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Znowu burza w szklance wody,
czyli co z tą premią termomodernizacyjną?
W latach 2003–2011 Spółdzielnia korzystała początkowo z zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a następnie z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem obydwu ustaw było wsparcie przedsięwzięć m.in. takich, które zmniejszały zapotrzebowanie
na energię cieplną budynków mieszkalnych. Aby uzyskać to wsparcie, konieczne było uzyskanie kredytu termomodernizacyjnego. Zgodnie z zapisami wymienionych ustaw, pomoc państwa w tych przedsięwzięciach polegała na
częściowej spłacie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta spłacana przez BGK kwota, to tzw. premia termomodernizacyjna. Obniżenie wysokości kredytu realizowane było więc poprzez udzielanie premii termomodernizacyjnej najpierw w wysokości 25%, a od roku 2009 w wysokości 20% wykorzystanego kredytu.
W okresie korzystania przez Spółdzielnię z premii termomodernizacyjnej obydwie ustawy stawiały także dalsze wymagania. Mianowicie kredyt nie mógł przekraczać 80% kosztów
przedsięwzięcia, a okres kredytowania nie mógł być dłuższy
niż 10 lat, przy czym zmniejszenie rocznego zapotrzebowania
na energię cieplną musiało wynosić przynajmniej 25%, co potwierdzane było na etapie założeń przez audyt energetyczny,
wykonywany dla każdego budynku przez niezależnego audytora.

PLAN REMONTÓW
NA 2012 ROK
Dobiegł końca program kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, rozpoczęty w 2002 r., który
przez minioną dekadę był głównym zakresem remontowym
w Spółdzielni „Jaroty”. W listopadzie ubiegłego roku zakończone zostały ostatnie prace dociepleniowe w siedmiu budynkach objętych programem. W związku z tym od 2012 r.
wystąpiły znacznie większe możliwości kontynuacji poprawiania stanu technicznego i estetycznego klatek schodowych wraz z układaniem terakoty na schodach i podestach
klatek schodowych, jak również możliwe staje się rozpoczęcie remontów korytarzy piwnicznych w niektórych budynkach.
Przy opracowaniu planu remontów przyjęto następujące założenia:
1) stawki odpisu na fundusz remontowy utrzymuje się w wysokościach obowiązujących w roku 2011;
2) przy planowaniu wydatków na remonty w poszczególnych
nieruchomościach uwzględniono stan środków finansowych na
dzień 31 grudnia 2011 r.;
3) uwzględniono udział otrzymanych przez Spółdzielnię premii
termomodernizacyjnych, które przypisane zostały do poszczególnych budynków;
4) uwzględniono dla poszczególnych nieruchomości planowane naliczenia odpisu na fundusz remontowy w 2012 r.
Dokończenie na str. 4

Praktycznym skutkiem stosowania obydwu ustaw było
przyznawanie premii termomodernizacyjnej na każdy budynek
z osobna i to nie poprzez przesłanie jej na konto inwestora
(w tym przypadku naszej Spółdzielni), lecz na konto banku kredytującego, który przeznaczał ją na spłatę części kredytu wziętego przez Spółdzielnię. Korzyść Spółdzielni polegała więc na
tym, iż biorąc kredyt nie musiała go spłacać w całości, gdyż
przyznana premia pomniejszała wysokość kredytu, właśnie
Ciąg dalszy na str. 2
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o tę kwotę. Ponieważ umowa z bankiem kredytującym, a tak
ją właśnie zawarto, nie zabraniała ani szybszej spłaty kredytu,
ani nie przewidywała opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu, więc dla uzyskania kolejnej korzyści Spółdzielnia często
już po kilkunastu dniach dokonywała spłaty faktycznie wykorzystanego kredytu, sprowadzając jego koszt do absolutnego
minimum. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby kredyty na
termomodernizację brane były na dłuższe okresy, a zwłaszcza
na okres maksymalny, czyli na 10 lat, co zostanie przedstawione poniżej.

Opis przypadku
Do analizy wzięto typowy budynek mieszkalny dwuklatkowy, czteropiętrowy o powierzchni użytkowej 1. 329 m2, ocieplony w roku 2003.
Z audytu energetycznego wynikały następujące założenia:
– kalkulowany koszt robót 157. 751 zł
w tym:
– środki własne Spółdzielni 31. 550 zł (20%)
– kredyt bankowy	 126. 201 zł (80%)
– wysokość premii termomodernizacyjnej (25% kredytu bankowego) 31. 550 zł.
Umowę z bankiem kredytującym przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wybranym w drodze przetargu spośród
5 banków, zawarto w dniu 5 czerwca 2003 r. na następujących
warunkach:
– kwota kredytu				
126. 201 zł
– prowizja BGK (0,6% przyznanej premii) 	 189 zł
– oprocentowanie 			    7,89%
– przyznana premia 			 31. 550 zł
– kwota kredytu do spłaty 			 94. 650 zł
I wariant spłaty – 5 lat
raty					
60 rat po 1. 297 zł
koszt odsetek				
15. 563 zł
prowizja BGK 				     189 zł
Razem 	 			
15. 752 zł
II wariant spłaty – 10 lat
raty					
120 rat po 648 zł
koszt odsetek				 23. 342 zł
prowizja BGK 			  	      189 zł
Razem 	 				 23. 531 zł
Z przedstawionego rozliczenia wynika, że biorąc kredyt na
5 lat (I wariant) Spółdzielnia musiałaby ponieść koszt kredytu
w wysokości 15. 752 zł, co stanowiłoby 50% otrzymanej premii
termomodernizacyjnej, a w drugim przypadku koszty urosłyby
do 75% tej premii. Wniosek stąd płynie taki, że branie kredytu
na powyższych warunkach byłoby dla nas nieopłacalne i zapobiec temu można było poprzez szybkie jego spłacenie.

Rozwiązanie zrealizowane przy spłacie kredytu
po 17 dniach
– faktyczna wartość robót dociepleniowych określona po
przetargu 129. 675 zł
– faktyczna wartość wziętego kredytu 	 103. 740 zł
– faktycznie przyznana premia termomodernizacyjna
					  25. 935 zł
– łączne koszty kredytu 		
553 zł

w tym:
– koszt odsetek 			
364 zł
- prowizja dla BGK 			
189 zł
Porównanie kosztów kredytu wziętego na minimalny
okres spłaty z kosztami spłaty wieloletniej pozwala na stwierdzenie, że zabieg ten był bardzo opłacalny, a wybór okresu
spłaty oczywisty.

Zabezpieczenie kredytu
Banki udzielając kredytu żądają zabezpieczenia spłaty,
dopuszczając w naszym przypadku zabezpieczenie na nieruchomości albo w gotówce zablokowanej na okres spłaty
kredytu na rachunku Spółdzielni prowadzonym w banku kredytującym. Spółdzielnia wybrała wariant drugi, jako wygodny
i bezkosztowy. Poniżej przedstawiony zostanie jednak także
wariant pierwszy, który wprawdzie od strony kosztowej niewiele się różni od zastosowanego (koszt ustanowienia hipoteki i zwolnienia zabezpieczenia wynosi 300 zł), ale z punktu
widzenia spółdzielców niesie ze sobą przynajmniej poczucie
potencjalnego zagrożenia.
Otóż w roku 2003, tj. w roku, w którym ocieplony został
omawiany budynek, zaczął obowiązywać art. 6 ust. 4 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwalający obciążać hipoteką nieruchomość budynkową, ale dopiero po uzyskaniu
zgody większości członków spółdzielni (wówczas wszyscy
byli członkami Spółdzielni, a żaden z nich nie miał jeszcze odrębnej własności lokalu mieszkalnego). Próby z hipotecznym
zabezpieczeniem kredytu czynione w tym okresie przez inne
spółdzielnie często napotykały na trudności z powodu obaw
mieszkańców (jak się później okaże, były one uzasadnione).
Póki co, obciążenie hipoteczne, z braku innych właścicieli, dotyczyłoby tylko Spółdzielni. Gdyby się jednak wówczas tacy
pojawili, to art. 44 ust. 1 pierwotnej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych przewidywał uwolnienie ich od zobowiązań
poprzez wygaszenie hipoteki obciążającej ich mieszkania.
Zasadę tę potwierdziła kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 3 czerwca 2005 r. Nie trwało to jednak
długo, gdyż już w dniu 21 grudnia tego samego roku Trybunał Konstytucyjny uchylił wspomniany przepis jako nadmiernie
ograniczający ochronę własności (w tym przypadku banku,
który tracił istotną część zabezpieczenia kredytu).
Po tej nowelizacji w omawianym budynku zaraz miały
miejsce dwa przypadki ustanowienia odrębnej własności. Jeden w dniu 14 listopada 2005 r., a drugi w dniu 12 czerwca
2006 r. Dla obydwu mieszkań wyrok Trybunału spowodowałby
wejście pod rygor ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, przewidującej powstanie hipoteki łącznej.
Oznaczałoby to wówczas, że w przypadku, gdyby w tym samym czasie Spółdzielnia nasza została objęta postępowaniem
upadłościowym, likwidacyjnym albo egzekucyjnym, to tacy
właściciele mogliby odpowiadać wobec banku za kredyt aż do
pełnej wartości ich mieszkań, jeżeli Spółdzielnia zaprzestałaby
spłaty rat. Wprawdzie takie zagrożenie nigdy w przypadku naszej Spółdzielni nie wystąpiło, ale jednak tego właśnie – nawet
hipotetycznego zagrożenia – mieszkańcy innych spółdzielni
się obawiali.
Późniejsze wyodrębnienia, mające miejsce w tym budynku w latach 2007–2009, już tych niedogodności by nie posiadały za sprawą kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. Niestety omawia-
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co z tą premią termomodernizacyjną?
ne dwa mieszkania pozostałyby z obciążeniem hipotecznym,
gdyż ustawodawca zostawił tu lukę prawną.
Z powyższego opisu wysunąć można wniosek, że obciążenie hipoteczne nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu
niesie ze sobą poważne zagrożenie, także poprzez brak zaufania do przepisów nieustająco podlegających zmianom.
Tak więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było krótkoterminowe zabezpieczenie kredytu wolnymi środkami finansowymi
Spółdzielni, co zostało wyżej udokumentowane i zastosowane.

Obieg pieniądza zawartego
w premii termomodernizacyjnej
Jak już wspomniano na wstępie, po spełnieniu warunków
ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
Spółdzielnia była uprawniona do otrzymania premii termomodernizacyjnej przyznawanej na każdy z ocieplonych budynków
z osobna. Po otrzymaniu zawiadomienia z Banku Gospodarstwa Krajowego o wysokości przyznanej premii, w trakcie
rozliczania się z wykonawcą termomodernizacji konkretnego
budynku, Spółdzielnia wpłacała mu kwotę stanowiącą 20%
kosztów ocieplenia (wkład własny), a bank kredytujący tę inwestycję pozostałą część, odpowiadającą dokładnie wysokości zaciągniętego kredytu. W kwocie płaconej wykonawcy
przez bank kredytujący znajdowała się także premia termomodernizacyjna, będąca „prezentem” budżetu państwa. Wiedząc
o przelaniu tego „prezentu” na konto banku kredytującego,
nasza Spółdzielnia przy spłacaniu kredytu musiała więc spłacić tylko 75% jego wysokości. Resztę można było uznać za
pieniądze „zaoszczędzone”, z którymi można było zrobić coś
rozsądnego, a w owym czasie za rozsądne uznawaliśmy przyspieszenie procesu ocieplania budynków.
W ten oto sposób oprócz pieniędzy pochodzących z funduszu remontowego w proces ocieplania budynków włączone
zostały także pieniądze „zaoszczędzone”, odpowiadające tylko
co do wysokości przyznanej premii termomodernizacyjnej. Nie
pochodziły one jednak z budżetu państwa, bo tymi pieniędzmi
BGK zapłacił wykonawcy, lecz z pieniędzy spółdzielców wpłacanych na fundusz remontowy pomimo przyznanej premii.

Korzyści mieszkańców wynikające
z przyspieszenia ociepleń
Ocieplanie budynków w naszym przypadku od początku realizowane było z funduszu remontowego jako jednego
urządzenia finansowego pracującego dla całej Spółdzielni.
Nie zmieniła tego faktu nowelizacja ustawy z 14 czerwca
2007 r., która nakazywała tylko ewidencjonowanie wydatków
tego funduszu na każdej nieruchomości z osobna, a nie jego
osobne rozliczanie.
Wcześniejsze ocieplenie budynku niosło dla jego mieszkańców wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci obniżonych kosztów ogrzewania i modernizacji samego budynku, ale także poprzez podniesienie jego estetyki na znacznie
wyższy poziom. Dodatkową korzyścią było to, że do roku 2009
budżet państwa udzielał premii na wyższym poziomie (25%
wziętego kredytu), a więc szybsze tempo ociepleń pozwalało
na otrzymanie wyższych premii naliczanych dla większej liczby
budynków.
Sukcesywne angażowanie w ocieplanie pieniędzy zaoszczędzonych na spłacie pomniejszonych kredytów w naszym przypadku skróciło cały cykl ociepleń o 2 lata. Pamiętaj-

my, że ostatnie budynki z Pieczewa i Jarot zostały ocieplone
w 2010 r., natomiast na Nagórkach zrobiliśmy to o rok później. Gdyby nie dodatkowy zastrzyk pieniędzy, to po roku 2010
zostałyby nam do ocieplenia jeszcze 32 budynki. I tak licząc
od końca, na Nagórkach dotyczyłoby to 12 budynków. Z tego
5 budynków można by ocieplić w roku 2012 (Barcza 27, 29,
31 i Wańkowicza 22, 24), natomiast z pozostałymi musiano by
czekać do roku 2013 (Barcza 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).
Przesunięcie ociepleń w czasie dotyczyłoby także Jarot i Pieczewa, z tym że zrobiono by to w latach 2011 i 2012.
W przypadku Jarot opóźniono by ocieplenie 13 budynków (Kanta 1, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 52, 54, 56 i Janowicza 19, 21),
natomiast na Pieczewie później ocieplono by 7 budynków
(Sikiryckiego 1, 6; Turkowskiego 6, 13, 15 i Gębika 2, 22).

Czy premia termomodernizacyjna wróci
do kieszeni mieszkańców?
Premia termomodernizacyjna, jak to już wcześniej przedstawiono, pochodziła z budżetu państwa i przeznaczona była
na zmniejszenie zadłużenia z tytułu modernizacji. Nie może
więc „wrócić” do kieszeni mieszkańców, skoro stamtąd nie wypłynęła. Całe zamieszanie wokół tej premii pochodzi z niezrozumienia przez część mieszkańców, że Spółdzielnia pomimo
obniżenia zadłużenia kredytowego, spowodowanego przyznaną premią, nadal naliczała fundusz remontowy w takiej wysokości, by można było samodzielnie pokryć całość kosztów
termomodernizacji. W trakcie procesu termomodernizacji mieliśmy więc więcej pieniędzy, co dało efekt przyspieszenia ociepleń aż o dwa lata. Ponieważ jednak mieszkańcy mieli opłacić
tylko część kosztów termomodernizacji, więc obecny nadmiar
pieniędzy, pojawiający się na zakończenie tego procesu, wraca na ich nieruchomości i to w wysokości tylko kwotowo odpowiadającej wysokości przyznanej premii. Należy z całą mocą
podkreślić, że tak fundusz remontowy, jak i premia zmniejszająca zobowiązanie kredytowe nigdy nie były przypisane osobom, lecz wyłącznie nieruchomościom. Przeznaczeniem tych
pieniędzy było więc wyłącznie zasilanie funduszu remontowego. Fundusz ten ma przy tym charakter celowy i w związku z tym wydatkowanie tych środków na jakikolwiek inny cel
jest niedopuszczalne. Odmienne rozumowanie prowadziłoby
do przyjęcia tezy, iż Spółdzielnia jest rodzajem banku, który
przechowując na oprocentowanej lokacie otrzymaną premię,
zwraca ją po określonym czasie wpłacającym. Rozumowanie
takie pozbawione jest jednak podstaw ekonomicznych, a więc
i racjonalnych, gdyż mieszkańcy nigdy nie wpłacali do Spółdzielni premii termomodernizacyjnej, a otrzymać by jej i tak
nie mogli także z tego powodu, że została przecież wypłacona
wykonawcy przez bank kredytujący jako część należności za
ocieplenie budynków. A poza tym dwa razy tych samych pieniędzy wydać się nie da.
Uważamy, że to wyjaśnienie wzmocni element informacyjny będący treścią pism rozesłanych już do przeszło siedmiu tysięcy rodzin, w których podaliśmy także informację, iż w większości przypadków zaewidencjonowanie na nieruchomości
środków odpowiadających kwotowo przyznanej premii skutkuje jednoczesnym obniżeniem odpisu na fundusz remontowy.
Przeznaczenie pieniędzy funduszu remontowego po zakończeniu termomodernizacji, w wielu nieruchomościach,
w których doszło już wcześniej do spłacenia kosztu ociepleń
Dokończenie na str. 8
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Do remontów w 2012 r. zakwalifikowane zostały nieruchomości budynkowe, w których zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu
remontowego nastąpi najpóźniej w pierwszym kwartale 2013 roku. Wyjątek stanowią budynki zakwalifikowane do obszaru rewitalizacji, w którym
Spółdzielnia będzie realizowała remonty korzystając z dofinansowania ze środków unijnych, uzyskanych w drodze konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013. W bieżącym roku w ramach tego programu zamierza się:
1) wymienić 12 dźwigów osobowych w budynkach przy ulicach: Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 18, Barcza 3; 2) wykonać remont
kompleksowy (ściany i posadzki) klatek schodowych w budynkach przy ul. Orłowicza 29 i 35; 3) wykonać przyłącza wodociągowe i przystosować
pomieszczenia dla indywidualnych węzłów kompaktowych w budynku przy ul. Murzynowskiego 22.
Drugi wyjątek stanowią prace w budynkach przy ul. Gębika 2, 4, 8 polegające na konieczności zmiany systemu zasilania w ciepło i wodę.
Obecnie budynki podłączone są do hydroforni grupowej przy ul. Panasa 1A, która przewidziana jest do likwidacji. Likwidacja hydroforni jest niezależna od Spółdzielni „Jaroty”.
W zasobach Spółdzielni do docieplenia pozostaną trzy budynki wybudowane z wielkiej płyty przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, które zostały
kupione od syndyka SM „Współpraca” w 2003 r. Nie były one objęte wcześniej rozpoczętym programem termomodernizacyjnym. W tych nieruchomościach sukcesywnie zwiększany jest odpis na fundusz remontowy, jednak przy obecnej stawce wynoszącej 2 zł, zgromadzone środki nie
pozwalają na wykonanie robót w najbliższych latach.
Szczegółowy plan remontów w zakresie rzeczowym na 2012 rok przedstawiono w poniższym zestawieniu odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni w osiedlu Nagórki, Jaroty i Pieczewo. Łączna wartość robót planowanych do wykonania w 2012
roku według przedstawionego planu stanowi kwotę 11 776 624 zł, w tym planowane remonty stanowiące mienie Spółdzielni na kwotę 975 394 zł.
osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności,
szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
Orłowicza 7, 10
Murzynowskiego 1, 3, 8, 13, 15, 17
Wańkowicza 8, 10, 12
Barcza 8, 10, 15, 21

Boenigka 54
Burskiego 6, 8, 10, 18, 32
Malewskiego 7
Jaroszyka 2, 4, 6, 12, 20
Leyka 1, 2, 3, 10, 13, 15, 16, 19, 26, 28
Hanowskiego 1, 2, 3, 4, 7, 8
Pieczewskiej 6, 8
Wiecherta 11, 17, 19, 23, 29, 35
Herdera 9, 14
Kanta 26, 38, 44
Mroza 29

Żurawskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23
Stramkowskiej 3, 5
Krasickiego 1, 3, 5
Panasa 2, 4, 8
Świtycz-Widackiej 1, 14, 16
Gębika 1, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22, 26
Sikiryckiego 12
Turkowskiego 3, 13, 15
Wachowskiego 6, 8, 10
Sikiryckiego 1, 2, 4, 6, 8

Remont posadzek klatek schodowych polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Orłowicza 13
Murzynowskiego 4
Wańkowicza 14

Boenigka 1A, 2, 3, 8, 13, 14, 19, 18, 20, 22, 24A,
26, 30, 32, 34A, 34B, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52
Burskiego 22
Malewskiego 2, 4
Hanowskiego 3, 12
Jaroszyka 16, 18, 22
Leyka 4, 9, 12
Wiecherta 1, 3, 8, 25
Herdera 1, 4, 6, 8

Jeziołowicza 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 20
Żurawskiego 12, 18
Stramkowskiej 1, 11
Panasa 10
Krasickiego 11
Gębika 14
Wachowskiego 12, 14

Remont posadzek klatek schodowych polegający na ułożeniu wykładziny tarketu na schodach i podestach
Orłowicza 1
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Orłowicza 1, 7, 10 – wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych, do pomieszczeń
gospodarczych na półpiętrach, maszynowni
dźwigów i górnych komór zsypów
Orłowicza 9, 13, 15, 23; Murzynowskiego 1, 3, 5, 6,
8, 13, 15, 17; Wańkowicza 12, 20; Barcza 8, 10 – wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Orłowicza 23 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

Wiecherta 8 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych
Leyka 15; Hanowskiego 14 – wymiana drzwi wejściowych do budynków
Boenigka 12A, Burskiego 2, Jaroszyka 8 – wymiana drzwi w lokalach użytkowych
Burskiego 18, Jaroszyka 8 – wymiana części witryn w lokalach użytkowych
Remont loggii i balkonów
Wiecherta 11 (1 szt.), 13 (1 szt.)
Turkowskiego 17, 19, 23, 25, Wilczyńskiego 3
Kanta 12 (16 szt.)
(9 szt.)
Malewskiego 8 (4 szt.), 12 (4 szt.)
Stramkowskiej 7 (1 szt.)
Janowicza 2 (10 szt.), 3 (10 szt.), 5 (11 szt.),
7 (2 szt.), 10 (26 szt.)
Wymiana pokrycia dachowego
Burskiego 10
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Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk) i ulic
Murzynowskiego 3, 5 – 47 m² wykonanie nowego
chodnika
Murzynowskiego 2, 4 – 220 m²
Murzynowskiego 13, 15 – 71 m² + 535 m²
Barcza 41, 43 – schody terenowe 30 m²
zejście do ul. Turowskiego naprawa schodów terenowych – 130 m²
Barcza 21 – 23A naprawa nawierzchni asfaltowej
– 229 m²
Barcza 10, Wańkowicza 20 – wykonanie 3 stanowisk postojowych – 43 m²

Boenigka 28, 30 – 23 m²
Burskiego 2, 4, 6, 18 – 811 m2 + 444 m²
Burskiego 8, 10, 12 – 195 m² + 502 m2
Burskiego 32 – 42 m²
Leyka 1, 3; Jaroszyka 2, 4, 6 – 252 m²
Jaroszyka 16, 18, 20 – 147 m²
Hanowskiego 6, 8 – 133 m²
Hanowskiego 10 – 165 m²
Leyka 2, 4, 6 – 212 m²
Pieczewskiej 4, 6, 8 – 233 m²
Wiecherta 17, 19 – 151 m² + 631 m2
Wiecherta 25, 27 – 55 m²
Wiecherta 29, 31 – 270 m² + 202 m2
Kanta 26, 36, 38 – 181 m² + 562 m2
Kanta 42, 44 – 287 m²
Malewskiego 8, 10, 12 – 266 m² + 26 m² ułożenie
nowego chodnika
Janowicza 2 – 270 m² + 165 m² przełożenie traktu
jezdnego
Boenigka 7 – 350 m2, Wilczyńskiego 17 – 30 m2 –
naprawa nawierzchni asfaltowej
Kanta 12 – remont schodów terenowych – 19 m2
Remont osłon śmietnikowych
Boenigka 11
Janowicza 32
Wilczyńskiego 6B
Wiecherta 19

Świtycz-Widackiej 1
Turkowskiego 5, 15
Gębika 3
Żurawskiego 21

Remonty placów zabaw
Orłowicza 29, 33 – dostawienie zabawek

Leyka 26–28–30–32 – dostawienie zabawek Żurawskiego 2–4–6–8–10; Gębika 1–3–5–Wai ogrodzenie
chowskiego 2–4–6–8; Gębika 24–26–28–SikiryJanowicza 32, 34 – ogrodzenie
ckiego 2–4–10 – ogrodzenie placów
Wiecherta 8 – dostawienie zabawek
Wykonanie nasadzeń roślin
Leyka 26–28–30–32 + rekultywacja trawnika

Turkowskiego 17–25, Wilczyńskiego 3
Turkowskiego 3
Gębika 24–26–28–Sikiryckiego 2–4–10

Pozostałe roboty remontowe
Orłowicza 9, 23 – wymiana orynnowania i rur spustowych
Orłowicza – numery nieparzyste – opracowanie
dokumentacji na modernizację oświetlenia zewnętrznego z wymianą słupów i rozdziałem na
2 obwody
Murzynowskiego 1–13, Barcza 5–11A – opracowanie dokumentacji na budowę zatok
Barcza 43, 45 – przeniesienie i wymiana na nowe
3 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego
Wańkowicza 9 – wymiana przykanalika sanitarnego

Wiecherta 1 – wykonanie izolacji ścian piwnic
Mroza 14 – naprawa schodów wejściowych do
budynku
Mroza 10, 12 – remont opasek wokół budynków
Janowicza 10/12; Jarocka 49/9; Janowicza 4/45
i 85 – docieplenie mansard
Jaroszyka 3 – modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania

Gębika 2, 4, 8, 8A – wykonanie projektów przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń indywidualnych węzłów cieplnych
Jeziołowicza 23 – wymiana instalacji odgromowej
Turkowskiego 17, 23, 25, Wilczyńskiego 3 – wykonanie projektów i wyłazów na poddasze nieużytkowe
Żurawskiego 7, 8, Panasa 4 – wymiana szaf elektrycznych wraz z wykonaniem projektu
Sikiryckiego 9 – malowanie elewacji budynku

Remonty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007–2013
Orłowicza 29 – kompleksowy remont klatek schodowych (ściany i posadzki) z modernizacją oświetlenia i instalacji domofonowej, wymiana dźwigów osobowych
Orłowicza 33 – wymiana dźwigów osobowych
Orłowicza 35 – kompleksowy remont klatek schodowych (ściany i posadzki) z modernizacją oświetlenia i instalacji domofonowej, wymiana dźwigów osobowych
Wańkowicza 6 – wymiana dźwigów osobowych
Wańkowicza 18 – wymiana dźwigów osobowych
Barcza 3 – wymiana dźwigów osobowych
Murzynowskiego 22 – modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę – wykonanie przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów
kompaktowych

*Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Wyobraźnią malowane
W pracowni plastycznej Klubu „Na Górce” w czwartki o godz. 16.00 odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat, prowadzone przez instruktora Jolantę Białek. Dzieci poznają podstawowe techniki plastyczne: rysunek i malarstwo, zasady kompozycji i wypełniania
dużych płaszczyzn oraz zasady łączenia kolorów i ćwiczenia wyobraźni.
Na zajęciach robiły już m.in. odlewy gipsowe zwierzątek, medaliony i ozdoby z modeliny, tworzyły kompozycje z plasteliny, andrzejkowe
karty i jesienne krajobrazy. Ostatnio wykonywały obrazki na szkło przy użyciu farb żelowych. Zimę w pracowni pożegnają wykonując kukłę
Marzanny, a wiosnę przywitają wiosennymi kwiatami. Z okazji Wielkanocy dzieci namalują pisanki. W maju w słoneczny dzień wybierzemy się
na pierwszy wspólny plener malarski. Prace dzieci można obejrzeć w Galerii Korytarzowej Klubu „Na Górce”.

W pracowni plastycznej Klubu „Na Górce” spotykają się także młodzież oraz dorośli. Młodzież uczy się podstaw rysunku, malarstwa, grafiki, przygotowuje do egzaminów na uczelnie plastyczne oraz architekturę. Dorośli realizują swoje pasje, zgłębiają techniki malarskie. Poznają
technikę malowania olejnego, akwareli, pastelu. Uczą się kompozycji, rysowania ołówkiem, węglem. Są to prace przedstawiające martwą
naturę. Tworzone są także rysunki na podstawie postaci pozującego modela.
Wykonane prace prezentowane są na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W tym roku planujemy pokaz w Domu Kultury w Morągu
oraz w Galerii Sztuki w Iławie. Planujemy też zorganizowanie pleneru malarskiego. Jesienią ubiegłego roku grupa malarska uczestniczyła
w warsztatach w Toskanii (na własny koszt), wcześniej takie warsztaty były zorganizowane w Dadaju.
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Walentynki
Z okazji Walentynek 14 lutego br. w Klubie „Akant” odbyła się impreza dla dzieci ze szkół podstawowych, które wycinały
i ozdabiały papierowe serca, brały udział w konkursach i rozwiązywały zagadki. Było gwarnie i wesoło.

Z „MUZĄ” wytańczyć marzenia
26 lutego 2012 r. w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski PTT i FTS w tańcach latynoamerykańskich. Olsztyn reprezentowała para taneczna MICHAŁ BARTKIEWICZ i KAROLINA MRÓZ z Młodzieżowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Muza”,
działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
Michał i Karolina rywalizowali wśród 50 najlepszych par w Polsce w kategorii młodzieżowej (16–18 lat) w stylu latynoamerykańskim. Tanecznym krokiem przeszli trzy kolejne rundy,
ostatecznie plasując się na 12 miejscu, zdobywając tytuł półfinalistów Mistrzostw Polski 2012 r.
i jednocześnie najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w stylu latynoamerykańskim.
To wielki sukces tej młodej i utalentowanej pary tanecznej, a tym samym nagroda za
wielomiesięczne, żmudne treningi pod kierunkiem trenerów MKTT „MUZA” Krzysztofa Wegwerta oraz Krzysztofa i Doroty Trętowskich.
Taniec to wielka pasja Michała i Karoliny, której poświęcają każdą wolną chwilę. Wielogodzinne treningi na sali w celu doskonalenia techniki tanecznej to codzienność, ale codzienność, która daje im szansę na spełnienie swoich marzeń. Przed nimi kolejne taneczne
wyzwania… Trzymamy kciuki i życzymy „połamania obcasów”.
Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury

KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY
3 kwietnia 2012 r.
w godz. 11.00–19.00
w Klubie „Na Górce”
ul.Wańkowicza 9

ZAPRASZAMY
Prezentowane będą m.in. drobne prace malarskie do ozdoby mieszkań,
serwetki i ozdoby wielkanocne.
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Znowu burza w szklance wody,
czyli co z tą premią termomodernizacyjną?
Dokończenie ze str. 3

albo w których zaewidencjonowanie środków kwotowo odpowiadających przyznanej premii termomodernizacyjnej spowodowało, iż saldo funduszu remontowego ma znak dodatni, jednak nadal istnieją tam niezrealizowane potrzeby remontowe.
Sprawy te są treścią sąsiadującego artykułu na temat planu
remontów przewidzianych na rok 2012. Istnieją już jednak
i takie nieruchomości, które pomimo dodatniego salda fundu-

szu remontowego mają zrealizowane wszystkie podstawowe
potrzeby remontowe. W takich sytuacjach mieszkańcom tych
nieruchomości niebawem przedstawione zostaną alternatywne plany remontowe do akceptacji, z możliwością ponownego
obniżenia odpisu funduszu remontowego, gdyby takie rozwiązanie było przez nich uznane za zasadne.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

„Dbamy o swoje bezpieczeństwo”…
…to hasło rajdu organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, który
odbył się 18 lutego 2012 roku.
Do wspólnego wędrowania na trasie: Dajtki – Gronity – Kudypy (7 km) zaprosiliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 18, Szkoły Podstawowej Nr 32, Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz Koło Turystyczne przy Pałacu Młodzieży.
W Kudypach spotkaliśmy Panią Ritę, dzięki której uczestniczyliśmy w „żywej lekcji historii” i poznaliśmy warmińską legendę
o rosnącym w pobliżu starym dębie. Następnie przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej i Grupa Pomocy Humanitarnej przekonywali nas, że zawsze trzeba dbać o swoje
bezpieczeństwo i uczyli prawidłowych zachowań w sytuacjach
zagrożenia. Rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku i wspólnym śpiewaniem piosenek turystycznych.
Joanna Kreft, Elżbieta Mroczkowska

„Komputer i bajki” w bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 13 pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 33 wystawili przed zachwyconymi rodzicami i dziadkami przedstawienie pod tytułem „Komputer i bajki”. Widownia nie szczędziła młodym artystom braw oraz błysków
fleszy.
Impreza odbyła się w ramach spotkań Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych, do którego zapraszamy rodziców z dziećmi
w wieku 3–6 lat.
Beata Woźniakowska Garbin
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Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy ul. Sikiryckiego,
I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.
Sprzedam kawalerkę o pow. 24 m², I piętro, z balkonem. Tel. 606 737 910.
Sprzedam tanio M-5. Tel. 89 677 82 19.

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1, tel. 89 542-40-90
www.sp25.zso3.olsztyn.pl

ZAPRASZA RODZICÓW,
NAUCZYCIELI I DZIECI
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
23 MARCA 2012 R.
W GODZINACH 9 – 11
– spotkanie z grupami przedszkolnymi
00

00

W GODZINACH 1700 – 1900
– spotkanie z rodzicami, opiekunami i dziećmi

REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
ROZPOCZĘŁA SIĘ OD 12 MARCA 2012 R.
www.nabor.pcss.pl/olsztyn

Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² w centrum Jarot, I piętro, cena do uzgodnienia. Tel. 23 673 62 26, 513 958 894.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² w centrum Jarot, I piętro, cena do uzgodnienia. Tel. 23 673 62 26, 513 958 894.
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy ul. Sikiryckiego,
I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.
M-3 na Pieczewie o pow. 48 m², IV/parter – sprzedam lub zamienię
na mniejsze, dwupokojowe. Tel. 664 494 815.
Sprzedam M-5 lub zamienię na mniejsze. Tel. 517 620 160.
Mieszkanie o pow. 60,5 m² w bloku – zamienię na mniejsze, do 48 m²,
z dużym balkonem lub na domek do remontu. Tel. 664 813 060.
Sprzedam kawalerkę o pow. 24 m², I piętro, z balkonem. Tel. 606 737 910.
Zamienię mieszkanie o pow. 85 m² na dwa mniejsze. Tel. 660 588 870.
Sprzedam mieszkanie o pow. 35,9 m², 2-pokojowe, IV piętro, ul. Boenigka. Tel. 609 781 230.
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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„MOJE KOLORY”
Ulepić dobro
Ulepić dobro, najlepiej w bryłę
Taką okrągłą, jak Ziemia nasza

Z wielką satysfakcją w bieżącym wydaniu „Jarot” prezentujemy wiersz Pani
ZOFII JEROMINOW, pochodzący z tomiku pt. „Moje kolory”, wydanego w 2010 roku.
Pani Zofia urodziła się na Warmii, obecnie jest mieszkanką Nagórek. W swoich wierszach – powstałych w latach 2002–2010 – pisze o przyrodzie, zwierzętach, Bogu, ludziach, miłości, przeżyciach, a także o Warmii i Mazurach.

Będzie miało wielką siłę
Która nigdy nie wygasa
Zebrać wszystkie miłe słowa
Gesty ludzkie, serdeczne
Siła wielka, nowa
Bo dobro jest bezpieczne
Dodać radość tworzenia
Dobra – by wszyscy tak chcieli
Pozlepiać bez zastanowienia
Z serca, by chcieli się dzielić
Wielką moc będzie miało
Przybliży do siebie ludzi
Wiecznie, żeby istniało
Czas ludzi obudzić.

Kilkanaście jej wierszy publikowanych było na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w rubryce „Olsztyńskie rymy”, ponadto była gościem spotkania „Herbatka z poezją” w bibliotece przy ul. Świtezianki 4 w Olsztynie oraz w Domu Niepełnosprawnych Pobytu
Dziennego przy ul. Emilii Plater, a także w Domu Pobytu Dziennego przy ul. Orłowicza,
podczas których czytała poezję, umilając czas przebywającym tam kuracjuszom. My ze
wspomnianego tomiku wybraliśmy zamieszczony obok.

Artystyczne ferie
Biblioteka Nr 13 jak co roku zaprosiła dzieci i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielniczych. W kręgu naszych tegorocznych zainteresowań znalazły się m. in. makrama i popularny w ostatnim czasie decoupage. Podczas bibliotecznych zajęć tą
techniką ozdabialiśmy świece. Nasze warsztaty cieszyły się dużą popularnością, wzięli w nich udział uczestnicy półkolonii organizowanych przez okoliczne szkoły podstawowe.	
Beata Woźniakowska Garbin

DYŻURY

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:

16 kwietnia 2012 r. – pełni pani Joanna Markiewicz

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piotrowicz 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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Jak marzec – to wiosna blisko
Zima jaka była, taka była. Długo zamiast niej mieliśmy przedłużającą się jesień – nawet były komunikaty, że gdzieś tam w grudniu
i styczniu zbierano kurki i zielonki, ale wreszcie przyszła zima i to jaka
„syberyjska”!
A co przed nami? „W pogodzie rok będzie umiarkowany” – przepowiada góral Jan Szarzec. Według jego słów lato będzie gorące –
szczególnie sierpień. Górale ostrzegają przed silnymi wiatrami w okresie wiosennym, które mają zapowiadać zmiany pogody. W kwietniu
ma być mokro, a w maju po ociepleniu zimniej i pochmurno. Będą
ponoć intensywne burze, a od czerwca zacznie się lato i choć w lipcu
trochę popada, to sierpień będzie prawdziwie letni. Zapowiadają też
byle jaki wrzesień, ale za to długą i piękną złotą polską jesień. Zima
zawitać ma dopiero w grudniu i to bez wielkich mrozów.
Tyle „gdybania”, a teraz realia – przed nami wiosna, może być
i kapryśna, i zaskoczyć ciepłem, tak to teraz bywa – bądźmy przygotowani na wszelkie zagrożenia z tym związane. I lody będą topniały
i „zwały” śniegu, mogą być podtopienia, a nawet zagrożenia powodziowe, a także jak to bywa wczesną wiosną – w dzień słoneczko
i cieplej – może kapać z dachów i balkonów, a nocą przymrozić. Uwaga na spadające sople lodu!
Zawsze wszyscy mamy nadzieję, że wiosną służby miejskie
i administracji będą na bieżąco reagować, to sprzątać po zimie, to
posypywać znowu piaskiem chodniki, jeśli zamrozi i będą „ślizgawki”,
ale sami musimy przewidywać zagrożenia, możliwe anomalie i występowania przymrozków, deszczu czy śniegu w najbardziej niespodziewanym czasie. Najważniejsze – uwaga na zamarznięte jeziora
i stawki! Lód może wyglądać jeszcze na gruby, ale może być zdradliwy i kruchy – nie ma z tym żartów. Dość już było ofiar przy łowieniu
ryb spod lodu, wygłupów, ślizgania się na zamarzniętych, ale niebezpiecznych taflach lodu na różnych zbiornikach wodnych. Pamiętajmy
– tam ginęli ludzie, w tym wiele dzieci!
Wczesnowiosenne słoneczko i uroki przedwiośnia niech zachęcą nas do spacerów i przyglądania się budzącej do życia przyrodzie,
ale miejmy trochę wyobraźni – pamiętajmy o właściwych ubiorach,
zabezpieczeniu skóry twarzy. Powinniśmy także wiedzieć, gdzie jest
i co robi w tej chwili nasze dziecko (wnuczek)!
Zaczną się wiosenne porządki w domach i mieszkaniach. Na
działkach poza porządkowaniem, paleniem śmieci trzeba będzie dokonać oprysków i innych zabiegów profilaktycznych. Warto również
zmienić opony w samochodach (i ciuchy) na letnie i z optymizmem
czekać na wiosenną „odmianę losu”!
Przy myciu okien nie przesadzajmy z chodzeniem po parapetach, gdzie często znajdują się odchody gołębi czy innych ptaków.
Trzeba je usuwać (zmywać), a najlepiej nie dopuszczać do przesiadywania gołębi na naszych parapetach i balkonach. Ich odchody to
zbiór bakterii i pasożytów, w tym przetrwalników obrzeżka gołębiego – kleszcza przenoszonego przez gołębie. Pasożyt ten żeruje na
tych ptakach, a kiedy te, przyzwyczajone przez nas do dożywiania,
przesiadują na parapetach i balkonach – przedostaje się do mieszkań, gdzie w dzień przeczekuje we wszelkiego rodzaju zakamarkach,
szczelinach i zagłębieniach w ścianach i podłogach, a w nocy atakuje
ludzi. Ten mało znany kleszcz może być bardzo groźny dla zdrowia
człowieka. Przypomina kleszcza leśnego, wkłuwa się w ciało, ale sam
odrywa się, ukrywa i nadal zagraża. Jak pluskwa – żeruje tylko nocą
i to jest bardzo istotne zagrożenie. Inne tzw. leśne kleszcze atakują w dzień, po wkłuciu się w ciało pozostają tam i łatwo je wykryć
i usunąć, zaś obrzeżka gołębiego właściwie nie widzimy. Często po

wkłuciu możemy zauważyć, że coś w nocy pogryzło nas czy nasze
pociechy. Objawy choroby odkryjemy czasami zbyt późno, a przyczynę (obrzeżka gołębiego) bardzo rzadko. Obrzeżki są aktywne od
wczesnej wiosny (od końca marca) do października, a najbardziej
agresywne są wygłodniałe po zimowej diapauzie. Ślina pasożyta
wprowadzana podczas ukłucia i pobierania krwi może zawierać wirusy i bakterie. Istnieją sugestie, że obrzeżek jest nosicielem krętków
Borrelia burgdorferi, wywołujących boreliozę, a także innych wirusów,
w tym kleszczowego zapalenia mózgu.
Przy porządkowaniu na działkach: spalaniu śmieci, wiosennych
opryskach i innych działaniach przeciwko szkodnikom, chorobom
grzybowym itp. pamiętajmy – odpady, śmieci i inne przedmioty, które
nie nadają się na kompost – spalmy, ale nie zapominajmy o zasadach
bezpieczeństwa pożarowego oraz osobistego. Nie zostawiajmy ognia na noc, żar zasypujmy ziemią lub zalewajmy wodą. Przy paleniu
zachowujmy bezpieczeństwo (niepalne ubiory, ochrona dzieci, nie za
wielkie ogniska).
Uwaga: palenie ognia na działkach dozwolone jest od
1 października do 30 kwietnia. Powinniśmy przy tym zachować
trochę rozsądku i wiedzy, bo palące się tworzywa sztuczne, odpady
preparatów ochrony roślin i inne chemikalia mogą w dymach zawierać
środki szkodliwe – trujące! Opryski (opylania), zwalczanie szkodników i chorób wykonujmy zgodnie z zasadami ochrony roślin, a stosując chemiczną ochronę roślin należy: powiadamiać o tym sąsiadów, stosować środki o niskiej toksyczności i krótkim okresie karencji,
przestrzegać zaleceń instrukcji środka chemicznej ochrony roślin, stosować odzież ochronną, a opryski wykonywać rano i wieczorem, nigdy podczas wiatru. W czasie przygotowywania i stosowania środków
chemicznej ochrony roślin zachowywać szczególną ostrożność, chronić twarz, ręce i oczy, nie wolno jeść, pić i palić papierosów ani dotykać rękami twarzy. Przed zabiegiem nigdy nie smarować twarzy ani
rąk tłustymi kremami (ułatwiają one przenikanie wielu substancji trujących do organizmu). Nigdy nie dopuszczać, aby prace te wykonywały
kobiety w ciąży lub dzieci. Nie powinny one też przebywać w czasie
i tuż po opryskach na działce. Ponadto należy również zabezpieczyć
studnie i baseniki, piaskownice, grille itp. Pamiętajmy – przygotowaną ciecz roboczą starajmy się zużyć jednorazowo. Pozostałość, tak
jak i wodę po myciu naczyń i opryskiwacza, należy zlać np. na kompost lub do dołu, a opryskiwacze, preparaty, środki ochronne powinny
być zabezpieczone przed dostępem dzieci. Resztki należy spalić lub
wywieźć na śmietnik poza działkę.
W razie skażenia się środkami trującymi zawartymi w preparatach ochrony roślin mogą wystąpić następujące objawy: pieczenie
oczu, gardła, nosa i krtani – kaszel, kichanie, łzawienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia często również zaczerwienienie oczu, skóry,
swędzenie, pieczenie, wysypka, jak i złe samopoczucie, duszności,
ślinotok, mdłości i ból głowy.
Pierwsza pomoc: zdjąć ubrania robocze i środki ochronne, poszkodowanego odizolować od środków i atmosfery skażonej, umyć
ręce i twarz wodą z mydłem, w razie potrzeby wywołać wymioty. Nic
nie podawać, szybko dostarczyć poszkodowanego do lekarza wraz
z ulotką, opakowaniem czy resztką preparatu, który spowodował zatrucie.
Wiosna, wiosna – wiosenne tradycje, zwyczaje i święta „za pasem”. Oby było zdrowo i bezpiecznie, czego życzę wszystkim Czytelnikom naszego miesięcznika! cdn
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz
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