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Pod latarnią najciemniej
W sierpniowym numerze „Jarot” z roku 2012 w artykule zatytułowanym „Uprzejmie donoszę, że…” pisaliśmy o doniesieniach złożonych przez Panią Poseł Lidię Staroń zarówno do prokuratury, jak i do NIK w sprawie domniemanych
przestępstw popełnionych rzekomo przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w związku z termomodernizacją
budynków mieszkalnych. Odbyło się to z pompą na konferencji prasowej w dniu 10 stycznia 2012 r.
Delegatura NIK jako pierwsza uporała się z materią. Dwóch inspektorów, po trzytygodniowych badaniach, dostarczyło materiał, na
podstawie którego w konkluzji wystąpienia pokontrolnego podano:
„Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie”.
Całą nadzieję na znalezienie „czegoś” związała więc Pani Poseł z postępowaniem prokuratorskim zainicjowanym przez nią na
podstawie wniosku z dnia 20 stycznia 2012 r. Czterostronicowe pismo posłanki informowało Prokuraturę Rejonową o ogromie krzywd
wyrządzonych spółdzielcom SM „Jaroty” w trakcie ocieplania ich budynków, także m.in. poprzez zagarnięcie ich oszczędności w kwocie
około 10 mln złotych. Dochodzenie trwało pięć miesięcy. Przesłuchano sześć osób (trzech członków Zarządu, główną księgową, kierowniczkę działu rozliczeń remontów oraz przewodniczącego Rady
Nadzorczej). Czworo pracowników Spółdzielni przez kilkanaście dni
wyszukiwało w archiwum (lata 2007 – 2011), a następnie kserowało prawie sześć tysięcy stron dokumentów, by sprostać potrzebom

śledczych, którzy na zakończenie napisali tak: „Na podstawie zgromadzonego materiału nie można przyjąć, iż członkowie Zarządu
wprowadzali w błąd mieszkańców Spółdzielni, co do przeznaczania środków wynikających z premii termomodernizacyjnych
i pobierali od nich zawyżone kwoty odpisów na fundusz remontowy. Brak jest w rozpatrywanym zachowaniu również celowości działania nakierowanej na osiągnięcie korzyści majątkowej
przez Zarząd SM „Jaroty” z czyjegokolwiek majątku.
W tym stanie rzeczy umorzenie śledztwa w niniejszej sprawie należy uznać za uzasadnione”.
W tym samym dniu, tj. 27 czerwca 2012 r., postanowienie
o umorzeniu dochodzenia zostało zatwierdzone przez Prokuraturę
Rejonową w Olsztynie.
Szlag by człowieka trafił, a posłankę to już na pewno. Nic, tylko
kłody pod nogi i piasek w tryby. Ale od czego są tzw. pożyteczni
idioci – wąska grupa osób gotowych na wszystko, głównie z powodu
ograniczeń intelektualnych.
dokończenie na str. 3

L Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie
zawiadamia, że L Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. (piątek) o godz. 17.00
w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) wnioskowej,
c) wyborczej,
d) statutowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2012 – dyskusja i podjęcie uchwały.

9. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2012 – dyskusja i podjęcie
uchwały.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej.
11. Wybory członków Rad Osiedlowych.
12. Wybory delegata i zastępcy delegata na VI Krajowy Zjazd
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
13. Zmiana Statutu – dyskusja, podjęcie uchwały.
14. Przyznanie tytułów „Chorąży SM Jaroty” – dyskusja i podjęcie
uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
16.Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”

UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu
dowodu tożsamości.
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Znani i nieznani
Żyją pośród nas, może w mieszkaniu obok lub w bloku naprzeciwko albo uliczkę dalej. Zwykli, a jednak ich pasje, które
z ogromnym zapałem realizują, czynią z nich wyjątkowych ludzi. Dziś prezentujemy sylwetkę WOJCIECHA GOLJATA. Z wykształcenia inżynier, pasjonat historii, dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta w Olsztynie. Po raz pierwszy
znalazł się w „Wielkiej Grze” w 1985 roku. Pojechał na eliminacje z historii Polski Piastów. W sumie brał udział w 25 eliminacjach,
9 razy występował na antenie i siedem razy wygrał.

***
Trzeba iść po zwycięstwo
Siedem razy wygrać „Wielką Grę”, to jak siedem razy wejść na Mount Everest wiedzy. Gdy Wojciech Goljat startował
w tym najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym w XX wieku teleturnieju TVP, trzeba było wykazać się nie tylko odpornością na stres, ale przede wszystkim wiedzą i umiejętnością kojarzenia faktów. Zwycięzcy „Wielkiej Gry” nie mogli liczyć na
żadne „koła ratunkowe”, wiedzę czerpali z książek (o internecie, google, wikipedii nie było mowy). Jak się startowało np.
z „podbojów arabskich w VII i VIII wieku” lub „Geografii krajów basenu Morza Śródziemnego”, to trzeba było naprawdę
wszystko o tych dziedzinach wiedzieć.

W Tatrach słowackich

„Wielkiej Gry” już nie ma, bo zdaniem telewizyjnych decydentów była zbyt
inteligentna jak na potrzeby masowej wi-

downi. Nie pomagały liczne protesty widzów przeciw tej decyzji.
– Pozostała dobra pamięć o tym
niezwykłym teleturnieju. A propos pamięci – żeby 7 razy wygrać z różnych
dziedzin historii i geografii, to warunkiem jest znakomita pamięć?
– Ważniejsze od pamięci jest serce do tego, co się robi. Czy do brania
udziału w teleturnieju, czy do każdej innej czynności, do której się zabieramy
– odpowiada Wojciech Goljat. – Jak się
ma pasję, to wtedy łatwo o motywację
i mobilizację. Z prostego powodu – bo to
sprawia przyjemność.
– I to wystarczy, by odnieść sukces?
– Trzeba tak naprawdę pragnąć tego
sukcesu. Dążąc do jego osiągnięcia warto jednak być przygotowanym na ewentualną porażkę. Ale po porażce podnieść
się i z determinacją działać dalej. Upór,
konsekwencja – to kolejne ważne elementy odniesienia sukcesu. I co jeszcze
ważne – odporność na stres. Mam to
szczęście, że umiem działać w stresie,

stres mnie mobilizuje, a nie paraliżuje.
Inna rzecz, że jak się jest pewnym swojej wiedzy, to łatwiej nerwy opanować.
Ucząc się podchodziłem taktycznie do
opanowania danej dziedziny historii. Mając dobrą bazę, mogłem potem pozwolić
sobie na kojarzenia, dedukowanie właściwej odpowiedzi dzięki łączeniu faktów.
– Szczęście też chyba się przydaje?
– Trzeba w nie wierzyć, jak również
w to, że się idzie po zwycięstwo. Walcząc
o coś, na czym nam zależy nie powinno się nastawiać z góry na porażkę, bo
to oddanie gry walkowerem. Jak wspomniałem z porażką trzeba się liczyć, ale
z góry nie wolno się nastawiać, że na
pewno mi się nie uda.
– Czego zabrakło Stowarzyszeniu
Miłośników Wielkiej Gry, któremu pan
przewodniczył, a którego celem było
przywrócenie na antenę teleturnieju?
– No cóż, w grze nie zawsze się
można wygrać, zwłaszcza gdy przeciwnik gra nieczysto.
Rozmawiała Tamara Jesionowska

„Wielka Gra” – teleturniej polski nadawany cyklicznie od 1962 do 2006 roku, początkowo na antenie TVP1, następnie od II połowy
lat 70. w TVP2. Prowadzący zmieniali się kilkakrotnie w historii programu, ostatnią z nich była Stanisława Ryster. Charakteryzował się tym,
że sprawdzał wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, z której gracz musiał się przygotować.

Wiosna, ach to ty…
Z chwilą ustąpienia warunków zimowych, służby Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczną między innymi porządkowanie nawierzchni trawiastych, usuwanie uschniętych, połamanych gałęzi drzew i krzewów, a także wymianę roślin i uzupełnianie nasadzeń objętych gwarancją. W ramach planu remontów na rok 2013 Spółdzielnia zamierza wykonać kompleksowe
nasadzenia drzew i krzewów na terenie placu zabaw przy ul. Boenigka 1 – 1A oraz w otoczeniu budynków przy ul. Boenigka 30
i ul. Malewskiego 8 – 10 – 12. Realizację projektów zaplanowano na jesień bieżącego roku.
W okresie kwiecień-listopad 2013 roku Spółdzielnia będzie realizowała także nasadzenia zastępcze za drzewa usunięte zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. Nowe rośliny posadzone zostaną na terenach osiedli Jaroty, Pieczewo i Nagórki, przy następujących adresach:
Osiedle Jaroty:
Osiedle Pieczewo:
Osiedle Nagórki:
ul. Wiecherta 16 – 12 szt. drzew,
ul. Gębika 16 – 2 szt. drzew,
ul. Wańkowicza 8 – 2 szt. drzew
ul. Herdera 1 – 6 szt. drzew,
ul. Krasickiego 11 – 3 szt. drzew,
ul. Barcza 43 – 2 szt. drzew.
ul. Boenigka 6a – 4 szt. drzew,
ul. J eziołowicza 11/ul. Sobocińskiego
ul. Boenigka 10 – 1 szt. drzewa,
2–7 szt. drzew,
ul. Janowicza 7 – 1 szt. drzewa;
ul. Wachowskiego 14 – 1 szt. drzewa;
Mamy nadzieję, że zarówno podjęte, jak i zaplanowane prace dotyczące terenów zieleni wpłyną korzystnie na nasze samopoczucie
oraz pozwolą nam cieszyć się piękniejszą przestrzenią do życia i pracy. 
Olga Nowosad
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W tej sprawie namierzony został Andrzej C., posługujący się
ksywą Miękka Buła. Złożył więc zażalenie do sądu na niesłuszne
postanowienie Prokuratury Rejonowej, a ponadto wystąpił do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o nadzorowanie zaskarżonego
postępowania.
Mijały miesiące, przesłuchania trwały i chociaż nowych dokumentów już nie żądano, to i tak nie poszło im łatwo. Miękka Buła
dostarczył im bowiem kolejnych dwieście stron papieru. Postępowania nie można więc było szybko zakończyć, by nie narażać się na
zarzut, iż nie czytano.
W końcu było, jak było, ale w dniu 7 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, rozpatrujący skargę Miękkiej Buły, postanowił
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Rejonowej
z dnia 29 czerwca 2012 r. o umorzeniu dochodzenia. No i tak, po
rocznych zmaganiach, daniu zatrudnienia licznemu gronu urzędników i funkcjonariuszy, zmarnowaniu kilku drzew, z których wyprodukowano papier niezbędny do prowadzenia sprawy, Pani Poseł została z pustymi rękami. Dobrze chociaż, że nie musiała za to płacić, bo
przecież Polska to bogaty kraj i weźmie to na siebie.
Czegoś nam jednak w tej sprawie brakuje. Chyba tego entuzjazmu, jakim Pani Lidia Staroń pałała na tej konferencji prasowej
sprzed roku. Brakuje nam zwłaszcza entuzjazmu, z którym obwieściłaby czytelnikom prasy, telewidzom i słuchaczom radia, czyli każdemu, kto chce i nie chce, że w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” w Olsztynie dzieje się dobrze i że ona ma na to papiery;
że podejrzenia niesłusznie rzucane przez zawistników na tę zacną
spółdzielnię mieszkaniową w ogóle się nie potwierdziły i że ona osobiście cieszy się z tego, że to właśnie na terenie jej okręgu wyborczego, na tle chaosu kryzysowego zajaśniał ten promyk nadziei, że
nie wszystko stracone, i że nie spocznie, póki nie odnajdzie innych
spółdzielni mieszkaniowych będących przykładem właściwego zarządzania i dbania o dobro ich członków.
No, cóż. Trochę na to czekaliśmy, ale opóźnienie tłumaczy się
względami obiektywnymi. Wierzymy, że Pani Poseł Lidia Staroń,
chociażby w skrytości ducha, chciała mniej więcej takiego finału, ale
na przeszkodzie stanęła jej własna rodzina, co przynajmniej na jakiś
czas odciągnęło ją od pierwotnego zamiaru.
Tak, tylko z tego powodu Pani Poseł nie będzie mogła zrealizować swych marzeń i nadal z obrzydzeniem będzie tropić patologie
wśród spółdzielni mieszkaniowych, czyli robić to, czego od dawna
ma po dziurki w nosie. Mianowicie będzie musiała się zająć patologią, jaką stworzyła jej własna rodzina w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jasna” w Olsztynie. Otóż w tej wychwalanej przez media spółdzielni,
która oderwała się od macochy (SM „Jaroty”), by móc wziąć sprawy
w swoje ręce, doszło do zbyt dosłownego brania spraw swoich i pozostałych członków tej spółdzielni w ręce rodziny Pani Poseł. A było
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to tak. Prezesem SM „Jasna” demokratycznie wybrany został szwagier Pani Poseł i tego się nie czepiamy, ale żeby członkiem Rady
Nadzorczej została żona szwagra Pani Poseł, będąca jednocześnie jej starszą siostrą, to już uznajemy za działanie na szkodę Pani
Poseł. Dowodzi to bowiem z jednej strony ograniczonego zaufania
w obrębie tego stadła (tego też się nie czepiamy), ale z drugiej strony, w jakiej sytuacji znalazła się ta bezkompromisowa bojowniczka
o prawa członków spółdzielni mieszkaniowych, czyli Pani Poseł Lidia
Staroń we własnej osobie.
Nie będzie teraz mogła przymknąć oczu na takie horrendum,
którego pewnie wszędzie by się spodziewała, ale nie tu!!! Jedynym
wytłumaczeniem tej sytuacji jest to, że pod latarnią najciemniej.
No cóż, jest kłopot, ale pozwalamy sobie zasugerować, by Pani
Poseł bez powiadamiania rodziny o powzięciu tej dramatycznej informacji natychmiast złożyła doniesienie do Prokuratury Rejonowej
w Olsztynie. Jak oni tak, to Pani niech też będzie twarda – do nas
przecież także Pani nie pisała o wyjaśnienie podejrzeń tylko z punktu szła do prokuratury. Jest w końcu Pani Posłem III Rzeczpospolitej
i ślubowała Pani stawiać interes obywateli ponad wszystko, a łacińska maksyma „dura lex, sed lex” nie pozostawia przy tym wyboru.
A jak teraz wygląda Miękka Buła? Spotkał go chyba los wyciśniętej cytryny, gdyż dał się wpisać do „wąskiej grupy osób gotowych
na wszystko, głównie z powodu ograniczeń intelektualnych”.
Na zakończenie chcemy jeszcze Pani powiedzieć, że w sprawie
siostry i szwagra doszło do złamania zakazu wyrażonego w art. 57
ustawy Prawo spółdzielcze, w którym nieszczęśliwie zapisano, że
„w skład rady nie mogą wchodzić osoby… pozostające z członkiem
zarządu… w związku małżeńskim…”.
Prosimy oczywiście nie podawać, że wie Pani o tym od nas,
bowiem Pani tu jest najważniejsza i wszystkie jupitery na Panią.
A tak w ogóle, to może w trakcie prac tej komisji do spraw naprawy prawa spółdzielczego, spółdzielni mieszkaniowych i wszystkich pozostałych patologii dałoby się jakoś złagodzić treść tego
wrednego art. 57? W każdym razie jesteśmy z Panią (i tego niestety
nie da się już zmienić), ale na Boga, niech nas Pani nie zostawia
samych z tą sprawą.
Z poważaniem
Roman Przedwojski

–––––––––––––  –––––––––––––
Tekst w końcowej części przybrał formę listu do Pani Poseł. Tak
jakoś wyszło, ale przecież wiemy, że Pani Poseł należy do grona najwierniejszych Czytelników „Jarot” i z całą pewnością zwróci uwagę
na ten numer.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-4, III piętro lub zamienię na mniejsze, na parterze.
Tel. 669 363 319.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48 m² (IV piętro, Podgrodzie) lub
zamienię na większe, może być zadłużone. Tel. 89 23 73 76.
Sprzedam własnościowe mieszkanie 2-pokojowe o pow. 36,4 m²,
parter, osiedle Podgrodzie. Tel. 697 401 028.
Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m² lub zamienię na większe o pow.
60–72 m². Tel. 600 015 252.
2-pokojowe komunalne w Lidzbarku Warmińskim – zamienię na
2-pokojowe w Olsztynie. Tel. 506 507 002.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72 m², I piętro. Tel. 511 092 059.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 50 m², III piętro, ciepłe, słoneczne. Tel. 89 527 39 85.

Mieszkanie o pow. 48 m², dwupokojowe, Pieczewo, ul. Gębika
(środkowe, loggia) – zamienię na większe, 3-, 4-pokojowe o podobnych parametrach (piętro 1 – 3, loggia), Jaroty, Pieczewo.
Tel. 513 717 491.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, o pow. 60,4 m², Nagórki,
I piętro, zadbane, środkowe, bardzo ciepłe. Mieszkanie nie
wymaga remontu, w pobliżu dostępna cała infrastruktura.
Tel. 503 816 429.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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WIOSNA W KLUBACH KULTURY
… a wiosna, gdzie się podziewa?
za jakie skryła się drzewa?
w leszczynach się chowa czy klonach,
słoneczna, promienna, zielona? …

(Maria Terlikowska)

Elżbieta Hetman

Karolina Długińska lat 7

Dzieci z Klubu „Na Górce”

Marta Hajduk

Grażyna Syczewska

Barbara Kuźniewska

Ula Hajdenrajch

Prace dzieci i dorosłych z pracowni plastycznej Klubu „Na Górce” i Pań z Klubu „Rękodzieło”.
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MIGAWKI
Z ZAJĘĆ
PLASTYCZNYCh
w OSIEDLOWYM
DOMU
KULTURY

Konkurs plastyczny

„Powitanie Wiosny”

Osiedlowy Dom Kultury Klub „Akant” przeprowadził dla dzieci szkół podstawowych konkurs plastyczny pt. „Powitanie Wiosny”.
Napłynęło wiele prac młodych twórców, spośród których komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Mirosława Smerek-Bielecka oraz członkowie: Jolanta Białek i Eliza Ragin postanowiła nagrodzić następujących uczniów:
Kategoria klasy I: I miejsce – PATRYK JANICKI, kl. Ib, SP 33, II miejsce – JULIA KACZMARCZYK, kl. Ib, SP 33.
Kategoria klasy II: II miejsce – MAREK TURCZYŃSKI, kl. IIc, SP 33, – WIKTORIA TRAFNA, kl. IIc, SP 33, IZABELA SMÓLSKA,
kl. IIc, SP 33, III miejsce – BARTEK BURZACKI, kl. IIb, SP 33.
Kategoria klasy III: I miejsce – KACPER FITAS, kl. IIIa, SP 33, II miejsce – RADOSŁAW JÓŻWIAK, kl. IIIa, SP 33, III miejsce –
MATYLDA KACZYŃSKA, kl. IIIa, SP 33.

Dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w konkursie plastycznym.
Krystyna Licznerska – kierowniczka ODK SM „Jaroty”

Jaroty ∙
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DEWOCJONALIA
 Nowo otwarty sklep 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
IM. C.K. NORWIDA
PROPOZYCJE KSZTAŁCENIA

 Tanie obrazy i figurki,

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Pamiątki do I Komunii Świętej,

• klasa sportowa – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
(z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka
angielskiego i biologii)

 Pamiątki do Chrztu Świętego,

• klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego,
geografii i wiedzy o społeczeństwie

 Książki religijne, Pisma Święte,
Biblie, Modlitewniki,

GIMNAZJUM NR 8

 Krzyże, Świece, Różańce.

• klasy o kształceniu ogólnym z językiem angielskim i niemieckim
• klasa sportowa z językiem angielskim i niemieckim – piłka
siatkowa dziewcząt i chłopców (klubowe wsparcie AZS UW-M
Olsztyn i AKS OSW)

DEWOCJONALIA „ARKA”
ul. Malewskiego 16/24 – Jaroty

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się
na naszej stronie internetowej

(Wejście od Wilczyńskiego, naprzeciw Medyka)

DYŻURY

www.zso4olsztyn.pl

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej.
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 maja 2013 r.

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.

nr 4/2013
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St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

To – obowiązujące znowelizowane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne!!! kwiecień 2013 r.

Jaroty ∙
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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów alarmowych
i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu.
System alarmowania na obszarze osiedli: NAGÓRKI, JAROTY i PIECZEWO – oparty jest na:
1) Syrenach Miejskiego Systemu Alarmowania (MSA): syreny te włączane są automatycznie przez służby alarmowania miasta,
a rozmieszczone są na budynkach: Murzynowskiego nr 7 i Orłowicza nr 10 – dla osiedla N A G Ó R K I; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby nr 11
– dla J A R O T; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla P I E C Z E W O.
2) Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3) Systemie telewizji kablowej: w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JAROTY”.
4) Systemie powiadamiania służb OC Spółdzielni – telefonicznie w relacji SM – Administracje Osiedli.

ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALRMU – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem (zagrożenia);
ODWOŁANIE ALARMU – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut – Informowanie ludności o ustaniu bezpośredniego
niebezpieczeństwa (zagrożenia);

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI (ZAKAŻENIAMI) – podaje się, gdy do momentu skażenia, zakażenia /dojścia obłoku skażeń
lub opadu promieniotwórczego/ pozostaje co najmniej pół godziny;
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA – ostrzeżenie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem
czasu pokoju, tj. przed klęskami żywiołowymi, kataklizmami czy też innymi wypadkami i awariami powstałymi w środowisku lub też przemyśle:
powodziami, suszami, pożarami, epidemiami, skażeniami promieniotwórczymi (awarie reaktorów atomowych), skażeniami środkami
toksycznymi po awariach w zakładach produkcyjnych, awariami gazociągów itp.;
ODWOŁANIE ALARMU: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty odwołujący poprzednio
ogłoszony alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony, gongi oraz środki
masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.

JEŚLI NIE PAMIĘTASZ CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU CZY OSTRZEŻENIA
ZAPAMIĘTAJ:
JEŻELI WYJE SYRENA, BIJE DZWON lub GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO czy TV – pasmo lokalne –
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1.
2.
3.

Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
Podporządkować się poleceniom władz administracyjnych oraz służb OC przekazywanych w publikatorach i komunikatach, postępować
zgodnie z poleceniami ww. oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie, organizowanie samoobrony i włączenie się w organizowane akcje
pomocy.
Nie jesteśmy sami: sprawdźmy, czy nasi bliscy lub sąsiedzi są zorientowani w sytuacji, czy nie potrzebują pomocy, prośmy o pomoc
innych, gdy jej p o t r z e b u j e m y!!!
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE

Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie gazowe –
992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, PGM
– 89- 527- 37- 71, Sanepid – 89- 527- 43- 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 - 522- 81- 12 (89- 522 - 24- 11/12), SM „JAROTY” – 89 - 543- 55-00
(03,48).
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1.

Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest: sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę po
każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.
2.  O d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę.
3.  Sygnały do porozumiewania się z helikopterami (ratownikami z ziemi, wody i powietrza):

biały kolor

potrzebujemy żywności i wody, to również znak dla ratowników, że
potrzebna jest pomoc, że jesteśmy zasypani czy inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

potrzebujemy pomocy medycznej
(również skrzyżowane ramiona nad głową)

niebieski kolor

prosimy o jak najszybszą ewakuację

