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Zmiana wysokości opłat za używanie mieszkań i garaży
w zasobach SM „Jaroty” w Olsztynie
Pod koniec marca bieżącego roku mieszkańcy naszej Spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za używanie mieszkań od 1 lipca 2015 r. Integralną częścią tego zawiadomienia była informacja dla członków i osób niebędących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie w sprawie wysokości opłat za używanie mieszkań i garaży w 2015 r. Zakres
informacji zawartej w zawiadomieniu był już omawiany na łamach naszego miesięcznika, jednak warto wiadomości te odświeżyć.
Zmiana wysokości opłat wprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
(Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1116). O jej zmianie Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto wprowadzona w lipcu 2007 r. nowelizacja
ww. ustawy narzuciła obowiązek odrębnego prowadzenia ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości. Oznacza to, że
każda nieruchomość, tj. budynek lub zespół budynków mieszkalnych, ma
indywidualnie ewidencjonowane koszty i przychody. Natomiast zgodnie
z art. 6 wyżej wymienionej ustawy, różnica między kosztami eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
W tym artykule wyjaśnię Państwu, co kryje się pod poszczególnymi pozycjami zawartymi w nowym wymiarze opłat:
1) koszty eksploatacji nieruchomości
Na koszty eksploatacji, tj. utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na dane lokale, składają się m.in. następujące
elementy:

– koszty materiałów, które są niezbędne do drobnych napraw wykonywanych na częściach wspólnych nieruchomości przez konserwatorów;
– koszty energii elektrycznej ogólnego użytku, tj. koszty energii przeznaczonej do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych,
wejść do budynków. W budynkach wysokich są to również koszty
energii zużywanej do obsługi wind. Koszty te są ustalane na podstawie faktur, którymi zakład energetyczny obciąża Spółdzielnię. Dla
każdej nieruchomości są one ewidencjonowane odrębnie;
– usługi pocztowe i bankowe - obejmujące przede wszystkim koszty korespondencji kierowanej do mieszkańców Spółdzielni, koszty obsługi
przelewów dotyczących opłat za używanie mieszkań;
– sprzątanie nieruchomości i utrzymanie zieleni, sprzątanie podestów
w budynkach wysokich, sprzątanie klatek schodowych (dotyczy tych
nieruchomości, dla których usługa ta jest świadczona);
– konserwacja domofonów;
– koszty konserwacji budynków - obejmują zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektów
budowlanych co najmniej raz w roku. W ramach rocznych przeglądów
dokończenie na str. 2

Dlaczego tramwaj?
W Olsztynie trwa inwestycja o niespotykanej dotąd skali, w wielu punktach miasta jednocześnie trwa budowa torowiska tramwajowego. Kilka miesięcy dzieli nas od momentu, w którym na ulicach pojawi się nowy środek transportu zbiorowego – tramwaj.
Warto sobie uświadomić, dlaczego „budujemy ten tramwaj” i dlaczego warto go pokochać.
1. Tramwaje pojawiły się w Olsztynie w 1907 roku, a zlikwidowane
zostały w 1965 roku. Przez blisko 60 lat były częścią historii i tożsamości
Olsztyna, doskonale sprawdzając się jako popularny środek transportu
publicznego.
2. Realizacja projektu tramwajowego jest możliwa dzięki potężnemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej – fundusze unijne pokryją blisko
85% inwestycji. Kwota dofinansowania to około 350 milionów złotych.
Pozyskanie tak dużych kwot z Unii Europejskiej (np. na remont lub budowę nowych ulic) nie byłoby możliwe bez ujęcia w projekcie elementu
transportu zbiorowego – takie są priorytety Unii Europejskiej.
3. Unia Europejska obliguje nas również do obniżania zanieczyszczenia powietrza, a w rankingach pod tym względem polskie miasta
wśród miast europejskich niestety zajmują czołowe miejsca. Znaczną
część zanieczyszczeń powietrza powodują samochody osobowe, zatem
wprowadzenie elektrycznych tramwajów przyczyni się do poprawienia
jakości powietrza w Olsztynie.
4. Projekt tramwajowy to nie tylko tramwaje. Oprócz budowy torowiska (21 km pojedynczego toru) i buspasów (6,8 km) powstają nowe, długo
planowane ulice, np. ulica Obiegowa, a nawierzchnia wielu istniejących

Aleja Piłsudskiego – centrum
dokończenie na str. 6
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dokonywana jest w budynkach Spółdzielni kontrola instalacji gazowych i wentylacyjnych. W okresach 5-letnich występuje obowiązek
sprawdzenia stanu technicznego budynków, tj. konstrukcji budynku
i jego estetyki, instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, ich estetyki oraz otoczenia (mała architektura), kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Przeglądy te dokonywane są
przez firmy zewnętrzne wybierane w drodze przetargu, posiadające
odpowiednie uprawnienia. Ponadto w kosztach tych występują również te związane z kontrolą innych instalacji i urządzeń, np. coroczne
przeglądy dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigów
osobowych, węzłów kompaktowych centralnego ogrzewania;
– pozostałe usługi – obejmujące m.in. dozór mienia, usługi pogotowia
technicznego;
– własne usługi konserwacyjne. Są to prace świadczone przez konserwatorów Spółdzielni na rzecz poszczególnych nieruchomości;
– koszty administracji osiedlowych, administracji ogólnej oraz działalności organów samorządowych – są to koszty wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni (m.in. koszty materiałów biurowych, opłat
skarbowych, sądowych, notarialnych, szkoleń, podróży służbowych,
płac wraz z narzutami, usług prawniczych, wydawania miesięcznika
„Jaroty”) oraz koszty wynikające z przepisów prawa, obligujących
Spółdzielnię do przeprowadzania np. badania lustracyjnego (Prawo
spółdzielcze), badania bilansu (ustawa o rachunkowości);
– koszty ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych.
Na poczet pokrycia tych kosztów co roku ustalana jest opłata eksploatacyjna.
Po zakończeniu danego roku dokonuje się zestawienia dla każdej z nieruchomości wysokości osiągniętych przychodów i rzeczywiście
poniesionych kosztów. Różnica między przychodami a kosztami jest to
wynik na poszczególnych nieruchomościach. Jeśli koszty są wyższe od
przychodów powstaje niedobór, w przeciwnym wypadku jest nadwyżka.
Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica
ta zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomości w roku następnym.
Z przepisu tego wynika, że ustalony wynik na nieruchomości nie
jest jednorazowo rozliczany z mieszkańcami, jak to ma miejsce we
wspólnotach mieszkaniowych, lecz podlega on rozliczeniu w roku następnym w opłacie eksploatacyjnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku niedoboru stawka opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji powinna wzrosnąć, a w przypadku nadwyżki ulec zmniejszeniu lub pozostać
na niezmienionym poziomie. Istotny wpływ na wysokość stawki mają
poniesione koszty w roku poprzednim, jak również przewidywane zmiany cen opłat za usługi świadczone na rzecz Spółdzielni, np. usługi za
sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych, koszty energii elektrycznej,
usług pocztowych itp.
Innym istotnie ważnym elementem mającym wpływ na wysokość
stawki eksploatacyjnej, a dotyczącym wyłącznie członków Spółdzielni
jest możliwość obniżenia tej stawki o pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni. Od 1 lipca 2015 r. członkowie Spółdzielni
będą korzystali z obniżenia tej stawki o 0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej
lokali. Obniżka ta została uwzględniona w zawiadomieniach o zmianie
wysokości opłat w pozycji „koszty eksploatacji nieruchomości”.
2) Koszty eksploatacji mienia Spółdzielni
Kolejną pozycją w zawiadomieniach o wysokości opłat jest opłata
eksploatacyjna na pokrycie kosztów utrzymania mienia Spółdzielni.
Mienie Spółdzielni definiuje art. 40 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, który mówi, że są to nieruchomości niebędące przedmiotem wyodrębnienia własności na rzecz mieszkańców. W szczególności są to:
– nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności
handlowej, usługowej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;

– nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu,
związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli;
– nieruchomości niezabudowane.
W naszej Spółdzielni na wysokość tej opłaty wpływają
m.in. koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic osiedlowych, parkingów, placów zabaw, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty utrzymania budynków
administracyjnych, koszty sprzątania, zimowego utrzymania terenów
stanowiących mienie Spółdzielni i inne.
Ustalona opłata na pokrycie tych kosztów w 2015 r. nie ulega
zmianie i nadal wynosić będzie 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
3) Podatek od nieruchomości
Lokale, dla których nie zostało dokonane wyodrębnienie własności, są obciążane podatkiem od nieruchomości, natomiast właściciele
lokali płacą ten podatek na podstawie indywidualnych decyzji wydanych
przez Urząd Miasta Olsztyna bezpośrednio do tego urzędu.
4) Działalność kulturalno-oświatowa
Opłaty na pokrycie kosztów związanych z działalnością kulturalno-oświatową w 2015 r. pozostają bez zmian i wynoszą 0,12 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Członkowie Spółdzielni są ustawowo zobowiązani do uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością oświatową i kulturalną
prowadzoną przez Spółdzielnię. Działalność ta prowadzona jest od listopada 1982 r. jako działalność statutowa. Zebranie Przedstawicieli
Członków w listopadzie 2007 r. podjęło uchwałę o kontynuacji prowadzenia tej działalności oraz pokrywania kosztów z tym związanych
przez członków Spółdzielni w postaci comiesięcznych opłat w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Sprawę tę reguluje art. 4 ust. 5
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek ponoszenia tej
opłaty obciąża wyłącznie członków Spółdzielni. Osoby niebędące
członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z tej działalności na
podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
5) Opłaty związane z mediami dostarczanymi do lokali mieszkalnych
Większość mieszkańców nie ma wątpliwości, co do konieczności
ponoszenia opłat za dostarczoną do lokali mieszkalnych wodę, energię
cieplną, gaz czy też opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierane przez Spółdzielnię zaliczki na pokrycie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz na pokrycie kosztów ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania są ustalone indywidualnie dla każdego z lokali na podstawie rzeczywistego zużycia tych mediów w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Ma to na celu przybliżenie wysokości zaliczek
wnoszonych do Spółdzielni z ponoszonymi kosztami. Ponadto pozwala na uniknięcie dużych niedopłat i pojawiających się wówczas problemów z ich jednorazową spłatą oraz nadpłat.
Zaliczki na pokrycie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali opomiarowanych, tzn. wyposażonych w indywidualne wodomierze, ustalono w następujący sposób: cena 1m3 wody
przemnożona przez liczbę osób zgłoszonych jako zamieszkujących
w danym lokalu oraz prognozowane zindywidualizowane zużycie wody
w m3.
Dla lokali nieopomiarowanych ustalony został ryczałt na pokrycie
kosztów zużycia zimnej wody w wysokości 52 zł na osobę miesięcznie.
W pismach mieszkańców dotyczących rozliczenia wody często
pojawia się pytanie, dlaczego przyjęty do rozliczenia koszt zimnej wody
jest inny niż podana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jej cena, która również jest ujęta w zawiadomieniach o wymiarze
opłat. Różnica ta wynika z faktu, że PWiK w swoich taryfach określających wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowa-

JAROTY ∙
dzanie ścieków ujmuje również opłaty abonamentowe. Są one później
uwzględniane w fakturach, które otrzymuje Spółdzielnia. Stąd koszt
jednego metra sześciennego wody wyliczony na podstawie faktur jest
inny niż cena jednego metra sześciennego wody wynikająca z taryfy.
Opłaty na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby
podgrzania wody dla lokali opomiarowanych w budynkach zasilanych
z sieci MPEC zostały ustalone jako zaliczki w wysokości 23,70 zł/m3.
Jest to średni koszt podgrzania wody w 2014 r. pomnożony przez liczbę osób zgłoszonych do zamieszkania w danym lokalu i prognozowane indywidualne zużycie wody w m3. Dla lokali nieopomiarowanych
ustalono ryczałt w kwocie 58 zł od osoby miesięcznie.
Koszty zakupu gazu w budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze budynkowe rozlicza się indywidualnie w okresach rocznych,
biorąc za podstawę przeciętną liczbę mieszkańców danego lokalu
i koszty dostawy gazu sieciowego ustalone na podstawie faktur wystawionych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zaliczka
na pokrycie kosztów zużycia gazu w 2015 r. została ustalona w wysokości 7,80 zł/osobę na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia gazu
w 2014 r.
W przypadku rozliczenia ww. mediów trzeba pamiętać, że za pieniądze wpłacone przez mieszkańców są opłacane faktury wystawiane przez PWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz
PGNiG, a Spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość tych kosztów, ponieważ są to opłaty od niej niezależne.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ustalone na podstawie Uchwały nr V/31/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia
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10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki i wynoszą dla
odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny
9,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Usługa wywozu nieczystości na terenie SM „Jaroty” realizowana
jest przez firmę zewnętrzną Remondis Olsztyn – wybraną przez Gminę Olsztyn w drodze przetargu.
6) Fundusz remontowy
Stawki odpisu na fundusz remontowy w większości nieruchomości pozostały bez zmian i od 1 lipca 2015 r. wynoszą:
– 2,50 zł/m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynkach ocieplonych, w których koszty ocieplenia i zmiany systemu
w zasilania w ciepło (jeśli występowało) nie zostały spłacone. Budynków takich pozostało już tylko 10.
– 1,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali ocieplonych ze spłaconymi
kosztami ocieplenia i zamiany systemu zasilania w ciepło (jeśli występowało),
– w pozostałych nieruchomościach stawki odpisu zostały ustalone indywidualnie na podstawie rzeczywistych potrzeb remontowych.
Ze stawek odpisu na fundusz remontowy wyodrębnia się część
odpisu w wysokości 0,10zł/m2 miesięcznie z przeznaczeniem na finansowanie remontów w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

ZIELEŃ OSIEDLOWA 2015 r.
Zieleń osiedlowa stanowiąca otoczenie naszych budynków wymaga systematycznego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, zapewniających jej utrzymanie we właściwym stanie. W okresie wczesnowiosennym i wiosennym zieleń przygotowywana
jest do nowego okresu wegetacyjnego, m.in. przez wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów.
Ponieważ krzewy kwitną w różnych miesiącach wegetacji, sposób i pora cięcia poszczególnych gatunków jest różny. Krzewy, których ozdobą są przede wszystkim liście i pędy (np. derenie, berberysy, pęcherznice) oraz krzewy tworzące kwiaty na końcach pędów
tegorocznych (np. pięciorniki, tawuły japońskie, róże, śnieguliczki
i in.), tnie się wczesną wiosną. Wiosną przeprowadzamy również
cięcia odmładzające m.in. berberysów, irg, pęcherznic, wycinamy
również zaschnięte pędy bylin i traw. Natomiast krzewy tworzące
kwiaty na pędach zeszłorocznych, tj. forsycje, jaśminowce, lilaki,
krzewuszki, żylistki, porzeczki krwiste, wczesne odmiany tawuł, cięciom poddane zostaną po kwitnieniu.
Co roku do planu remontów kwalifikuje się nieruchomości, na
których zachodzi potrzeba wykonania nowych nasadzeń/dosadzeń
roślinnych. W tym roku drogą przetargu nastąpi realizacja projektów
na poniższych terenach/nieruchomościach:
Osiedle Jaroty:
Wśród rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych wyróżniamy:

 
Cięcia formujące, których dokonujemy na początku życia roślin, ma ono nadać roślinom pożądaną przez nas formę.

 
Cięcia prześwietlające mają za zadanie rozluźnienie korony
i dopuszczenie światła do jej wnętrza.
 
Cięcia sanitarne – to usunięcie gałęzi lub pędów suchych, chorych i połamanych.
 
Cięcia korygujące, które wykonuje się na już ukształtowanych
w sposób niewłaściwy koronach drzew (do 10 lat) i krzewów.
 
Cięcia odmładzające zaleca się w przypadku starszych krzewów. Polegają one na usunięciu starych, chorych i uszkodzonych gałęzi. Ich celem jest pobudzenie roślin do wytwarzania
nowych i silnych pędów.

ul. Boenigka 36, 38, 40, ul. Boenigka 42, 44, ul. Burskiego 2,
18, ul. Jaroszyka 20, ul. Hanowskiego 7, ul. Leyka 2, 4, 6, ul. Leyka
8, 10, 12, ul. Wiecherta 7, ul. Wiecherta 19, ul. Wiecherta 15 – 23,
ul. Wiecherta 25, 27, ul. Herdera 8, ul. Herdera 14, 16, ul. Kanta 1,
ul. Herdera 20, ul. Kanta 12.
Osiedle Pieczewo:
ul. Jeziołowicza 1, 3, 5, ul. Jeziołowicza 23, ul. Żurawskiego 21,
23, ul. Sikiryckiego 1, ul. Sikiryckiego 12.
W miesiącach jesiennych br. zostaną wykonane nasadzenia
zastępcze za drzewa wycięte w ubiegłym roku, wynikające z decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn. Nowe drzewa
posadzone zostaną na terenach osiedli Jaroty, Nagórki i Pieczewo
w miejscach bezkolizyjnych.
Ewa Prątnicka
Specjalista ds. zieleni SM „Jaroty”
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„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
9 kwietnia 2015 r. w Klubie „Akant” odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”, do którego
zgłosiły się następujące szkoły: SP 25, SP 30, SP 32, SP 34. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: Jolanta Białek – przewodnicząca oraz Alicja Popielarczyk i Aneta Nowak.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
W kategorii klas I: I miejsce: klasa IA SP 32, II miejsce: klasa IB SP 34.
W kategorii klas II: I miejsce: klasa IIB SP 34, II miejsce: klasa IIE SP 25, III miejsce: klasa IIB SP32, IV miejsce: klasa II SP 30.
W kategorii klas III: I miejsce: klasa IIIB SP 34, II miejsce: klasa IIIA SP 32.

8 marca w Klubie „Seniora”

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” Andrzej Górski złożył życzenia Paniom z Klubu „Seniora” Osiedlowego
Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Rady Osiedla: Halina Wojciechowska-Marcinkiewicz, Janina Tunkiewicz, Barbara Dmochowska-Dyżlą.
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27 marca 2015 r. w Klubie „Akant” odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki pn. „Piosenka na dobre i na złe”, którego
głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie oraz ODK SM „Jaroty” – Klub „Akant”,
koordynatorem natomiast Małgorzata Szmit.
• w kategorii klas III szkoły podstawowej: I miejsce Lenie Szwed
– SP 30; II miejsce Julii Żurek – SP 34; III miejsce Bartoszowi
Kapała – SP 34.
Grand Prix I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „Piosenka na dobre i na złe” przyznano Katarzynie Straub z SP 34
z klasy 2c. GRATULUJEMY!

W konkursie wzięło udział 26 wokalistów z klas 1 – 3 ze szkół
podstawowych nr: 23, 25, 30, 32, 33 oraz 34.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Agata Dowhań – kierownik artystyczny zespołu dziecięco-młodzieżowego „SUKCES”,
Anna Dramowicz – Szkoła Muzyczna „YAMAHA” w Olsztynie, Dominik Jastrzębski – muzyk Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
Przesłuchania odbyły się w 3 kategoriach wiekowych. Podczas
konkursu wystąpił zespół dziecięco-młodzieżowy „SUKCES”.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
• w kategorii klas I szkoły podstawowej: I miejsce Tymonowi Kasińskiemu – SP 34; II miejsce Anieli Markowskiej –
SP 33; III miejsce Patrycji Czajkowskiej – SP 30.
• w kategorii klas II szkoły podstawowej: I miejsce Gabrieli
Kompowskiej – SP 34; II miejsce Gabrieli Stepnowskiej –
SP 32; III miejsce Victorii Rydzykowskiej – SP 32.

DYŻURY

Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie, natomiast zdobywczyni nagrody Grand Prix otrzymała statuetkę ufundowaną przez ODK SM „Jaroty”.

Nagrody wręczał gość specjalny konkursu dyrektor SP 34 Marek Wąsik. Laureaci I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki zostaną
zaproszeni do Radia Plus Olsztyn na nagranie w profesjonalnym studiu piosenek wykonywanych podczas festiwalu i prezentacji na antenie
radia.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
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: 18 maja 2015 r.

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezesds. 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.
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Dlaczego tramwaj?

ul. Witosa – osiedle Jaroty

ulic zostanie odnowiona. Wymienione zostaną także duże odcinki sieci
teletechnicznych, kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych,
czyli kilometry starych rur i kabli, które na wymianę czekają już od wielu
lat. Powstanie także 11 km sieci światłowodowej.
5. Zgodnie z nową organizacją ruchu na olsztyńskie ulice wyjedzie
15 tramwajów oraz 154 autobusy – wszystkie objęte priorytetem pierwszeństwa na skrzyżowaniach. Torowiska tramwajowe w dużej mierze
będą miały przebieg poza obrębem ulic – ruch samochodowy i tramwajowy nie będzie ze sobą kolidować ani sobie nawzajem przeszkadzać.
6. Wraz z tramwajem powstaje w Olsztynie Inteligentny System
Transportu (ITS), dzięki któremu jazda przez miasto będzie bardziej

płynna, a pasażerowie oczekujący na przystankach zyskają 77 elektronicznych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz
37 biletomatów.
7. Dzięki ITS na niektórych odcinkach tramwaj będzie jechać
z prędkością 70 kilometrów na godzinę, czyli dużo szybciej niż jest
w stanie poruszać się samochód osobowy w ruchu miejskim. Powstanie 85 inteligentnych skrzyżowań ze sterowaną przez ITS sygnalizacją
świetlną oraz 5 skrzyżowań objętych systemem pomiaru prędkości
i przejazdu na czerwonym świetle.
8. Tramwaje będą estetyczne, nowoczesne i co ważne – naszej
polskiej produkcji. Wszystkie zostaną pomalowane na kolor limonkowo-szary (zgodnie z przyjętą kolorystyką miejską), będą klimatyzowane
oraz wyposażone w bezprzewodowy dostęp do internetu. W tramwajach i autobusach oraz na przystankach zainstalowanych zostanie
159 biletomatów, 527 dwusystemowych kasowników do biletów
papierowych i elektronicznych, 90.000 bezkontaktowych kart/biletów
elektronicznych, a także 517 wyświetlaczy. Ponadto na skrzyżowaniach,
na przystankach oraz w tramwajach i autobusach zainstalowanych zostanie ponad 500 kamer monitoringu.
9. Większość załogi obsługującej tramwaje, czyli około pięćdziesięciu motorniczych, a także dyspozytorzy, obsługa techniczna – stanowić będą pracownicy, którzy obecnie są kierowcami autobusów lub
osobami zatrudnionymi w warsztatach autobusowych. Niemniej dzięki
tramwajom powstaną też zupełnie nowe miejsca pracy.
10. Ponadto projekt tramwajowy przewiduje budowę 10 stacji meteorologicznych.
Tramwaj w Olsztynie to nowa jakość dla mieszkańców, nowy wymiar miejskiego życia. Warto pokochać tramwaj!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

Ogólnopolskie Wybory Książek
W ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej pod koniec lutego br. w Szkole
Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej odbyły się Wybory Książek. Celem akcji było poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań uczniów, promocja czytelnictwa i bibliotek szkolnych.

Wybory w naszej szkole poprzedziła informacja na stronie internetowej i gazetkach w bibliotece oraz korytarzu szkolnym. Uczniowie
i nauczyciele stworzyli listy wyborcze – z tytułami książek, które powinny
się znaleźć w sprawozdaniu, tytuły powieści, które warto, a może nawet
trzeba przeczytać.
Uczniowie klas I – VI wrzucili do urn karty wyborcze z tytułami
(1 do 3) najciekawszych książek. Szkolna komisja wyborcza policzyła
głosy, przygotowała zestaw tytułów, które wskazali uczniowie.
W wyborach wzięło udział 676 uczniów i 8 nauczycieli. Najwięcej
głosów otrzymały książki: R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
(60 głosów) oraz „Władca Pierścieni” (44 głosy), drugie miejsce zajęła
seria o Harrym Potterze (58) i Mikołajku (50). Mniej głosów otrzyma-

ły powieści: „Dzieci z Bullerbyn” (46), seria „Zaopiekuj się mną” (42),
„Dziennik cwaniaczka” (36), seria o Martynce opowiadana przez Wandę
Chotomską (35), „Opowieści z Narnii” (35), „Charlie i fabryka czekolady” (33), „Akademia pana Kleksa” (28), „Magiczne drzewo” (26), seria
o koszmarnym Karolku (21).
Tytułów wskazanych przez uczniów było ponad 200, z tego 100 pojawiło się tylko raz. Na liście znalazły się utwory autorów zagranicznych
i polskich, np. Astrid Lindgren, Brandona Mull, Joanny Olech, Grzegorza
Kasdepke, Joanny Papuzińskiej. Uczniowie pokazali, że czytają, warto
więc zadbać, żeby sięgali po dobre i wartościowe pozycje.
Jolanta Majewska
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Wojna jądrowa?!
Ostatnio za sprawą wojennej retoryki wielu polityków i „wodzów”
krajowych i zagranicznych oraz spekulacji wokół kryzysu ukraińskiego, podsycanych jeszcze walkami tzw. państwa islamskiego i ujawniających się to tu, to tam aktach terrorystycznych, powrócił po latach
temat zagrożenia globalną wojną jądrową, niosąc ze sobą mity wytworzone w epoce zimnej wojny.
Czy to fakty, czy plotki – m.in. i to, że Rosja w „zamęcie” informacji, dysput i oskarżeń w sprawie sytuacji na Ukrainie podobno groziła
atakiem jądrowym na europejskie miasta: Warszawę, Wilno, Amsterdam itd.
Jako emerytowany oficer wojsk chemicznych chciałbym wyrazić
w miarę obiektywny pogląd na tę zafałszowaną psychozę atomowej
apokalipsy czy w ogóle zagrożenia wojną. Powinniśmy zdać sobie
sprawę, że wizjom tym daleko do realizmu, są raczej elementem
„nowej” zimnej wojny, która niegdyś wytworzyła prawdziwą psychozę
atomowej zagłady, z przekonaniem, że wymiana atomowych ciosów
zakończy istnienie gatunku homo sapiens.
Totalna jądrowa wojna światowa zakładała wówczas wykorzystanie
(w celu unicestwienia przeciwnika) niemal całych arsenałów jądrowych
wszystkich mocarstw, doprowadzając w efekcie do zniszczenia życia na
kuli ziemskiej. W opracowaniach z lat 80. XX wieku przewidywano np., że
na Polskę spadnie około 100 – 150 głowic, w tym na największe miasta po
2 – 3 głowice o mocy 5 Megaton. Fakt, niszczycielska siła takiego ataku byłaby niewyobrażalna, a efektem śmierć 70 – 80 procent mieszkańców tych
miast, zaś ogólna populacja kraju spadłaby do ok. 20 milionów. Gdyby tak
się stało, to byłoby to koszmarne, choć po analizie niewiele przekraczałoby straty, jakich nasz kraj doznał w II wojnie światowej – wtedy liczba
ludności spadła z 35 mln w 1938 do 24 mln w 1946 r.
Oczywiście w porównaniu „na wprost”, to nie takie oczywiste z uwagi
na następstwa wojny jądrowej: promieniotwórcze skażenie terenu i komplikacje popromienne, jednak mit atomowej zagłady głoszący, że po tej
wojnie pozostanie tylko bezkresna pustynia, wydaje się przesadzony. Mit
ten budowano na przykładzie meteorytu, który miał doprowadzić do wyginięcia dinozaurów. Jeśli zatem jeden meteoryt mógł spowodować takie
spustoszenie, to co dopiero tysiące głowic? W rzeczywistości jednak moc
eksplozji meteorytu na Jukatanie szacowana jest na 192 Teratony, podczas gdy potencjalna wojna nuklearna miałaby moc ok. 10.000 Megaton,
(czyli dziesięciu Gigaton), a więc sto tysięcy razy mniej. Dla wyjaśnienia:
moc wybuchów jądrowych określa się tzw. równoważnikiem trotylowym
i np.: wybuch o mocy 1 megatony to tak jak wybuch 1.000.000 ton trotylu.
Inny mit związany z wojną atomową głosi, że jeśli nawet nie wszyscy zginą od wybuchów (temperatura, fala uderzeniowa i promieniowanie
przenikliwe), nie przeżyją skażenia promieniotwórczego, które przyniesie
im śmierć, choroby i rodzenie się mutantów. I tu wizja jest „na wyrost” lub
dla podparcia idei zimnowojennej, dowiodła tego m.in. katastrofa w Czarnobylu. Fizycy badający skutki promieniowania po tej katastrofie stwierdzili
bowiem, że ratownicy, którzy przyjęli średnią dawkę promieniowania, jak
i mieszkańcy, którzy pozostali i żyją w strefie skażonej, nie tylko nie zapadli na chorobę popromienną, ale są obecnie zdrowsi od reszty populacji.
Ponoć to zjawisko zwane hormezą radiacyjną sprowadza się do pobudzenia mechanizmów obronnych i naprawczych organizmu ludzkiego, będące
pozostałością po czasach, gdy naturalna ziemska radiacja była wyższa.
Ale, ale – co z tymi, którzy przyjmą wyższą dawkę promieniowania?
Osoby znajdujące się blisko wybuchu zabije fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne i wysoka radiacja, zaś ci co przeżyją, mając bardziej napromieniowane organizmy albo wyzdrowieją, albo niestety zginą. Nie znaczy
to, żeby problem promieniowania bagatelizować, ale nie można też przyjmować, że i tak nie ma szans na przeżycie. Osłona bowiem, która oddzieli
nas od wybuchu jądrowego (wał ziemny, rów itp.) zwiększa szanse na
przeżycie wielokrotnie, a np. piwnica domu nawet 50-krotnie. Podobnie
z długotrwałymi skutkami, takimi jak opad promieniotwórczy i tu świadomość jego istoty może uratować setki tysięcy ludzi, w przeciwieństwie do

rezygnacji i poddawaniu się rozpaczy. Ukrycia, ochrona dróg oddechowych nawet środkami zastępczymi (gaza, maseczki ochronne) i wiedza,
że najgroźniejsze skażenie z opadu występuje w pierwszych godzinach
po eksplozji i utrzymuje się do 24 – 48 godzin, a później zaczyna spadać.
Na skażenie to złożą się trzy podstawowe pierwiastki grożące naszemu
zdrowiu; Jod-131, Stront-90 i Cez-137. Pierwszy ma bardzo krótki czas
rozpadu, już po miesiącu niemal zaniknie, po kilku nie będzie go wcale.
Owszem czas rozpadu pozostałych wynosi 30 lat i po takim okresie mogą
występować nowotwory, ale perspektywa przeżycia po „apokalipsie”
trzech dekad jest optymistyczna i jakże daleka od wizji totalnej zagłady
gatunku ludzkiego.
Skutki wybuchów jądrowych dla życia i zdrowia ludzi są w świadomości społeczeństw znane, choć przejaskrawione, natomiast zasady życia
„po” całkiem nieznane, a przecież ludzie, którzy by przeżyli „atomowy holokaust” rozpoczną egzystencję w nowej rzeczywistości. Świat bez komputerów, internetu, telefonów komórkowych i prądu może być szokiem,
nie będzie środków transportu, zaopatrzenia oraz łączności – to efekt
impulsu elektromagnetycznego towarzyszącego eksplozji jądrowej. Struktury państw na pewien czas zanikną zupełnie, za to pojawią się gangi,
a obraz nowej rzeczywistości dopełnią zjawiska atmosferyczne: zasnucie atmosfery dymem i pyłem, zmniejszenie dawki światła docierającego
do powierzchni ziemi, czyli ochłodzenie klimatu. Zanik warstwy ozonowej
spowoduje wiele zagrożeń: skóra ludzi, będzie doznawała poparzeń słonecznych, konieczna będzie ochrona oczu. Okresy wegetacji roślin będą
skrócone, ale na pewno nie nastąpi epoka lodowcowa.
Zapewne nowym zjawiskiem społecznym, już w pierwszych godzinach po wybuchach będą fale migracji z miast do wsi (osad, daczowisk
i działek), z rejonów zniszczeń, skażeń i zakażeń do miejsc gwarantujących bezpieczeństwo i wyżywienie. Przyjęcia tych uciekinierów będą
zapewne różne, ale brak środków, paliw i maszyn wymagać będzie dodatkowych rąk do pracy. Osady będą się musiały także bronić przed zdemoralizowanymi bandami.
Wszystkie niekorzystne zjawiska spowodują dalszy spadek ludności,
będą wybuchać epidemie i konflikty, ale ludzie powoli zaczną się uczyć
żyć w nowych warunkach, gdzie każdy błąd lub infekcja będą opłacane śmiercią. Ogrom zagrożeń, brak antykoncepcji i prymitywne warunki
życia spowodują paradoksalnie zwiększony przyrost naturalny, bowiem
ludzie powrócą do naturalnego cyklu posiadania pierwszych dzieci tuż
po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Rozpocznie się powolne odrodzenie
i powrót prawa. Słabsze grupy bandyckie zostaną wyeliminowane przez
samoobronę mieszkańców osad, silniejsze zaoferują swe usługi ludności,
często przejmując przywództwo nad lokalnymi społecznościami. Pod koniec pierwszego roku po wojnie niebo zacznie się przejaśniać, w lasach
pojawi się więcej zwierzyny, a ludzie, których główną troską przestanie
być zaspokojenie głodu i walka z chorobami zaczną odtwarzać technologie i przede wszystkim byt i struktury społeczne.
Przyznaję, to też swoista retoryka, trochę teoretyczna, ale i podparta
wiedzą o zniszczeniach i skażeniach, jak i doświadczeniach ofiar ataków
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki czy tragedii w Czarnobylu. Zawarłem
tu również wiedzę, jaką przez lata służby w wojskach chemicznych przekazywano mi w tej kwestii i to nie tylko wojny jądrowej, ale i totalnej wojny
z użyciem wszystkich możliwych środków masowej zagłady: środków trujących i zapalających, broni biologicznej i psychologicznej.
Staram się przekazać zarówno tragizm i okrucieństwo wizji takiej wojny, ale i też utopijność mitów jej wybuchu i przebiegu. Czynię to wobec
mnogości spekulacji, a braku realnej informacji i choćby prób uświadamiania nam istoty i prawdy – możliwych, właśnie takich zagrożeń. Przekazuję
swój w miarę obiektywny pogląd na tę kwestię – obyśmy takich wizji i zagrożeń nie przeżywali nigdy, a jeżeli w mikroskali, to przynajmniej mając
trochę więcej świadomości i informacji o ich przebiegu, możliwościach
zabezpieczenia się i przeżycia! Cdn.
St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ
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Olsztyn czyta
O tym, że OLSZTYN CZYTA, jesteśmy przekonani i nie zniechęcą nas sceptyczne szepty statystyk, prezentowanych od czasu
do czasu. Mieszkańcy Olsztyna z chęcią sięgają po książki, a świadectwem tego są chociażby codzienne wizyty w naszej bibliotece. Jednak prawdziwą manifestację swoich czytelniczych uczuć zaprezentowali podczas głośnego happeningu na Placu Jana
Pawła II, podczas którego wspólnie odczytali fragmenty ulubionych lektur.

23 kwietnia minęło dokładnie dwa lata od wspomnianego spotkania. To właśnie wtedy Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ruszyła z akcją OLSZTYN CZYTA, której celem była promocja czytelnictwa w naszym mieście. Od tamtej pory my – bibliotekarze – co jakiś
czas wychodzimy na ulice Olsztyna i zachęcamy mieszkańców do udziału w literackich grach miejskich, piknikach, a nawet do tworzenia
własnych tekstów, czego dowodem jest opublikowany zbiór opowiadań „Kryminalny Olsztyn”. Ponadto tworzymy literacką mapę Olsztyna, na
której zaznaczamy miejsca szczególnie przyjazne książce, wyróżniając je certyfikatem „Tu się czyta”.
Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich szykujemy dla Was kolejne czytelnicze niespodzianki. Bądźcie
czujni! Więcej informacji o akcji OLSZTYN CZYTA znajdziecie na stronie głównej MBP: www.mbp.olsztyn.pl.
Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)

Ogłoszenia mieszkaniowe
M-5 własnościowe o pow. 72,5 m² na Nagórkach sprzedam lub
zamienię na M-2 z dopłatą. Tel. 789 157 214.
Sprzedam własnościowe spółdzielcze M-5 na Nagórkach, w bloku 4-piętrowym na III piętrze. Cena 267 tys. zł. Tel. 608 335 899.
3-pokojowe mieszkanie o pow. 71,1 m², ul. Barcza, IV/IV – sprzedam lub zamienię na dwa mniejsze. Tel. 694 207 716.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 3-pokojowe o pow. 60,2 m²
w Olsztynie, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Mieszkanie o pow. 48,3 m² na Nagórkach, I piętro – zamienię na
większe 60 – 72 m². Tel. 889 093 401.
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m², I piętro,
ul. Jeziołowicza 22, os. Pieczewo. Tel. 513 210 864.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m². Tel. 514 368 708.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię na mniejsze, I – II piętro, w okolicy ul. Mroza. Dopłata za różnicę
metrażu. Tel. 505 154 829.
Łobez, zachodniopomorskie – własnościową kawalerkę
o pow. 26 m², stare budownictwo – zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym mieście. Mieszkanie nie
musi być własnościowe. Tel. 783 214 022.
Sprzedam mieszkanie o pow. 61 m² – 3-pokojowe, I piętro, przy
ul. Barcza. Tel. 604 582 974.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka
z oknem, przy ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym
metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
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

