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Opłat eksploatacyjnych ciąg dalszy
W dniu 5 kwietnia 2017 r. w „Gazecie Olsztyńskiej” ukazał się artykuł pt. „Od 1 lipca Jaroty znacznie droższe”. Autorem artykułu był Pan Łukasz Wieliczko. Jak większość artykułów w prasie codziennej musiał on ukazać się szybko, więc brak było czasu
na głębszą analizę tematu. I tak stało się tym razem.
Przyczynkiem powstania artykułu była sprawa zgłoszona przez
Pana Krzysztofa, mieszkańca naszej Spółdzielni z ulicy Kanta. Z dokumentów, które przedłożył do wglądu dziennikarzowi miało wynikać, że w pozycji „koszty eksploatacji nieruchomości” stawka za
metr kwadratowy wzrosła z 1,50 zł na 1,82 zł. I już na tym etapie
konieczne jest wyjaśnienie: w naszej Spółdzielni jest ok. 200 nieruchomości mieszkaniowych i żadna z nich nie odpowiada podanym
stawkom, ale być może było to działanie podyktowane chęcią ochrony danych informatora.
Ale zacznijmy po kolei. W orzecznictwie sądów utrwalony jest
pogląd, że opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalane,
by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji. Problemem jest
tylko to, że pojęcie eksploatacji lokali mieszkalnych nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Wynikiem tego jest dowolność

tego, jakie koszty znajdują się w opłacie eksploatacyjnej. W naszej
Spółdzielni ta opłata jest szeroko rozumiana, o czym informował
kwietniowy artykuł w miesięczniku „Jaroty”. W innych spółdzielniach
z opłaty tej wyłączane są np. koszty energii elektrycznej ogólnego
użytku, opłaty za domofony itp. Wobec tego opłaty eksploatacyjne
w spółdzielniach mieszkaniowych są różne, tak jak i spółdzielnie
są różne. Położone są na małym lub dużym obszarze, zabudowa
jest niska lub wysoka, zwarta lub rozproszona, ciągi komunikacyjne – drogi, chodniki są własnością spółdzielni lub gminy. To samo
dotyczy terenów rekreacyjnych, placów zabaw itp., a wszystkie te
elementy, jak i wiele innych, mają wpływ na wysokość kosztów.
Redaktor Wieliczko w swoim artykule powołał się również na
informacje o wysokości stawek eksploatacyjnych w innych olsztyńdokończenie na str. 3

LIV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie zawiadamia,
że LIV Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.
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.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2016 – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji problemowej.
11. Wybory delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
12. Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Turkowskiego – dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok – dyskusja i podjęcie uchwał.
14. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”
Wszystkie sprawozdania, będące przedmiotem obrad oraz protokół z lustracji problemowej wraz z listem polustracyjnym Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, są do wglądu dla członków Spółdzielni w pokoju nr 104 SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9,
w godzinach pracy Spółdzielni na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, natomiast projekty uchwał na 14 dni.
Członkom Spółdzielni zgodnie z § 69 ust. 2 i § 70 ust. 1 Statutu przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA: W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
po okazaniu dowodu tożsamości.
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Urodził się 31 marca 1914 r. w Pierławce, pow. Działdowo, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu, w 1934 r., seminarium nauczycielskiego w Działdowie i podchorążówki w Częstochowie był nauczycielem na Wołyniu. Po roku powrócił na Działdowszczyznę, gdzie
pracował w szkołach w Krasnołęce i Uzdowie. W roku 1935 był współzałożycielem, a potem także skarbnikiem Związku Mazurów.

Budynki SM „Jaroty” przy ul. Jerzego Burskiego

Ulica Jerzego Burskiego

Po wybuchu wojny
ukrywał się w Ełku, Paulinowie na Lubelszczyźnie
i w Warszawie, gdzie nawiązał kontakt z ruchem
konspiracyjnym. Brał udział
w tajnym nauczaniu oraz
działał, pod pseudonimem
„Jastrzębiec”, w stopniu
kapitana (1941 r.), a potem
majora (1944 r.) w Batalionach Chłopskich.
W roku 1943 był
współzałożycielem konspiracyjnego Związku Mazurów oraz Instytutu Mazurskiego, pracującego m.in. nad koncepcją przyłączenia Prus Wschodnich do Polski. W sierpniu
1944 r., wespół z Fryderykiem Leykiem i Hieronimem Skurpskim, opracował memoriał do wojsk sojuszniczych w sprawie
ludności mazurskiej zamieszkałej w Prusach Wschodnich
i Nadrenii, który złożony został na ręce marszałka Polski Michała Roli-Żymierskiego. W listopadzie tego samego roku
wszedł w skład delegacji, która przekazała prezydentowi Bolesławowi Bierutowi memoriał wzywający do włączenia Warmii i Mazur do Polski. Rozpoczął wówczas pracę w resorcie
Administracji Publicznej PKWN w Lublinie. W styczniu 1945 r.
udał się do Warszawy, gdzie jako reprezentant ludności mazurskiej, został posłem do KRN.
28 marca 1945 r. wraz z 27-osobową grupą operacyjną Ministerstwa Administracji Publicznej przybył do Olsztyna
i objął urząd zastępcy pełnomocnika rządu (czyli wicewojewody) na Okręg Mazurski (tj. województwo olsztyńskie). Do
jego obowiązków należała opieka nad szkolnictwem, kulturą, a przede wszystkim rolnictwem, osadnictwem i sprawami
narodowościowymi. Problemy te były mu bliskie również i ze
względu na inne sprawowane funkcje: prezesa ZW Związku Samopomocy Chłopskiej (od 3 lutego 1945 r.), prezesa
ZW Stronnictwa Ludowego (od 7 maja 1945 r.) i przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowościowego (od
16 czerwca 1945 r.). Za swoją działalność, jako jeden z pierwszych w województwie olsztyńskim, już w lipcu 1945 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
W następnym roku wycofał się z życia politycznego
i osiadł w leśniczówce w Gaju koło Szczytna.
Na początku 1946 r. przeszedł z SL do PZPR, a 10 lat
później został członkiem egzekutywy KW PZPR w Olsztynie.
Wkrótce jednak ponownie wycofał się z życia politycznego i poświęcił pracy zawodowej. Był długoletnim prezesem
ZG Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pasymiu i pracownikiem zarządu powiatowego tejże spółdzielni w Szczytnie.
Zmarł w Olsztynie 23 czerwca 1979 r.
Małgorzata Strzyżewska – historyk,
kierownik Domu „Gazety Olsztyńskiej”
Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
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Opłat eksploatacyjnych ciąg dalszy

skich spółdzielniach. I tak w tekście znalazła się informacja, że
w Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stawka waha się od 1,3 do
1,6 zł za metr kwadratowy, a w SM „Pojezierze” średnie stawki opłat
kształtują się na poziomie 1,25 zł i nie wzrosły od 15 lat ani o grosz,
głównie z powodu zysków z działalności komercyjnej. Postanowiliśmy więc choć w przybliżeniu zweryfikować te dane, czego nie
zrobił autor wyżej wspomnianego artykułu. Przecież nie żyjemy na
wyspie, bowiem nawet wśród naszych pracowników są osoby, które
mieszkają we wspomnianych spółdzielniach. Dostarczone przez nie
dokumenty odnośnie opłat za mieszkania wskazują, że wysokość
opłaty eksploatacyjnej odbiega od tego co zostało napisane w artykule zamieszczonym w „Gazecie Olsztyńskiej”. W Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w budynku przy ul. Lengowskiego, opłata ta
wynosi 2,03 zł/m² i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W roku poprzednim też nie była niska, bowiem wynosiła 1,98 zł/m², a stawka 1,53
zł/m² była, ale 5 lat temu. Można z tego domniemywać, że opłata
ta zawiera w sobie rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości.
Efektem tego było sprostowanie, do umieszczenia którego zmusiliśmy „Gazetę Olsztyńską”. Zrobili to z dużym ociąganiem (po siedmiu
dniach) umieszczając je w najmniej oglądalnej części szpalty, jakby
im zależało, by jak najmniejsza liczba czytelników mogła się z tym
zapoznać. Jednak tak naprawdę, kto czyta takie sprostowania kilka dni po ukazaniu się głównego artykułu. W piśmie do Redaktora
Naczelnego „Gazety Olsztyńskiej” poinformowaliśmy, że redaktor
Wieliczko podjął się bez przygotowania ryzykownego zadania polegającego na porównywaniu rzeczy nieporównywalnych, gdyż przyjął, iż „opłata eksploatacyjna” to pojęcie ściśle zdefiniowane i wobec
tego w każdej opisanej przez Pana Redaktora spółdzielni obejmuje
zawsze te same koszty. W tym przypadku spółdzielnie mają jednak
sporą swobodę, co zaliczyć do opłaty eksploatacyjnej, a co z niej wyłączyć pod osobną pozycję, co przecież nie zmienia postaci rzeczy,
gdyż i tak koszt utrzymania nieruchomości będzie sumą wszystkich
kosztów podawanych łącznie (tak my robimy) czy też rozpisanych
w kilku pozycjach (tak robią w OSM i SM „Pojezierze”). Nie mając

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie o pow. ok. 60 m² w zasobach SM „Jaroty”, na osiedlu Pieczewo lub Jaroty, na I lub II piętrze, z dużym balkonem – może być
do remontu. Tel. 601 327 717.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,2 m², ul. Leyka 30, IV piętro, stan
mieszkania bardzo dobry (po kompletnym remoncie w 2012 r.). W cenie
pozostaje zabudowa kuchenna, zabudowa łazienkowa oraz dwie duże
szafy. Cena 259 tys. zł – do negocjacji. Tel. 608 848 718.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 48,4 m², na parterze, środkowe, ul. Wiecherta, Jaroty. Cena 189 tys. zł do negocjacji. Tel. 530
808 600.
Kupię mieszkanie 3-pokojowe, do II piętra. Może być do niewielkiego
remontu. Tel. 501 621 663.

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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o tym pojęcia redaktor Wieliczko wszystkim indagowanym zadał pytanie o opłatę eksploatacyjną i otrzymał odpowiedzi, których jednak
nie miał prawa porównywać. Narobił tym sporo zamieszania, a do
prawdy się nie przybliżył.
W Spółdzielni „Pojezierze” wymienione w artykule opłaty dotyczą wyłącznie członków spółdzielni, którzy korzystają z pożytków
wypracowanych z działalności gospodarczej. W stosunku do osób,
które nie są członkami spółdzielni wysokość tej opłaty wygląda całkiem inaczej. I tak dla nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej opłata
eksploatacyjna wynosi 2,12 zł/m² i obowiązuje od stycznia 2016 r.,
a w latach poprzednich wynosiła nawet 2,18 zł/m².
Czy to przypadek, że podajemy takie przykłady? Nie, po prostu
takie dokumenty do nas trafiły, tak jak i do dziennikarza trafił przypadkowy dokument. Świadczy to jednak o tym, że koszty utrzymania nieruchomości są zróżnicowane i nie powinno się bez głębszego
zaznajomienia z tematem porównywać ze sobą nieporównywalnych
danych.
Innym źródłem nieporównywalności mogą być tzw. pożytki,
które spółdzielnie uzyskują z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółdzielnie mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, np. najem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i inne.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z tej działalności stanowi tzw.
nadwyżkę bilansową, która zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych może być przeznaczona w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w zakresie obciążającym członków, tj. na pomniejszenie opłat eksploatacyjnych.
Również w zakresie pożytków uzyskiwanych przez spółdzielnie
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej występują różnice.
Przykładowo pożytki uzyskiwane z najmu lokali użytkowych zależą
w dużej mierze od liczby takich lokali, a także ich lokalizacji. SM „Pojezierze” nie dość, że ma większą powierzchnię lokali użytkowych,
to położone są one znacznie korzystniej niż nasze, które dodatkowo
odczuwają silną konkurencję ze strony „Galerii Warmińskiej”, „Auchan”, „Carrefour” i innych sklepów wielkopowierzchniowych. Skutkuje to w naszym przypadku niższymi stawkami za wynajem, a więc
niższymi pożytkami.
Jeśli teraz od razu pomniejszymy koszty eksploatacji o przysługujące członkom pożytki, to w pozycji „opłata eksploatacyjna”
otrzymamy niższa kwotę (tak jest przyjęte w omawianych spółdzielniach), natomiast gdy pożytki wyspecyfikujemy jako odrębną pozycję, to „eksploatacji” będzie odpowiadać wyższa kwota (tak robimy
my). Per saldo wychodzi na to samo i żadna ze spółdzielni nie robi
tu błędu, ale przez to właśnie pojęcie „eksploatacja” staje się nieporównywalne.
Rokrocznie członkowie naszej Spółdzielni korzystają z pożytków. W poszczególnych latach kwota tego „bonusu” była różna.
W 2009 r. pożytki wynosiły 0,2 zł/m² i sukcesywnie wzrastały aż do
poziomu 0,8 zł/m², a obecnie odnotowujemy tendencję spadkową
i od 1 lipca 2017 r. opłaty eksploatacyjne będą pomniejszone o pożytki w wysokości 0,45 zł/m².
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur – 19 czerwca 2017 roku – pełni Jerzy Rządkiewicz

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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„Dyktando 2017”

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Klubie „Akant” odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego „Dyktando 2017”. W konkursie
udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz licealiści.
Jury konkursu w składzie: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka,
prof. UWM, dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Szydłowska,
prof. UWM wyłoniło zwycięzców:
* w kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła – Katarzyna
Dudkiewicz, SP 34, kl. VID – opiekun Małgorzata Bociej, II miejsce
– Julia Malinowska, SP 25, kl. VD – opiekun Janina Piłat, III miejsce – Natalia Klimek, SP 25, kl. VIC – opiekun Irena Tyllo.
* w kategorii gimnazjum: I miejsce zajęła Julia Kucińska, Gimnazjum 13, kl. IIIB – opiekun Małgorzata Niedzielska, II i III miejsce
ex aequo – Szymon Fabiszewski, G –13, kl. IIG – opiekun Dariusz
Szafranek i Kamil Zielaskowski, G – 3, kl. IIIB – opiekun Małgorzata Suszek.
* w kategorii liceum: I miejsce zajęła Inga Zwolińska, LO V,
kl. IIIA, II miejsce – Katarzyna Kuryła, LO V, kl. i III miejsce – Joanna Gurzęda – LO V, kl. IIIA – opiekunem wszystkich uczennic jest
Jolanta Moszczyńska.

Wyniki konkursu „Ciasto z blachy”
Konkurs kulinarny „Ciasto z blachy”, zorganizowany 22 kwietnia 2017 roku przez Radę Osiedla Nagórki i Osiedlowy Klub
Kultury „Na Górce”, został rozstrzygnięty. W szranki konkursu stanęły: „Piramida zdrowia”, „Torcik musowo-malinowy”, „Marcepanowy wesołek”, „Orzechowiec”, „Sernik wylewny”, „Kora”, „Ule Karoliny”, „Jabłka na biszkopcie”, „Ambasador”, „Aniołek”.
Przybyłe panie prezentowały swoje ciasta, w których wykonanie włożyły wiele trudu, cierpliwości i serca. Aromat pieczonego ciasta,
owoców i kremów rozchodził się po całym pomieszczeniu. Przybyli goście mieli możliwość wymiany doświadczeń, przepisów, porozmawiania
przy kawie i spróbowania pysznych wypieków. Ale zwycięzca mógł być tylko jeden.
Po degustacji, a następnie ocenie, do której był brany pod uwagę smak i wygląd wypieku, jury przyznało trzy szczególnie wyróżniające
się ciasta: I miejsce „Ambasador” – Teresy Narwojsz, II miejsce „Torcik musowo-malinowy” Urszuli Ewertowskiej, III miejsce „Kora” – Danuty Szemplińskiej.
Nikt jednak nie wyszedł bez nagrody, każda uczestniczka konkursu otrzymała akcesoria kuchenne, a zwycięski przepis drukujemy
poniżej. Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje, dziękujemy za miłe doznania smakowe i estetyczne.

Przepis na zwycięskiego AMBASADORA
Dwa biszkopty z 4 jajek (jeden jasny, a do drugiego dodajemy 2 łyżeczki kakao) przecinamy na pół.
Składniki na masę: 2 masła, 2 budynie śmietankowe, 0,5 l mleka, 3/4 szklanki cukru, zapach arakowy, 2 łyżki kakao
Gotujemy dwa budynie w 0,5 l mleka z 3/4 szklanki cukru. Ucieramy masło i stopniowo dodajemy ostudzony budyń. Dzielimy na dwie
równe części, do jednej z nich dodajemy kakao.
Zabieramy się za przekładanie biszkoptów. Na biały biszkopt kładziemy ciemną masę, posypujemy zmielonymi orzechami włoskimi,
rodzynkami i startą czekoladą. Przykrywamy biszkoptem ciemnym i smarujemy białą masą, posypując orzechami, rodzynkami i czekoladą.
Czynność powtarzamy z pozostałymi warstwami. Całe ciasto dekorujemy masą budyniową, a na wierzch układamy zrobione z jabłek i ciasta
francuskiego róże. Smacznego.
Ewa Janczewska
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„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”

Międzyszkolny Turniej Wiedzy
26 kwietnia br. odbył się – zorganizowany przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” – Międzyszkolny Turniej
Wiedzy „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych: SP 30, SP 32, SP 34. Jury przyznało
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy I: I miejsce: „OMNIBUS 2017” klasa I SP 30 – opiekun Joanna Kret, II miejsce: klasa I SP 32 – opiekun Dorota Reguła, III miejsce:
klasa I SP 34 – opiekun Maria Rymkiewicz.

Klasy II: I miejsce: „OMNIBUS 2017” klasa II SP 32 – opiekun Beata Ursel, II miejsce: klasa II SP 34 – opiekun Justyna Smentoch,
III miejsce: klasa II SP 30 – opiekun Joanna Orzeł.

Kategorii klasy III: I miejsce: „OMNIBUS” klasa III SP 34 – opiekun Elżbieta Grochowska-Grudzińska, II miejsce: klasa III SP 32 –
opiekun Urszula Wojtukiewicz, III miejsce: klasa III SP 30 – opiekun Monika Eichler.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

6

JAROTY ∙

NR 5/2017

$NFMD/DWR


Z'RPX.XOWXU\60Å-DURW\µ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,WXUQXV
,, WXUQXV
,,,WXUQXV
,9WXUQXV

²U

²U
²U
²U.

GODG]LHFLF]ãRQNyZ60Å-DURW\µZLHNXF]HVWQLNyZ²ODW
ZJRG]²

,QIRUPDFMHZ.OXEDFKÅ1D*yUFHµWHO
Å$NDQWµWHO

=DSLV\RGGQLDRU

JAROTY ∙

NR 5/2017

7

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 Nagórki; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby nr 11 – dla
osiedla Jaroty; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla Pieczewo, podobnie syreny rozmieszczone są we wszystkich osiedlach
i dzielnicach Olsztyna.
2) Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3) Systemach telewizji kablowych, w ramach zawartego porozumienia Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
4) Systemie powiadamiania służb OC instytucji i zakładów pracy Olsztyna.
ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALARMU – S
 ygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut to ostrzeżenie ludności przed
grożącym niebezpieczeństwem (zagrożenia);
ODWOŁANIE ALARMU – S
 ygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut to 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 lub innymi wypadkami i awariami powstałymi w środowisku
czy 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, gongów itp.) przez 3 minuty odwołujący
poprzednio ogłoszony alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony kościelne, gongi oraz
środki masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.
JEŚLI NIE PAMIĘTASZ, CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU LUB OSTRZEŻENIA
Z A P A M I Ę T A J!
JEŻELI WYJE SYRENA, BIJE DZWON lub GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO lub TV – pasmo lokalne
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1. Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
2. 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.
3. 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 – 192 82, Pogotowie ciepłownicze
– 993, REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12).
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 lub inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

– potrzebujemy pomocy medycznej (również skrzyżowane ramiona nad głową)

niebieski kolor

– prosimy o jak najszybszą ewakuację

To – obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne! maj 2017 r. St. inspektor OC Marek KRYSIEWICZ
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