Małgorzata Gieczewska
Redaktor Naczelny miesięcznika „Jaroty”

KOMUNIKAT
Informujemy, że biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Administracje Osiedlowe: Nagórek, Jarot i Pieczewa oraz Kluby Osiedlowe Domu Kultury
24 grudnia 2019 r. (WIGILIA - wtorek) będą NIECZYNNE
Ogłoszenia mieszkaniowe
M-5 o pow. 72 m², ul. Barcza, II piętro – zamienię na M-3 na parterze lub I piętrze, na osiedlu Nagórki lub w najbliższej okolicy. Tel. 784 504 587.
Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m², na osiedlu Nagórki, w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 792 407 998.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe na osiedlu Pieczewo lub Jaroty (najchętniej na I lub II piętrze). Tel. 500 233 648.
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
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.
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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Czy na górę śmieci jedyną odpowiedzią
będzie jeszcze większa góra pieniędzy?

I tu właśnie jest początek horroru. Opisaliśmy to w lipcowym
numerze „Jarot” z roku 2007. Zaczęło się od tego, że w maju 2007 r.
wysypisko w Łęgajnach zostało zamknięte, a nowe w Mławie, oddalonej o prawie 90 km, przyjmowało olsztyńskie śmieci już nie po
85,6 zł/tonę, lecz po 199,54 zł/tonę. Wpłynęło to oczywiście na wzrost
opłaty obciążającej mieszkańców, z tym że Rada Miasta uchwałą
z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustaliła górną stawkę opłat, której PGM nie
mógł przekroczyć, a było to 9,80 zł/osobę za śmieci posegregowane
(ten termin pojawia się wtedy po raz pierwszy) i 15 zł/osobę za śmieci nieposegregowane. Skoro uchwalono stawkę górną, to o niższą
można było starać się w drodze negocjacji z PGM. I tak właśnie zrobiliśmy. W ten sposób opłaty przypadające na naszego mieszkańca
wynosiły początkowo 8,67 zł, by po kolejnych negocjacjach do końca
czerwca 2013 r. osiągnąć wartość 9,21 zł. Po tej dacie, na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. musieliśmy już
przyjąć stawkę 9,80 zł/osobę, ale przez 6 lat nasi mieszkańcy i tak
płacili mniej od pozostałych. Wszystko, co dobre kończy się zazwyczaj szybciej niż byśmy chcieli, bo nie dość, że musieliśmy przyjąć
wyższą stawkę, to dodatkowo utraciliśmy możliwości negocjowania
z Remondisem (następna PGM od listopada 2011 r.), gdyż od 1 lipca
2013 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych ustalała już wyłącznie Rada Miasta.
Warunki uchwalone wówczas przez Radę Miasta trwały bez
zmian prawie przez 6 lat (do 31 marca 2019 r.), ale od 1 kwietnia
2019 r. stawki poszybowały do wartości 18,00 zł/osobę za śmieci
posegregowane oraz do 36,00 zł/osobę za nieposegregowane. Ponieważ ciągle mieliśmy prawo wyboru w sprawie segregacji, więc na
podstawie deklaracji złożonej przez Spółdzielnię w imieniu mieszkańców płaciliśmy jak za śmieci posegregowane, chociaż kontrole
przeprowadzane przez Urząd Miasta czasem to kwestionowały.
Niestety, znowu doszło do zmiany warunków i znowu odbyło
się to bez zaskoczenia, bo jak zwykle zmieniły się one na gorsze. Po
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dniem
6 września 2019 r. wszedł w życie powszechny obowiązek segregacji
odpadów i wyboru już nie było. Stawka za segregację dalej zależała
od gminy, ale kara za jej brak ustawowo musiała wynosić od jej dwukrotności do czterokrotności. W związku z tym nasza Rada Miasta
niewiele myśląc (rzeczywiście niewiele myśleli ci, co w Radzie stanowią większość) uchwaliła, że kara stanowić będzie trzykrotność
stawki podstawowej, czyli 18 zł x 3 = 54 zł/osobę. Wyszło na to, że
i tak powinniśmy być im wdzięczni, bo mogli uchwalić czterokrotność
tej stawki, ale ponieważ nas lubią, to tego nie zrobili.
Mieszkańcom w końcu może być wszystko jedno, kto tu jest
bardziej winny – ustawodawca, który kary umieścił w widełkach, czy
też Rada Gminy, która co do wysokości tych kar, zamiast sercem
i rozumem, posłużyła się średnią arytmetyczną. Można by i to im
darować, gdyby nie to, że wybór był nielogiczny.
Żeby to uzasadnić posłużymy się sprawozdaniem Urzędu
Miasta Olsztyna z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2016 – 2018, przedłożonymi
Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
Nie znamy jeszcze wyników za rok 2019, ale poziom odzysku
odpadów za lata 2016 – 2018, jak wynika z poniższej tabeli, z pew-

nością przekroczył oczekiwania. Stawka podstawowa w wysokości
9,80 zł/osobę obowiązywała od końca roku 2012, a z cytowanego
wyżej sprawozdania wynikało, że wpływy z opłat jeszcze w latach
2016 i 2017 pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem systemu. Z tego można wysnuć wniosek, że w latach 2013 – 2017 były
nadwyżki, które jednak nie wpłynęły na chociaż przejściowe obniżenie opłat. System gdzieś te pieniądze pochłonął i nie znamy ich
przeznaczenia, a przy braku niezależnej instytucji zewnętrznej, badającej racjonalność funkcjonowania ZGOK-u, pozostaje nam tylko
wiara, że nie mogło być inaczej.
W roku 2018 coś się popsuło, zebrano więcej odpadów komunalnych niż w roku poprzednim i wpływy z opłat przestały pokrywać
wydatki, czego konsekwencją od 1 kwietnia 2019 r. była podwyżka
stawki podstawowej z 9,80 na 18,00 zł/osobę. Skoro wzrost był prawie dwukrotny, to już nie można utrzymywać, że tylko coś się chwilowo popsuło, lecz że nastąpiła katastrofa. Nie wiemy, czy katastrofa
związana była z funkcjonowaniem ZGOK-u, czy też była efektem
równie katastrofalnych zmian w świecie zewnętrznym. Miejmy nadzieję, że ktoś w Olsztynie to wie.
Przejdźmy teraz do kary za brak segregacji uchwalonej
przez Radę Miasta na poziomie trzykrotności stawki podstawowej,
tj. 54 zł/osobę. Przecież dane przedstawione w tabeli nie potwierdzają konieczności stosowania kary, a wręcz nagrody za wyjątkowo wysoki poziom odzysku. Już wiemy, że ZGOK pomimo wysokiego odzysku odpadów komunalnych, uzyskanego darmową pracą
mieszkańców, ulgi nie wprowadził. Jak się okazuje, zamiast ulgi
samorząd mógł tylko wprowadzić karę, gdyż tak postanowił ustawodawca, ale już nikt nie zmuszał jednak Rady Miasta, by z punktu
wprowadzić karę w wysokości trzykrotności stawki podstawowej,
zamiast dwukrotności. Takie postępowanie trzeba postrzegać w kategoriach nadgorliwości, a ponadto stosowanie kar jako jedynego
środka mobilizującego dowodzi raczej bezradności.
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Otóż okazuje się, że tak
rozdmuchiwana potrzeba segregacji, której brak zagrożony został
surowymi karami, w obecnych warunkach zaczyna być wątpliwa,
gdyż wysiłek mieszkańców wkładany w segregację odpadów jest
marnotrawiony nie przez jakiś system, lecz przez jego brak.
Otóż wyselekcjonowane odpady coraz częściej nikomu nie są
potrzebne. Na dodatek zalegają magazyny i generują tylko dodatkowe koszty za ich magazynowanie. Przy ich zbieraniu i transporcie
wiele osób nieźle się natrudzi, oczekując wynagrodzenia za zbędną
pracę. Czyż to właśnie nie jest sposób na to, żeby górze śmieci musiała towarzyszyć jeszcze większa góra pieniędzy? Na razie koszty
funkcjonowania gospodarki śmieciowej ciągle rosną, więc w końcu
ktoś postawi pytanie, czy w ochronie środowiska zasady ekonomii
nigdy nie będą obowiązywać? Przecież granica opłacalności gdzieś
istnieje, a my nie możemy pracować wyłącznie na pokrywanie rosnących kosztów utylizacji odpadów. Gdyby tak się miało dziać, to
by wskazywało, że wyraźnie skręcamy w ślepy zaułek. Należy więc
usilnie pracować nad obniżeniem kosztów. Takie rozwiązania nie powstaną jednak przy śmietniku, nie wprowadzi tego samodzielnie żaden samorząd, to może zrobić tylko ustawodawca, od którego mamy
prawo oczekiwać stworzenia spójnego systemu ochrony środowiska
poprzez właściwe postępowanie z piętrzącą się górą śmieci.

Uzyskane przez Gminę Olsztyn w latach 2016 – 2018 poziomy odzysku odpadów komunalnych
2016
Rodzaj odpadu
komunalnego

2017

2018

Poziom odzysku
Narzucony

Uzyskany

Narzucony

Uzyskany

Narzucony

Uzyskany

%
Papier, metal, plastik,
szkło
Odpady budowlane
i rozbiórkowe

≥ 18

54,4

≥ 20

59,8

≥ 30

49,8

≥ 42

48,7

≥ 45

96,7

≥ 50

97,6
dokończenie na str. 4
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Czy na górę śmieci jedyną odpowiedzią
będzie jeszcze większa góra pieniędzy?

W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, że nie jesteśmy
przeciwni segregacji odpadów, gdyż bez niej byłoby jeszcze gorzej.
Postrzegamy ją jednak obecnie jako próbę zaklinania rzeczywistości. Selektywna zbiórka jest słusznym rozwiązaniem, ale obecnie
wygląda na to, że została wyjęta gdzieś ze środka systemu ochrony
środowiska, bo jest najłatwiejsza do zastosowania, także z uwagi na
goniące nas terminy unijnych nakazów.
Zarówno rząd, jak i samorządy działają w tej sprawie w popłochu w obawie przed zapowiadanymi karami, a chcąc się czymś
wykazać, przenoszą koszty na bezbronnych obywateli, którzy nie
wykręcą się przed ustawami i uchwałami.
Żeby nie zostawić sprawy chociaż bez próby rozwiązania, warto zwrócić uwagę na producentów opakowań, gdyż to ich wyroby
zapełniają żółte pojemniki. Oni muszą w końcu wziąć na swoje barki znaczną część kosztów utylizacji swoich opakowań. Stosowanie
czystych surowców do ich produkcji musi przestać się opłacać, natomiast stosowanie coraz większej ilości surowców wtórnych powinno
być premiowane. Zamiast straszyć ludzi rosnącymi oczekiwaniami
co do wysokości odzysku odpadów komunalnych, takie same ocze-

kiwania skierować należy pod adresem producentów opakowań.
A sprawa kaucjonowania niektórych opakowań, będących obecnie w
zielonych pojemnikach, na które nie ma popytu? One powinny wrócić na rynek i przez kilka cykli tam przebywać.
W takim podejściu widzimy początek systemu ochrony środowiska poprzez przemyślaną utylizację opakowań. Tym jednak musi
zająć się ustawodawca.
W tym celu w dniu 21 listopada 2019 r. wysłaliśmy zaproszenie
do Pani Poseł Urszuli Pasławskiej – przewodniczącej sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, by na
wspólnej konferencji prasowej z udziałem Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie dowiedzieć się, czy segregacja
śmieci to początek i jednocześnie koniec wszelkich działań w zakresie gospodarki śmieciowej? Dobrze byłoby wiedzieć, czy myśli się
także o innych rozwiązaniach czyniących system gospodarki odpadami komunalnymi spójnym i społecznie akceptowanym? Do dnia
oddania artykułu do druku odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Naśladując Świętego z Miry
6 grudnia Mikołajki – to szczególnie dla dzieci dzień wyczekiwany z wielkim utęsknieniem. Dlaczego 6 grudnia? Bowiem właśnie tego dnia ok. 350 roku zmarł święty Mikołaj z Miry, obecnie położonej na terenie Turcji. I właśnie dlatego, by upamiętnić postać
świętego Mikołaja, potocznie zwane Mikołajki obchodzone są 6 grudnia.
Postać świętego Mikołaja obecna jest zarówno w wierze katolickiej, jak i prawosławnej, a historię świętego Mikołaja znają prawie
wszyscy – obrosła licznymi legendami, a z czasem zupełnie się skomercjalizowała. Niewielu pamięta o biskupie Mikołaju, który według
źródeł cały swój majątek rozdał biednym, natomiast dzieci kojarzą
go z brzuchatym starszym mężczyzną, z długą siwą brodą, ubranego w charakterystyczny czerwony strój oraz czapkę z pomponem
i workiem prezentów na plecach. Ta wizja Mikołaja przywędrowała
do nas z Ameryki w latach 30. XX wieku, ale nie ma nic wspólnego
z prawdą o świętym Mikołaju. Dlatego też, gdy wypadają imieniny
Mikołaja, w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej pojawia się tradycyjnie od wielu już lat Mikołaj przypominający świętego z Miry. Ubrany
w piękny strój biskupi (w infule i z pastorałem) targa w worku na
plecach ufundowane przez Radę Osiedla „Pieczewo” czekolady, by
obdarować nimi dzieci. I choć minęło wiele wieków, nic się nie zmieniło, bowiem dobroć i bezinteresowna miłość są zawsze w cenie.

Spotkania dzieci z Mikołajem w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej organizowane są przy współudziale z Radą Osiedla „Pieczewo” w niedzielę wypadającą 6 grudnia lub po 6 grudnia. W tym
roku 8 grudnia dzieci spotkały się z Mikołajem dwukrotnie: po Mszy
św. o godz. 10. 00 i 13. 00. Każde dziecko otrzymało smakołyk w postaci pysznej czekolady no i czasami uścisk Mikołaja. Ale to nie
koniec spotkań, bowiem 12 grudnia wpadnie do nich ich znajomy
Mikołaj z Laponii. W ubiegłym roku gościli u niego członkowie para-

fialnego chóru „Our Music” i wrócili zachwyceni. Teraz ponownie on
przyjedzie ze słodkościami, a dzieciaki tej wizyty nie mogą się już
doczekać, tak jak i samego Bożego Narodzenia. Bowiem grudzień
to wyjątkowy miesiąc, sprzyjający wielu radosnym spotkaniom, zatem otwórzmy swe serca i obdarowujmy się wzajemnie miłością
i życzliwością, niech trwają w nas każdego dnia, nie tylko od święta.
Małgorzata Gieczewska
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Międzynarodowy Dzień Seniora

14 października 2019 r. w Klubie Kultury „Na Górce” odbyło się uroczyste spotkanie Seniorów, zorganizowane wspólnie ze spółdzielczą
Radą Osiedla „Nagórki”.
Życzenia Seniorom złożyła Teresa Biała - przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i Roman Szostek przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”.

„Magiczne andrzejki”

W listopadzie br. andrzejkową zabawę w Klubach Kultury SM „Jaroty” swoim występem uświetnili iluzjoniści - mistrz Łukasz Ogonowski
wraz z uczniem Bartkiem Fedorczykiem i iluzjonistą Rafałem Kotlewskim. Przed licznie zgromadzoną publicznością pokazywali sztuki magiczne i „czarowali” zebranych, zapraszając do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych.
W Klubie Kultury „Na Górce” imprezę andrzejkową zorganizowano przy współudziale spółdzielczej Rady Osiedla „Nagórki”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Patroni naszych ulic

Ksiądz Tomasz Wilczyński
(biskup warmiński (1956 – 1965)

Urodził się 18 sierpnia 1903 r. w Parczewie na Podlasiu. Gimnazjum, a potem seminarium duchowne ukończył
w Lublinie. W 1925 r., dzięki pomocy biskupa lubelskiego Mariana Fulmana, wyjechał na studia teologiczne do Rzymu.
Zaprzyjaźnił się tam z prymasem Polski, Stefanem Wyszyńskim. W 1928 r. obronił w Rzymie doktorat z teologii.

Zdjęcie ze zbiorów
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie

Ulica Biskupa Wilczyńskiego w świątecznej szacie.

Po powrocie do Polski Wilczyński przez kilkanaście lat
pracował w Lubelskim Seminarium Duchownym. Początkowo
prowadził wykłady z biblistyki, a następnie objął funkcję wicerektora seminarium. Kiedy wybuchła II wojna światowa, opuścił
Lublin i objął parafię w niedalekich Bełżycach. Po zakończeniu
wojny powrócił do Lublina. Mianowany rektorem seminarium lubelskiego, przejął gmach z rąk stacjonujących w nim żołnierzy
i z wielką energią przystąpił do jego odbudowy. 25 maja 1952 r.
otrzymał nominację na sufragana lubelskiego. Cztery lata później, w 1956 r. powierzono mu kierowanie rozległą diecezją warmińską. Czekała tu na niego ogromna praca – biskup Wilczyński
z jednakową troską podchodził do dawnych mieszkańców Warmii, którzy przeżyli lata germanizacji i ucisku, a po zakończeniu
wojny doznali różnorodnych szykan ze strony nowej władzy, jak
i przybyszy, którzy przywędrowali tutaj z różnych stron Polski.
Biskup Wilczyński doskonale zdawał sobie sprawę, że Kościół powinien konsolidować tworzące się na nowo społeczeństwo
Warmii i Mazur. W tym celu przemierzał wzdłuż i wszerz warmińską diecezję, wysłuchiwał ludzkich żalów i próśb, zachęcał księży z innych diecezji do podejmowania pracy duszpasterskiej na
Warmii i Mazurach (kiedy biskup Wilczyński przybył do Olsztyna, diecezja warmińska liczyła około 980 tysięcy mieszkańców,
a pracowało wśród nich tylko 280 kapłanów), z energią wspierał
odbudowę zniszczonych kościołów. Zreorganizował pracę administracji kościelnej, wskrzesił kapitułę kolegiacką w Dobrym
Mieście, powołał Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, które
wydało wiele fundamentalnych prac z dziejów Kościoła katolickiego na Warmii i Mazurach oraz Instytut Katechetyczny w Gietrzwałdzie.
W 1964 roku wraz ze swoim biskupem pomocniczym Józefem Drzazgą uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego, a następnie wytrwale wprowadzał w życie postanowienia
soborowe, m.in. konstytucję soborową o liturgii.
Zmarł 5 sierpnia 1965 roku, w toku przygotowań do obchodów powojennego dwudziestolecia obecności Kościoła na
Warmii i Mazurach; spoczywa w olsztyńskiej konkatedrze św.
Jakuba.
Czytelników „Jarot” zachęcam, aby w czasie wędrówek po
Starym Mieście odwiedzili katedrę – w lewej nawie znajduje się
piękne epitafium w kształcie pierścienia z odlaną w brązie postacią biskupa Wilczyńskiego.
Danuta Jamiołkowska
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Spokojnych Świąt i bezpiecznego Nowego Roku
Pierwszego grudnia rozpocznie się meteorologiczna zima, która tradycyjnie potrwa do końca lutego. W tym czasie najczęściej przypadają
w Polsce najdłuższe okresy z niskimi temperaturami oraz pokrywą śnieżną.
Pamiętajmy jednak, że zimy w ostatnich latach nie należały do szczególnie
chłodnych. Wręcz przeciwnie, przeważnie zapisywały się z dodatnią anomalią, dzięki temu dni z ujemną temperaturą, a także pokrywą śnieżną na
nizinach było niewiele.
Publikowane są już wstępne prognozy sezonowe na najbliższą zimę
2019/2020. Jest to perspektywa jeszcze dość odległa, ale mimo to, aktualne
prognozy nie pozostawiają złudzeń. Wszystkie miesiące według prognozy
europejskiego modelu ECMWF będą mieć dodatnią anomalię temperatury.
Takie perspektywy nie napawają optymizmem, oznacza to bowiem, że będzie niewiele chwil z silnym mrozem, a wręcz ich ograniczenie do być może
kilku dni, co skutkuje przecież - jak co roku - tym, że od zawsze jesienią i zimą
trwa sezon grypowy, a właśnie brak mroźnej pogody sprzyja jej rozwojowi.
W związku z tym należy pamiętać, że wirus grypy przenosi się drogą
powietrzną i kropelkową, dlatego bardzo ważne jest zachowanie higieny osobistej oraz higieny otoczenia. Jeśli jednak pomimo przestrzegania tych zasad
pojawi się jeden lub kilka z poniższych objawów:
– wysoka gorączka, bóle głowy, gardła i kaszel oraz trudności w oddychaniu,
– bóle mięśniowe, stawowe oraz dreszcze,
– wymioty i biegunka, to pamiętajmy - objawów tych nie można lekceważyć i należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza oraz koniecznie
zastosować się do jego zaleceń.
Od kilku już lat spotykamy się z anomaliami pogodowo-klimatycznymi,
dotkliwe zaczynają być dla nas susze, a prognozy wskazują na krótkie okresy z pokrywą śnieżną, ze wskazaniem na jej brak przez większą część meteorologicznej zimy. Właśnie brak opadów śniegu zimą powoduje, że ziemia
na wiosnę nie jest nasycona wodą, a występujące potem nawet ulewne deszcze poza szkodami niewiele pomagają w gospodarce wodnej naszych ziem.
Proszę pamiętać, że to wstępne prognozy sezonowe, które mogą się
jeszcze diametralnie zmienić i miejmy taką nadzieję. Przyroda mimo tego,
że my ludzie szkodzimy jej, najbardziej „walczy” i czasami obdarowuje nas
czymś pięknym i zaskakującym. Tak było jesienią br., gdy po okresach suszy nikt nie liczył na to, że jesienią mimo wszystko lasy „złapią” tyle wilgoci,
aby zasypać nas wspaniałymi grzybami – fachowcy twierdzą, że tegoroczny
wysyp grzybów był największy od lat. I tu akcent optymistyczny - wcześniej
synoptycy przewidywali w Europie stosunkowo ciepłą zimę 2019/2020. Teraz
przyznają, że nie wzięli pod uwagę cyklu słonecznego. Z jego powodu mają
nas czekać rekordowo niskie temperatury. Zima trzydziestolecia zamiast ciepła i deszczu. Miłośnicy białego puchu byli kolejny raz rozczarowani prognozami sugerującymi raczej deszczowe święta i wysoką temperaturę. Jednak
teraz meteorolodzy zmienili zdanie i ostrzegają Europejczyków przed rekordowymi mrozami. Długoterminowe prognozy nie wzięły bowiem pod uwagę
ważnego czynnika. Meteorolodzy przyznają, że w poprzednich prognozach
zapomniano o wpływie aktywności słonecznej na temperatury. Cykl Słońca
trwa 11 lat i w tym czasie gwiazda przechodzi od maksymalnej do minimalnej aktywności, im mniejsza aktywność Słońca, tym niższa temperatura na
Ziemi. A tak się składa, że obecnie centralna gwiazda Układu Słonecznego
jest bardzo mało aktywna.

DYŻURY

Kto będzie miał rację, oby przyroda działająca automatycznie, jeśli będzie tęga zima, to i wiosna oraz lato roku przyszłego powinny być też „normalne” i piękne! A zimy stulecia przeżywaliśmy i aż tęskno nam do normalnej
śnieżnej, mroźnej, ale przepięknej zimy, bo my się zimy nie boimy!
Zima, zimą, a co pyli i wywołuje uczulenia w grudniu? Chociaż to właśnie
wtedy zaczyna się zima, to jednak wcale nie oznacza to, że na alergików nie
czyhają żadne zagrożenia. W tym miesiącu problemem są przede wszystkim
kurz, grzyby pleśniowe, a także pokarmy, które często wybieramy w okresie
świąt. Może wydawać się, że zima jest idealnym okresem dla alergików – to
właśnie wtedy zanika wegetacja, czyli dochodzi do zahamowania wzrostu
i rozwoju roślin, w tym także tych, które swoimi pyłkami wywołują reakcje
alergiczne. W rzeczywistości jednak także i grudzień może być miesiącem
niebezpiecznym dla alergików. W grudniu głównym zagrożeniem jest nadmiar kurzu. Alergia na kurz często współistnieje z wieloma innymi uczuleniami, dlatego dotyczy wielu alergików. Wynika to przede wszystkim z faktu, że
zimą, ze względu na ogrzewanie domu i niski poziom nawilżenia powietrza,
kurz zaczyna być bardziej uciążliwy i trudniejszy w usuwaniu. Dodatkowo
problem nasilają świąteczne porządki, więc kontakt z kurzem jest jeszcze
częstszy. Warto zatem zadbać o jakość powietrza, aby zmniejszyć ilość kurzu w domu. W tym przypadku, oprócz mokrej ściereczki, wsparciem może
być wietrzenie i nawilżanie powietrza w mieszkaniu. Swego czasu pisałem
o zagrożeniach okresu późnej jesieni i zimy, w tym o grzaniu gazem w mieszkaniach, to „samobójstwo” – zagrożenie zawilgoceniem i zagrzybieniem naszych mieszkań, to sprowadzanie zagrożenia zdrowia jego mieszkańców.
Nie róbmy tego, niech ta świadomość ocali nas przed wieloma zagrożeniami
i ich konsekwencjami.
Jakkolwiek będzie - czy bardziej, czy mniej zimowo i tak ten okres niesie
ze sobą wiele zagrożeń, bo i ciemno, i wilgotno, a ostatnio prawie zawsze
wieją wiatry. Starajmy się przewidywać wszelkie zagrożenia jesienno-zimowe, a i te normalne życia codziennego. Miejmy też świadomość, że w mieście działają specjalistyczne służby ratunkowe i usługowe – nie obawiajmy
się kontaktować z nimi, kiedy są ku temu znaczące powody - i tu uczulam:
nie wzywajmy pogotowia, kiedy sprawa jest błaha, bo pogotowie może być
w tym samym czasie konieczne do poważnego wypadku.
Podobnie telefon alarmowy 112, to jest uniwersalna sprawa, przy każdym nieszczęściu czy większym zagrożeniu tam możemy zgłaszać wszelkie
wypadki i zdarzenia, ale naprawdę poważne!
Wzywając pomocy (pamiętaj często z firmy na pogotowie 999 też dzwoni
się przez ZERO) i podajesz:
1. Imię i nazwisko, miejsce zdarzenia (ulica i numer domu, instytucji,
w której doszło do zdarzenia). 2. Co się stało, liczbę poszkodowanych i ich
stan (przytomni, oddychają – udzielana pomoc itd).
Nigdy jako pierwszy nie odkładaj słuchawki, możesz dopiero uczynić to
wtedy i tylko wtedy, gdy dyspozytor powie:,,Dziękuję, przyjąłem zgłoszenie”.
Gdy dyspozytor udzieli ci jakiś wskazówek, dostosuj się do nich i spokojnie
oczekuj na pomoc.
Spokojnych i wesołych świąt oraz bezpiecznego i szczęśliwego Nowego
Roku życzę wszystkim Czytelnikom. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
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: 20 stycznia 2020 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,
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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Mikołajkowe szaleństwo w Figlolandii
7 grudnia br. w Figlolandii na osiedlu Nagórki samorządowa i spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki” zorganizowały imprezę
dla dzieci, która odbywała się w godz. 9. 00 – 14. 00, a z uwagi na bezpieczeństwo, dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe.

W imprezie uczestniczyło ponad 80 milusińskich. Podczas zabawy animatorki malowały dziecięce buźki i wykonywały kolorowe
tatuaże. W czasie pobytu w Figlolandii maluchy miały możliwość
korzystania z uroków tego miejsca. Wszystkie zjeżdżalnie i baseny z kulkami były oblegane przez roześmiane i zadowolone dzieci.
Pobyt umilały słodkości, w tym babeczki, ciasta i cukierki. Ważnym
punktem programu był Mikołaj, który zjawił się z workiem słodkości
i obdarował każde dziecko paczką ze słodyczami. Fundatorem prezentów były Rady Osiedla „Nagórki”. Chętne osoby dla upamiętnienia spotkania miały możliwość zrobienia zdjęć z Mikołajem. Dla umilenia czasu rodzice i opiekunowie dzieci zostali poczęstowani kawą,
herbatą i ciastem. Uradowane dzieci, obecność Mikołaja i wspaniała
zabawa wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Hanna Szostek

