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Drodzy Czytelnicy!
Mam przyjemność przedstawić Państwu nową postać wspierającą proces zarządzania Spółdzielnią w zakresie remontów i inwestycji. Zamysł dokooptowania dodatkowego wiceprezesa Zarządu powstał wiosną 2019 r. Sprawa znalazła swój
wyraz na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 7 czerwca 2019 r. poprzez uchwalenie zmian w dotychczasowym Statucie. Z trudnych do ustalenia powodów rejestracja zmian w Statucie przeciągnęła się aż do 21 listopada 2019 r.
W związku z tym dopiero na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2019 r. dokonano wyboru trzeciego wiceprezesa ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.
Za wyborem mgra inż. Sławomira Machnika przemawiała
głównie jego kompetencja w sprawach bliskich zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi oraz wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu licznymi zasobami ludzkimi, tak w administracji
rządowej, jak i samorządowej.
Jego praca w Zarządzie Spółdzielni pozwoli na znaczne odciążenie wiceprezesa ds. technicznych inż. Piotra Wałeckiego,
który skupi swój wysiłek na poprawie warunków eksploatacji zasobu mieszkaniowego Spółdzielni, co z punktu widzenia mieszkańców jest sprawą pierwszej wagi.
Prezentujemy więc, co mgr inż. SŁAWOMIR MACHNIK sam
pisze o sobie:
Jestem rodowitym olsztynianinem, w latach 1982 – 2003
byłem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Jestem absolwentem Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych w Olsztynie.
Tytuł magistra inżyniera uzyskałem w 1979 roku. Po studiach
podjąłem pracę jako geodeta w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, gdzie pracowałem do 1984 r. W latach
1984 – 1988 zatrudniony byłem w Wydziale Geodezji Urzędu
Miejskiego jako kierownik referatu. Następnie awansowałem
na kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Spraw Lokalowych, gdzie realizowałem szerokie spektrum
zadań z zakresu inwestycji miejskich, infrastruktury technicznej
- budowy obiektów, mieszkań, remontów zasobów komunalnych.
Prowadziłem sprawy dotyczące mieszkań komunalnych. W latach 1991-1994 zdobyłem doświadczenie w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Następnie w latach 1994-1995 kierowałem Filią Terenową
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Po reorganizacji w latach 1996-2001
prowadziłem Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. W latach 2001-2019 byłem dyrektorem Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna. Nadzorowałem prace związane z prowadzeniem gospodarki
nieruchomościami Gminy Olsztyn i Skarbu Państwa. Współpracowałem z olsztyńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie wykupu, zamiany i przekształcania gruntów. Pod moim

kierownictwem powstał Miejski System Informacji Przestrzennej
Miasta Olsztyna, wspomagający zarządzanie miastem i dający
możliwość uzyskania rzetelnych informacji dla mieszkańców
miasta.
W trakcie pracy zawodowej systematycznie pogłębiałem
zakres swojej wiedzy na licznych kursach i szkoleniach. W 1986
roku uzyskałem uprawnienia państwowe Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie kwalifikacji zawodowych.
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2002
roku ukończyłem studia podyplomowe w zakresie szacowania
nieruchomości. Zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, odznakami
„Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie i Honorowy Członek
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Czy utylizacja śmieci stanie się
najwyższym składnikiem budżetów domowych?
Czasy swobodnego korzystania z zasobów naturalnych chyba już nie wrócą. Gospodarkę należy przestawiać na obieg
zamknięty, tzn. surowce wbudowywane w procesie produkcji w różnego rodzaju dobra materialne powinny w coraz większym procencie powracać do produkcji kolejnych wyrobów. Póki nie wymyśli się nowych źródeł energii, należy także ograniczać zużycie surowców energetycznych, czyli ropy naftowej, węgla i gazu, gdyż mają one charakter źródeł nieodnawialnych w odróżnieniu od śmieci mających niestety charakter wybitnie odnawialny.
Z własnego doświadczenia oraz z informacji medialnych
do podnoszenia kosztów, natomiast obniżenia kosztów nie widowiadujemy się, że gospodarka śmieciowa ma stałą tendencję
dać. Posłużmy się przykładem Warszawy. Przez wiele lat opłaty

dokończenie na str. 3
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dokończenie ze str. 1

Czy utylizacja śmieci stanie się
najwyższym składnikiem budżetów domowych?
mieszkańców kształtowały się tam rocznie na poziomie 300-320
mln zł. W roku 2018 musieli jednak zapłacić już 370 mln zł, ale
gwałtowny wzrost nastąpił dopiero w roku 2019 i warszawiacy
zapłacili ponad 800 mln zł, a w roku bieżącym będzie to ich kosztowało 925 mln zł. Zasadne jest więc pytanie, czy wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów komunalnych ma jakieś granice?
Na razie brak jest rozsądnej odpowiedzi, ale jeżeli nie stworzy
się kompleksowego systemu utylizacji śmieci i gospodarki zużytymi surowcami, to chyba długo jeszcze będziemy płacili coraz
więcej.

Metody utylizacji śmieci
Gdy tylko ludzie zaczęli budować miasta, natychmiast powstał problem radzenia sobie z odpadkami. Z powodu dużej
koncentracji ludności na ograniczonej powierzchni przez steki lat
funkcjonowało jedyne dostępne wówczas rozwiązanie – wyrzucanie odpadów wprost na ulice, z których śmieci służby miejskie
przenosiły nocą do dołów chłonnych, położonych w bezpiecznej
odległości od mieszkańców. Z czasem, gdy ulice wybrukowano,
można było tak je ukształtować, by między jezdnią a chodnikiem
powstało rynnowe obniżenie, ułatwiające odpływ wód opadowych zabierających ze sobą także śmieci. Tak powstał rynsztok,
z którego nieczystości kanałem ściekowym kierowane były najczęściej do jakichś wód płynących. Ponieważ znaczenie tego
słowa jest powszechnie znane, dowodzi to nieodległego w czasie momentu stosowania tego rozwiązania.
Kolejną ideą była budowa wysypisk śmieci. Był to spory postęp, bo z miast usunięto źródła trudnego do zniesienia zapachu,
a śmieci w „cudowny” sposób znikały z pola widzenia (do roku
2003 na wysypiska wywożono w Polsce ok. 98% śmieci). Gdyby
nie gwałtowny wzrost zaludnienia, metoda ta jeszcze przez wiele
dziesiątków lat funkcjonowałaby bez przeszkód. Najbliższy nam
przykład to Łęgajny, gdzie ogromna dziura w ziemi po wyeksploatowanej żwirowni całymi latami zapełniana była spokojnie
przez mieszkańców Olsztyna i okolic, aż do połowy 2007 roku.
Wkrótce okazało się jednak, że wysypiska generują m.in. gazy
cieplarniane (z jednej tony odpadów powstaje ok. 120 m³ gazu
składającego się w 60% z metanu i prawie 1300 kg CO2), odpowiedzialne za ocieplenie klimatu. To rozwiązanie okazało się
więc ślepą uliczką i z tego powodu do 2035 roku zakazano składowania śmieci w ilości przekraczającej 10% ich masy.
No to może segregacja śmieci stanie się wreszcie rozwiązaniem śmieciowego problemu? Dobrze by było, bo Unia docelowo, tj. także do 2035 roku wymaga, by aż 65% odpadów
poddanych zostało recyklingowi, a tylko selektywnie zebrane
odpady do recyklingu się nadają. Niestety, będzie to trudne do
osiągnięcia, gdyż w Polsce w roku 2018 zaledwie 19% odpadów
zostało poddanych segregacji, a już w bieżącym roku powinniśmy selektywnie gromadzić 50% odpadów. Ponieważ wydaje się
to zupełnie nierealne, więc konieczność wzrostu kosztów gospodarki śmieciowej mamy jak w banku, a dojdą jeszcze kary unijne
za niedotrzymanie założonych norm.
Pisaliśmy o tym w grudniowym numerze „Jarot” z roku 2019.
Dodatkowo wskazaliśmy na absurdy z tym związane, gdyż póki
co na selektywnie zebrane śmieci nie ma większego zapotrzebowania.
Ze znanych metod zostało jeszcze spalanie (kompostowanie celowo pomijamy z uwagi na brak danych), ale i tu pojawia
się limit unijny - nie więcej niż 30% śmieci można w ten sposób
utylizować. Spalanie wywołuje jednak konieczność doczyszczania spalin, by nie generować dodatkowego zanieczyszczania
środowiska. Ma jednak także i zaletę, której nie posiadają inne
metody utylizacji śmieci, wymagające zużycia energii, choćby
w transporcie. Tu jest inaczej, tu energię można wytworzyć poprzez termiczne przetwarzanie odpadów i zamienić ją na łatwą

do wykorzystania energię elektryczną. W obecnej sytuacji spalarnie zaczęły być atrakcyjne dla samorządów chcących pozbyć
się frakcji kalorycznej po sortowaniu i odpadów zmieszanych.
Problem jednak w tym, że na razie rząd zablokował budowę tych
urządzeń.
Jest jednak sposób, by zmniejszyć górę śmieci poprzez
wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
Przepisy unijne przewidywały to już od roku 2008, a ich wprowadzenie w życie mogłoby zmniejszyć opłaty za wywóz nieczystości nawet o 20-25%. Wiemy o tym, ale jakoś tego nie realizujemy, bo producenci opakowań, czy raczej towarów opakowanych,
nie są tym ani zainteresowani, ani zmuszani przepisami. Płacą
wprawdzie opłatę recyklingową, ale wysokość jej jest raczej symboliczna, a skoro wpływa do budżetu państwa, więc nie obniża
opłat mieszkańcom.
Zwlekać z wprowadzaniem tych przepisów już dłużej nie
można. Obok systemu kaucyjnego, już przecież kiedyś u nas
funkcjonującego, należałoby wymusić na producentach konieczność przewidywania, jak ich opakowanie może zostać łatwiej
zutylizowane i zabronić np. produkcji opakowań wielowarstwowych, które obecnie zmuszani jesteśmy wyrzucać do pojemnika
na odpady zmieszane.
Ostatecznie mieszkańcy nie powinni płacić za odpady selektywnie zebrane, a pokrywać wyłącznie koszt odbioru odpadów
zmieszanych.
Dyrektywa unijna w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przewiduje, że od 2021 roku zbiórka takiego
sprzętu musi odpowiadać 65% masy nowego sprzętu wprowadzonego na rynek. Mało tego, od roku 2021 wszystkie np. lodówki i pralki mają dać się naprawić, a w związku z tym wszyscy producenci będą zobowiązani do zapewnienia dostępności
części zamiennych przez okres 10 lat od daty zakupu i to nawet
wówczas, gdy produkcja danego sprzętu byłaby już zaniechana.
Skończy się więc sytuacja taka, jaka istnieje od lat w przemyśle
samochodowym. Materiały do produkcji różnych elementów samochodów tak są dobierane, by poszczególne moduły psuły się
mniej więcej w tym samym czasie, bo wytwórca jest zainteresowany byśmy zamiast warsztaty samochodowe, częściej odwiedzali ich salony sprzedaży.
Dosłownie w pierwszych dniach stycznia br. media doniosły, że MSWiA zaskoczone skokowym wzrostem opłat za odbiór
odpadów komunalnych, zwróciło się do Regionalnych Izb Obrachunkowych o kontrolę gminnych uchwał śmieciowych. Spodziewać się należy, że badane będą zwłaszcza uzasadnienia
podwyżki opłat.
Jednakże naszym zdaniem bez równoległego badania
funkcjonowania gminnych firm, monopolizujących obecnie rynek śmieciowy, zachodzi obawa, że rady gmin zbyt pochopnie
przyjmują uzasadnienia podwyżek płynące od firm funkcjonujących w warunkach monopolu. Mówiąc wprost, uchwały rad gmin
przyjmować mogą na wiarę ich sprawozdania także w warunkach niegospodarności. Warto o tym pomyśleć, bo przykładem
może być Urząd Regulacji Energetyki, który przy podwyżce cen
ciepła w przypadku np. MPEC bada każdą propozycję podwyżki
pod kątem jej uzasadnienia poniesionymi kosztami. Nie będzie
wtedy możliwości pokrycia efektów np. niegospodarności komunalnej spółki odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami w gminie
kolejnymi podwyżkami opłat, a dotąd wydawało nam się, że takich sytuacji nie można wykluczyć. Wszyscy bez wyjątku muszą
pracować nad sposobami obniżenia kosztów utylizacji odpadów,
żebyśmy my nie musieli pracować wyłącznie na gospodarkę
śmieciową.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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„Z bajką przez życie”

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w grudniu ubiegłego roku zorganizował konkurs literacki
pn. „Z bajką przez życie”, w którym wzięły udział dzieci klas I-IV szkoły podstawowej.
Napłynęło wiele ciekawych prac. Komisja w składzie: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – przewodnicząca, dr hab.
Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM - brała pod uwagę następujące kryteria: ciekawy i oryginalny
pomysł na fabułę bajki lub baśni, poprawność stylistyczną wypowiedzi, oprawę graficzną i samodzielność wykonania. 15 grudnia ub.
roku laureaci na uroczystym spotkaniu w Klubie „Na Górce” otrzymali nagrody i dyplomy.

W kategorii klasy I – II: I miejsce za bajkę pt. „O magii
Świąt” otrzymała Michalina Gierzyńska z klasy II borówkowej
ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 101 w Olsztynie - opiekun
Anna Domańska; II miejsce za bajkę pt. „Leśne przygody” otrzymała Zuzanna Syczewska z klasy IIC, ze Szkoły Podstawowej
Nr 34 - opiekun Bożena Dąbrowska; III miejsce za bajkę bez
tytułu otrzymał Olaf Wiśniewski z klasy IB, ze Szkoły Podstawowej Nr 30 - opiekun Joanna Kreft.

W kategorii klasy III – IV: I miejsce za pracę „Bajka o dzielnym olbrzymie” otrzymał Franciszek Korniak z klasy III Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 101 - opiekun Jolanta Słotwińska;
II miejsce za bajkę „Lilia i trzy zadania” otrzymała Maria Kluczenko z klasy III Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 101 - opiekun Jolanta Słotwińska; III miejsce za bajkę „Podróż w czasie”
otrzymał Marcin Gromelski z klasy IVD, ze Szkoły Podstawowej
Nr 25 - opiekun Paweł Pietrzyk.

Spotkanie wigilijne na Nagórkach
W sobotę 14 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Nagórki. Mimo
deszczowej pogody uczestnikom udzielił się świąteczny klimat. W miłej atmosferze zgromadzeni składali sobie świąteczne
życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem.

Mieszkańcy mieli możliwość wspólnego kolędowania przy
akompaniamencie chóru Warmii i Mazur pod kierownictwem Alicji Kucharzewskiej-Samko. Organizatorzy przygotowali wigilijny
poczęstunek z tradycyjnymi potrawami. Na spotkaniu nie zabrakło również Mikołaja, który częstował wszystkich słodyczami.
Uczestnicy wydarzenia mogli czuć się bezpiecznie dzięki
obecności przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorami tego wydarzenia były samorządowa i spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki”.

Ewelina Żywicka
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MIKOŁAJKI w Klubach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

W Klubie „Akant” spotkanie z Mikołajem odbyło się 15 grudnia 2019 r. Dzieci bawiły się z Mikołajem, pozowały do wspólnych zdjęć,
puszczały bańki mydlane, przechodziły pod tyczką, itp. Było słodko i bardzo radośnie.

W Klubie „Na Górce” Mikołajki zostały zorganizowane 1 grudnia 2019 r. przy współudziale spółdzielczej Rady Osiedla „Nagórki”. Dzieci
- w trakcie zabawy prowadzonej przez Elfa - odwiedziły „osiedlowe Mikołaje”, przynosząc kosze słodyczy. Było wesoło i mikołajkowo, a na
koniec zabawy dzieci otrzymały cukrową watę na patyku.
Krystyna Licznerska
Kierownik ODK SM „Jaroty”
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Wigilie seniorów
JAROTY

Jak co roku grudzień jest miesiącem wielu różnych spotkań o charakterze nawiązującym do zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia i nadejścia Nowego Roku. Jest to najlepsza okazja do podzielenia się dobrem z osobami, które w życiu codziennym nie zawsze mogą na nie liczyć.

Członkowie spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty” postanowili
podzielić się swoim dobrem z najstarszą grupą społeczną, zapraszając na spotkanie opłatkowe (wigilijne) grupę seniorów z osiedla
Jaroty. Ta niecodzienna uroczystość odbyła się w sobotę, 7 grudnia 2019 r., w „Barze Familijnym”, u zbiegu ulic Herdera i Kanta.
Wydarzenie, w którym uczestniczyło 40 zaproszonych gości, rozpoczęło się o godzinie 14.00. W imieniu organizatora uroczystości
przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty” Czesław Ragin serdecznie
przywitał zebranych oraz złożył najlepsze życzenia świąteczne
i noworoczne.
Na zaproszenie Rady Osiedla w uroczystości udział wzięli
także, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” dr Roman Przedwojski i proboszcz parafii pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, ksiądz kanonik Romuald Zapadka. Zarówno prezes

Roman Przedwojski, jak i ks. kanonik Romuald Zapadka w niezwykle ciepłych i wzruszających słowach podkreślali, że najważniejsza jest rodzina i wspólnota. To właśnie więzi rodzinne i łącząca ich miłość są najważniejsze w życiu człowieka. Obaj złożyli
zebranym, ich rodzinom i bliskim życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia i odpoczynku w gronie najbliższych.
Wszyscy uczestnicy spotkania, składając sobie życzenia
i dzieląc się opłatkiem, dziękowali za ten szczególny wieczór, który
dostarczył im wielu cudownych wzruszeń. Pięknie udekorowane
stoły, smaczne wigilijne potrawy i wspólne śpiewane kolęd stworzyły świąteczną, serdeczną i rodzinną atmosferę. Na zakończenie spotkania - na jego pamiątkę - każdy uczestnik otrzymał od
Mikołaja drobny upominek.
Wanda Szwed

PIECZEWO

Wigilia i święta Bożego Narodzenia w tradycji naszego Koła Nr 13 na Pieczewie stanowią najpiękniejsze chwile spotkań
seniorów, wzajemnego zrozumienia, okazywania sobie serdeczności, składania życzeń oraz łamanie się opłatkiem.

W miłej atmosferze 13 grudnia ubiegłego roku w Klubie
„Akant” odbyło się kolejne tradycyjne spotkanie wigilijne seniorów
z naszego koła, które zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: Tadeusz Szanter – przewodniczący Zarządu Okręgu PZERiI,
Stanisława Borysiuk i Longina Kołodziej – członkowie Zarządu
Okręgowego Związku, Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki – wiceprezesi SM „Jaroty”, ks. prałat Marian Matuszek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, Krystyna Licznerska – kierownik
Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty” oraz Halina Mikulska –
przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”.
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca koła Alicja Chrościcka,
która powitała przybyłych gości oraz seniorów i złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne: zdrowia, miłości, nadziei,
spokoju oraz pomyślności w Nowym 2020 Roku. Goście złożyli
również wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
Ks. prałat Marian Matuszek powiedział, że to szczególny
dzień, wielka tajemnica wiary. Wspólnie, z opłatkiem w ręku, za-

śpiewaliśmy kolędę „Bóg się rodzi” i podzieliliśmy się opłatkiem.
Po tym wzruszającym momencie obejrzeliśmy przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusi,
pod kierunkiem Moniki Nitkiewicz. Występ był piękny i nagrodzony
gromkimi oklaskami.
Następnie wszyscy zasiedli do stołów, pięknie i suto zastawionych wigilijnymi potrawami według polskiej tradycji. Dziękujemy
członkom Rady Osiedla „Pieczewo”, na czele z jej przewodniczącą Haliną Mikulską, za częściowe zorganizowanie poczęstunku
oraz Krystynie Licznerskiej, kierownikowi Osiedlowego Domu
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za udostępnienie sali
klubowej.
Podczas wieczerzy wigilijnej wszyscy byli radośni i uśmiechnięci, bo najważniejsze w tym dniu było być dla kogoś i być blisko
drugiej osoby.
Serenada Rydlewska
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W Nowy Rok bezpiecznie

Nie było dotychczas zimy i nic nie zapowiada, że będzie, a tu już nowy rok,
już po świętach i po szaleństwach sylwestrowych i nic! Przełom grudnia i stycznia, atmosfera świąteczno-karnawałowa, a pogoda jesienno-nijaka i prognozy
takie same, za oknem widać zieloną trawę, w okno od czasu do czasu świeci
słoneczko, gdzie ta zima i jej zagrożenia?
Powinienem się jak zwykle odnieść do zagrożeń, jakie mogą nas spotkać zimą, normalnie pewnie byłoby to przypominanie o mrozach, śnieżycach
itp. – po prostu typowych zimowych zagrożeniach w naszej strefie klimatycznej,
ale coś tu nie tak! Mimo tego, tam gdzieś w zanadrzu zachowajmy ostrzeżenia
o zagrożeniach zimowych, bo może ta zima jednak nas zaskoczy i czy będzie
bardziej, czy mniej zimowo - ten czas zawsze niesie wiele uciążliwości i zagrożeń. Pamiętajmy o pierwszej pomocy: stłuczenia, skręcenia i złamania mogą
zdarzyć się każdemu. Pierwsza pomoc, ta najzwyklejsza - ludzka: zapytać, co
się stało, co boli, podnieść lub zabezpieczyć, wezwać fachową pomoc lub tylko
gdzieś podprowadzić.
I tak oto mamy kolejny rok, nowy rok. Jaki będzie i jakie będą przeważać
zagrożenia nie wiadomo, przewidujmy wszelkie. Powiedzmy sobie, że może on
powinien być rokiem zdrowia, bez podtekstów – po prostu osobistego bezpieczeństwa i dbania o zdrowie na co dzień. Zalatani i zakręceni w pracy i w domu
– zapominamy o zdrowiu i bezpieczeństwie i dopóki nas coś nie dopadnie, to
machamy ręką myśląc, że jakoś to będzie!
Tylko że to „jakoś” nie zawsze wychodzi, przecież w pracy odpowiednie
służby „gonią” nas na badania i przeglądy lekarskie – często na siłę, to wiele
daje, często zapobiega poważnym chorobom, to wielka pomoc - dla nas!
Chorując narzekamy na służbę zdrowia, ale starajmy się myśleć o naszym
zdrowiu zanim zacznie szwankować – wbrew pozorom organizowanych jest
wiele różnych akcji bezpłatnych badań profilaktycznych i innych – to dobrodziejstwo!
Przewidywanie, profilaktyka i zapobieganie niewiele nas kosztuje – „cywilizowany” świat już to preferuje – my jeszcze się tego uczymy, a warto, bo to
nasza ochrona osobista – dla nas! Skoro już mowa o naszych prawach – takich,
które sami możemy sobie zapewnić – to poza profilaktyką zdrowotną, walką
ze szkodliwymi używkami pamiętajmy też o prostym aż do bólu przestrzeganiu
przepisów i zasad bezpieczeństwa!
Nasza nieuwaga, lekceważenie nakazów i zakazów, brak przewidywania
są w 90% powodem wszelkich wypadków w pracy, w domu i wszędzie! To nie
demagogia - to prawda: złe ubranie i obuwie, niedostosowane do określonej
pracy, działania i warunków atmosferycznych, złe zabezpieczenie przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności czy brak środków ochronnych przy
stosowaniu niebezpiecznych lub szkodliwych środków i materiałów, a nie
wspomnę o tym, że nie czytamy i nie przestrzegamy zaleceń instrukcji, przepisów i zasad działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Ważne
jest w tym wszystkim zwykłe, niemal instynktowne przewidywanie – to jest
nasze bezpłatne prawo, najważniejsze w zapobieganiu wypadkom, nieszczęściom i tragediom.
Skoro tak jakoś dziwnie z wyszukaniem realnych na „już” zagrożeń, to
choćby z racji swojej specjalności minionego zawodowego życia - oficera
wojsk chemicznych - przedstawię to, co choć jest niby dalekie i właściwie niewidoczne, a dla wielu abstrakcyjne, a mianowicie zagrożenie skażeniami, także
toksycznymi.

DYŻURY

Bezpośrednio u nas w zasadzie takiego nie ma, elektrownie jądrowe
w krajach ościennych według komunikatów oficjalnych są bezpieczne, a pociągi
z odpadami radioaktywnymi od lat nie przejeżdżają przez Polskę, ale – skażenia
promieniotwórcze, choć są niewidoczne i enigmatyczne dla niezorientowanych,
są i rozprzestrzeniają się, a przynajmniej mogą docierać i do nas w różnym
czasie i wielu formach. Tak bywało i zawsze może być, wszak istnieją w Europie
i na świecie czynne elektrownie jądrowe (atomowe). Pamiętajmy o tym, choć to
zagrożenie oby się nie zdarzyło, byłoby głośno monitorowane i wiedzielibyśmy
o nim wszystko i mniemam teraz już w odpowiednim czasie.
Bardziej jako chemika interesują mnie wszelkie zagrożenia skażeniami chemicznymi – teraz w okresie pokoju głównie nie tyle ze strony bojowych
środków trujących, ile z powodu mnogości istniejących wokół nas toksycznych
środków przemysłowych. Gdziekolwiek byśmy się ruszyli, na wyciagnięcie ręki
mamy środki chemiczne, mniej lub bardziej groźne, czy wręcz niebezpieczne.
Chemia jest wszechobecna: leki i kosmetyki, środki czyszczące, konserwujące
i myjące – wymieniać można by w nieskończoność – dość stwierdzić, że to
zagrożenie mamy na co dzień i nie o wielkie katastrofy w produkcji, transporcie czy stosowaniu w przemyśle tu idzie, bo wtedy tak jak i w wypadku awarii
jądrowych, odpowiednie służby monitorowałyby takie skażenia i zagrożenia.
Ważna jest nasza świadomość istnienia codziennych zagrożeń wynikających
ze zwykłego używania wszelkich substancji chemicznych w łazience i w kuchni
– kupowanych, oznakowanych i opisanych. Jednak prawie nigdy nie czytamy
uważnie instrukcji stosowania i uwag, co do środków ostrożności, a to wielki błąd
i tylko krok do nieszczęścia.
Ileż razy dochodzą do nas informacje: a to dziecko napiło się żrącej substancji, a to ktoś zatruł się stosując preparat chemiczny niezgodnie z zasadami
stosowania. Podobnie ma się sprawa ze środkami spożywczymi, lekarstwami
i kosmetykami. Uważnie czytajmy, co zawiera dany produkt, jakie ma terminy
przydatności do stosowania i jakie są środki bezpieczeństwa.
Wszystko, czego w codziennym życiu używamy, może być i jest przydatne,
ale powinno być właściwie stosowane czy używane, a jeśli chodzi o środki myjące, czyszczące czy konserwujące – muszą być właściwie przechowywane
i zabezpieczane, zwłaszcza przed dziećmi. Podobnie ma się sprawa z lekami,
gdyż często bywają one śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci i nie tylko leki, kosmetyki również i nowinki z serii zabawkowych często kupowanych bez rozeznania, bo w promocji albo pod „szyldem” mody.
I tak z powodu braku bezpośrednich zagrożeń zimowych, nie bacząc,
że to karnawał, przeszedłem do swoistego „straszenia” wszelkimi innymi zagrożeniami, ale to też dobrze, bo przecież bezpieczeństwa nikt nie dał nam
na zawsze i trzeba przypominać, upominać i czasami „straszyć”. Życzę wesołego karnawału z właściwie stosowanymi fajerwerkami, petardami i ogniami
sztucznymi, ze zdrowymi, bezpiecznymi i właściwie stosowanymi produktami
chemii gospodarczej i kosmetycznej! Dbajmy o to, aby nie trzeba było stosować
środków farmaceutycznych czy wzywać pogotowia, a jeśli jednak, to zawsze
pamiętajmy, najpierw udzielamy pierwszej pomocy, a kiedy trzeba wzywamy
fachowej. Niezbędne do zapamiętania numery telefonów: Policja – 997, Straż
Pożarna – 998, Pogotowie – 999 i telefon alarmowy przy wszelkich poważnych
zdarzeniach 112. Cdn.
St. 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: 17 lutego 2020 r. – pełni Jarosław Prawdzik

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. eksploatacji 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.
WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00, e-mail: smjaroty@wp.pl; RADA PROGRAMOWA: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
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Magiczne chwile z Mikołajem

Minął rok i znów charyzmatyczny gość z mroźnej Rovaniemi w fińskiej Laponii odwiedził dzieci w parafii Matki Boskiej Fatimskiej. Mimo
wyjątkowo napiętego w grudniu harmonogramu przybył do świątyni w czwartek, 12 grudnia ubiegłego roku, na zaproszenie księdza prałata
Mariana Matuszka i Rady Osiedla „Pieczewo”, na czele z jej przewodniczącą Haliną Mikulską. Tłumnie przywitali go - z wymalowaną radością
na twarzach - nie tylko najmłodsi, ale również i nieco starsi. W spotkaniu honorowym gościem była Wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch.

Spotkanie rozpoczęło się od występu znakomitego parafialnego chóru „Our Music”, prowadzonego przez Magdalenę Kowalewską, który
zaprezentował kilka kolęd, a następnie Święty Mikołaj rozpoczął obdarowywanie zgromadzonych dzieci czekoladami, ufundowanymi przez
Radę Osiedla „Pieczewo”, a sam został obdarowany smacznym sękaczem, natomiast towarzysząca mu tłumaczka słodkim „Mrowiskiem”.
No i na koniec sesja fotograficzna z Dostojnym Gościem. Z pewnością to spotkanie na długo zapadnie w pamięci dzieci.
Małgorzata Gieczewska

P A T R O N I

N A S Z Y C H

U L I C

Ludwika Str a mkowska
Urodziła się 25 sierpnia 1889 r. w Radoszkach k. Brodnicy, zmarła 8 stycznia 1974 r.
w Olsztynie. Do Olsztyna przybyła z rodzi-

ną w 1914 r. jako 25-letnia dorosła, zamężna kobieta i pozostała tu przez następnych
60 lat – do końca swego życia, stając się
świadkiem i uczestniczką skomplikowanych
losów naszego miasta. Z początku nie bardzo
jej się tu spodobało – sądziła, że trudno będzie
jej żyć wśród ludzi, którzy mówią w całkiem
dla niej obcym języku. Już wkrótce przekonała
się, że to wcale nie takie obce miasto i że ludność polska jest tu co najmniej tak liczna, jak
i niemiecka. W mieście działało wiele polskich
organizacji i stowarzyszeń, wychodziła polska
„Gazeta Olsztyńska”. Mąż, z zawodu murarz,
zarabiał na utrzymanie licznej rodziny; Stramkowscy mieli sześcioro dzieci: córki Pelagię,
Marię, Irenę i Annę oraz synów: Edmunda
i Józefa.
Spokojny byt rodziny przerwał wybuch
I wojny światowej; Kazimierz Stramkowski
wrócił z niej jako inwalida z przestrzelonym
płucem. Od tej pory Ludwika utrzymywała
swoją liczną rodzinę ze skromnej mężowskiej
renty. W 1925 r. została wdową; najmłodszy
syn Józef nie miał jeszcze czterech miesięcy
– utrzymanie rodziny spadło na jej barki, całe
szczęście, że najstarsze córki już pracowały.
Ludwika Stramkowska wpajała swoim
dzieciom miłość i przywiązanie do Ojczyzny.
Zarówno ona sama, jak i jej dzieci brały żywy
udział w życiu polskich organizacji, takich jak
np. Związek Polaków w Niemczech. Dziewczynki śpiewały w polskich chórach, brały
udział w pracach polskiego Towarzystwa
Młodzieży w Prusach Wschodnich. Młodsze
dzieci chodziły do polskiej szkoły, która powstała w Olsztynie w 1934 r. 17-letnia Pelagia

w lutym 1932 r. rozpoczęła pracę w księgarni
„Gazety Olsztyńskiej”, zaopatrującej polską
ludność Warmii w polskie książki i gazety.
W księgarni Pieniężnych pracował też jej brat
Edmund, który dostarczał „Gazetę Olsztyńską” abonentom olsztyńskim do domu.
1 września 1939 r. w budynku księgarni
pojawili się gestapowcy. Właściciela aresztowano. Książki i gazety powędrowały na przemiał do miejscowej fabryki papieru, budynek
wydawnictwa Niemcy rozebrali, a na jego
miejscu urządzili szalet publiczny.
W październiku 1939 r., kiedy do Olsztyna zaczęli przybywać polscy jeńcy wojenni,
Ludwika wraz z córkami zorganizowała całą
akcję pomocy uwięzionym: zbierały wśród
znajomych ciepłe ubrania, przygotowywały
jedzenie, które dostarczały więźniom i – co
najważniejsze – pomagały im w przesyłaniu listów do rodzin. Dzień 9 grudnia 1939 r. okazał
się feralny – gestapo aresztowało przemycające dary trzy siostry – Pelagię, Marię i Annę,
a po Ludwikę hitlerowcy przyszli do Domu
Polskiego, gdzie Stramkowscy mieszkali od
śmierci Kazimierza. Aresztowali także tych
wszystkich, którzy te paczki przygotowywali.
Zwolniono jedynie Annę, jako osobę
niepełnoletnią. Anna, której jeden z jeńców
powierzył list do rodziny, nie mogąc go ukryć,
a nie chcąc, by dostał się do rąk hitlerowców,
po prostu go… zjadła.
Przed sądem specjalnym, który w trybie doraźnym sądził aresztowanych, Maria
Stramkowska mówiła z godnością: „Należę
do polskiej mniejszości i czuję się jeszcze dziś
[…] całkowicie i zupełnie Polką. Zrobiłam to,
bo polscy jeńcy to moi rodacy”.
Więzieniem, a następnie obozem koncentracyjnym w Oświęcimiu przypłaciła swoją

przynależność do narodu polskiego trzecia
córka Ludwiki – Irena.
Szczęśliwie całej rodzinie Stramkowskich
udało się ujść z życiem z piekła wojny, więzień
i obozów.
Bohaterka naszej dzisiejszej opowieści, Ludwika Stramkowska, przeżyła najpierw koszmar prześladowań niemieckich,
a w 1945 r. – zdobycie miasta przez wojska
radzieckie, tragedię Olsztyna i jego mieszkańców. Pomimo tych strasznych przejść
pozostała w pamięci przyjaciół i znajomych
jako osoba pełna życia i energii, serdeczna
i otwarta na potrzeby innych. Dzięki swym
niezwykłym przymiotom charakteru zyskała
sobie przydomek „warmińska Matka”, bo też
udała się jej rzecz jedna z najważniejszych dla
kobiety i najtrudniejszych – wychowała swoich
sześcioro dzieci na uczciwych ludzi i gorących
patriotów.
Danuta Jamiołkowska

