Biuletyn Informacyjny SSM

nr 2 (42)

Grudzieñ 2008 r.

Suwa³ki

Zdrowych,
weso³ych
i œnie¿nych
Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia
wszystkim
naszym
Mieszkañcom
¿ycz¹ –
Zarz¹d i Rada
Nadzorcza SSM

„Kaczy do³ek”
piêknieje
Z przyjemnoœci¹ obserwujemy stopniowe przekszta³canie siê w prawdziwy park terenu rekreacyjnego na Osiedlu „Pó³noc I” – mo¿e trochê ironicznie, choæ dowcipnie przezwanego niegdyœ „Kaczym
do³kiem”. O pracach renowacyjnych w tym rejonie
Osiedla mówi kierownik Administracji – Leszek
Perkowski:
– Ju¿ w r. 2007 zasadzono tutaj drzewka, ¿ywop³oty, a r. 2008 to kontynuacja prac, które s¹ wspó³finansowane przez Miasto. Wykonano wiele nasadzeñ bylin ozdobnych, umocnione zosta³y brzegi
Ci¹g dalszy na str. 8

periodyk bezp³atny

Nowy przewodnicz¹cy
RADY OSIEDLA „CENTRUM”
Walne Zgromadzenie SSM
wybra³o szeœciu cz³onków
Rady Osiedla „Centrum”,
którzy z kolei wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego. Zosta³ nim znany dzia³acz spó³dzielczy, by³y przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej naszej Spó³dzielni –
ZBIGNIEW WISIECKI.

Oto odpowiedzi nowego Przewodnicz¹cego na
trzy pytania redakcji biuletynu.
– Jakie zadania wype³nia Rada Osiedla? Ka¿dy
mieszkaniec ma j¹ „pod rêk¹”, a nierzadko szuka
rozwi¹zania swoich problemów „wy¿ej”, np. w Radzie Nadzorczej.
– Zadania te sprecyzowane s¹ w 48. paragrafie Statutu SSM i mo¿na bez k³opotów z nimi siê zapoznaæ.
Przypomnê najwa¿niejsze. Przede wszystkim Rada
Osiedla jest organem opiniodawczym i w takiej roli
wspó³dzia³a z Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ w sprawach remontów, gospodarki zasobami lokalowymi,
tworzenia lub lokalizacji placówek handlowych, us³ugowych i innych, w kwestii przedsiêwziêæ spo³eczno-wychowawczych, w zakresie kultury wspó³¿ycia
na terenie osiedla itp. W ka¿dym z tych tematów najlepszymi znawcami s¹ sami mieszkañcy. Ich uwagi
powinny trafiaæ do Rady Osiedla, która w kontaktach z Zarz¹dem lub Rad¹ Nadzorcz¹ bêdzie te uwagi, postulaty czy wnioski zg³aszaæ i ewentualnie kierowaæ do realizacji. Podkreœlam to dlatego, aby ka¿dy mieszkaniec wiedzia³, ¿e przez Radê Osiedla mo¿na zdzia³aæ wiêcej ni¿ w pojedynkê.
Dodam jeszcze, ¿e wspomniane wczeœniej wspó³dzia³anie z Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ dotyczy tak¿e kontroli i nadzoru nad administracj¹ Osiedla.
– Wynika z tego, ¿e warto z rozmaitymi problemami najpierw trafiaæ do Rady Osiedla, której „si³a
ci¹g dalszy na str. 3

2

echo Spó³dzielni

Przyjmowanie zg³oszeñ oraz usuwanie awarii i usterek
W godzinach pracy Spó³dzielni
usterki i awarie przyjmowane s¹ przez:
Administracjê Osiedla „Centrum” ul. Utrata 2 A, tel.
087-566-40-35 oraz 087-566-32-01
Administracjê Osiedla „Pó³noc I” ul. Nowomiejska 3,
tel. 087-563-07-61 oraz 087-563-07-51
Administracjê Osiedla „Pó³noc II” ul. Kowalskiego 17,
tel. 087-563-01-63 oraz 087-563-07-53
i usuwane s¹ na bie¿¹co do godz. 20.00 od poniedzia³ku do pi¹tku oraz do godz. 18.00 w soboty.
Po godzinach pracy Spó³dzielni
zg³oszenia ze wszystkich administracji osiedlowych
przyjmowane s¹ przez dy¿urnego pod numerem tel.
087-563-07-51.
Usuwanie usterek i awarii zg³oszonych na ww. numer alarmowy odbywa siê w dni robocze do godz.
20.00 (w soboty do 18.00) lub nastêpnego dnia roboczego po otrzymaniu zg³oszenia.
Po godzinie 20.00 w dni robocze (w soboty po
18.00) oraz w niedziele i œwiêta (ca³odobowo) usuwane s¹ wy³¹cznie awarie zagra¿aj¹ce mieniu,
¿yciu lub zdrowiu. Dlatego istnieje koniecznoœæ
szczegó³owego opisywania (charakteryzowania) usterek, co pozwoli osobie dy¿uruj¹cej odpowiednio zakwalifikowaæ zg³oszenie.

KONSERWACJA
INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacja gazowa, ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enie bezpieczeñstwa jej u¿ytkowników, wymaga szczególnej ostro¿noœci, dlatego tak bardzo wa¿na jest jej w³aœciwa eksploatacja i przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa.
Koszty zwi¹zane z eksploatacj¹
lub wymian¹ urz¹dzeñ gazowych (kuchenek)
ponosi ich u¿ytkownik.

Zg³oszenia bezpoœrednie
Istnieje mo¿liwoœæ zg³oszenia usterki (awarii) bezpoœrednio do kontrahentów posiadaj¹cych zawarte
ze Spó³dzielni¹ umowy na œwiadczenie us³ug:
* usterki zwi¹zane z przewodow¹ instalacj¹ gazow¹
do Zak³adu Konserwacji Instalacji i Urz¹dzeñ Gazowych St. Biery³o w Suwa³kach – przez ca³¹ dobê
przez 7 dni tygodnia tel. 087-567-16-74
* niesprawnoœæ urz¹dzeñ dŸwigowych (wind) mo¿na zg³osiæ od 6.00 do 22.00 przez 7 dni tygodnia
pod nastêpuj¹ce numery telefonów: w Administracji „Pó³noc II” – 603-219-739 Zak³ad Konserwacji DŸwigów Adam Grzymkowski; w Administracji „Pó³noc I” i „Centrum” – 602-442-196 Zak³ad
Konserwacji DŸwigów Tadeusz Sadowy
* usterki zwi¹zane z sygna³em telewizyjnym do Telewizji Kablowej VECTRA S.A., gdzie rejestracja
zg³oszeñ trwa przez ca³¹ dobê pod numerem tel.
801-080-180 oraz do Telewizji „Wigry” ul. Œwierkowa 52, tel. 087-567-16-58 od poniedzia³ku do
pi¹tku; w dni wolne od pracy zg³oszenie nagrywane jest na sekretarkê
* usterki domofonowe – od poniedzia³ku do pi¹tku
od 8.00 do 20.00 (soboty 10.00 – 14.00) pod telefonami: w Administracja „Pó³noc II” i „Pó³noc I”
087-567-10-34 „Unitach” Ma³gorzata Koszyk;
w Administracji „Centrum” 087-567-89-11 oraz
503-397-030 „Elektronics” Dorota Potocka.

Instalacje gazowe zgodnie z przepisami prawa (art.
62 ustawy Prawo budowlane) podlegaj¹ okresowym
przegl¹dom, a brak wykonania zaleceñ stwierdzonych podczas przegl¹du podlega karze wg Kodeksu
Wykroczeñ.
Na zlecenie Spó³dzielni ka¿dego roku przeprowadzany jest przegl¹d eksploatacyjny instalacji gazowych w ka¿dym mieszkaniu i sporz¹dzany stosowny protokó³. W budynkach naszej Spó³dzielni wystêpuj¹ dwa rodzaje instalacji gazowej: przewodowa w budynkach na Osiedlach „Pó³noc I” i „Pó³noc
II”, w której gaz dostarczany jest z sieci gazowej oraz
ci¹g dalszy na str. 5
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Nowy przewodnicz¹cy
Rady Osiedla „Centrum”
ci¹g dalszy ze str. 1

przebicia” daje szanse za³atwienia ró¿nych spraw.
Tylko gdzie tê Radê Osiedla mo¿na znaleŸæ?
– Nie mamy oczywiœcie swojego oddzielnego biura i nie zamierzamy tworzyæ kolejnej biurokratycznej komórki. Wszelkie uwagi kierowane do Rady
Osiedla nale¿y zg³aszaæ (ew. zostawiaæ na piœmie) w
siedzibie administracji osiedlowej.
– W planach dzia³alnoœci rad osiedli kilku spó³dzielni mieszkaniowych z innych miast wa¿n¹ pozycjê sta-

nowi opiniowanie monitoringu wizyjnego na osiedlu,
co przyczynia siê do likwidacji zagro¿eñ stwarzanych
przez osoby z tzw. marginesu spo³ecznego i przez subkultury m³odzie¿owe. Czy takim tematem Rada Osiedla „Centrum” SSM zamierza siê zaj¹æ?
– Monitoring w ca³ym systemie miejskim obejmuje
równie¿ tereny naszej Spó³dzielni. Czêœæ kamer ju¿
zamontowano. Uwzglêdnione zosta³y uwagi policji i
sygna³y mieszkañców przy typowaniu miejsc o szczególnym zagro¿eniu. Kolejne kamery bêd¹ na Osiedlu rozmieszczane. Przed ich czujnym okiem wandale na pewno siê nie ukryj¹.
Dziêkujemy za rozmowê

PLAN REMONTÓW W ZASOBACH SSM NA 2009 ROK
Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, finansowanie remontów realizowane jest
z funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych. Przyjêty plan na
r. 2009 zak³ada pozostawienie na
niezmienionym poziomie stawki
odpisu na fundusz remontowy, która nadal wynosiæ bêdzie 0,85 z³/
m 2 p.u. od lokali mieszkalnych
miesiêcznie, z czego 0,20 z³/m 2
p.u. przeznaczone zostanie na dofinansowanie kosztów wymiany
stolarki okiennej.
Obowi¹zek wp³at na fundusz
remontowy dotyczy cz³onków
Spó³dzielni, w³aœcicieli lokali nie
bêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni
oraz osób nie bêd¹cych cz³onkami, którym przys³uguj¹ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali. Dodatkowo wp³ywy na remonty w 2009 r. zostan¹ zwiêkszone o
œrodki w³asne Spó³dzielni.
Lp. Wyszczególnienie

Ustalenie
potrzeb remontowych
na r. 2009
Od dnia 1 sierpnia 2007 r. Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
ewidencjonuje koszty remontów
oraz wp³ywy na ich finansowanie
odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci.
W czerwcu 2009 r. zosta³y powo³ane zespo³y, które przeprowadzi³y przy udziale przedstawicieli Rad
Osiedlowych coroczne przegl¹dy
techniczne budynków w poszczególnych osiedlach. Z przegl¹dów
sporz¹dzono protoko³y, które zgodnie z ustaw¹ Prawo budowlane do³¹czono do ksi¹¿ek obiektów budowlanych.
Ogóln¹ wartoœæ prac, które nale¿y wykonaæ, a które wynikaj¹ z
przeprowadzonych przegl¹dów
technicznych budynków oszacowano na kwotê ponad 21.000.000
z³, co ilustruje poni¿sza tabela:

Osiedle
„Centrum”

Osiedle
„Północ I”

Osiedle
„Północ II”

Razem zł:

1.

Roboty remontowe
– nieruchomości
budynkowe (w zł)

4.665.000

8.331.000

5.842.000

18.838.000

2.

Roboty remontowe
– tereny wspólne
(w zł)

968.000

1.084.000

714.000

2.766.000

5.633.000

9.415.000

6.556.000

21.604.000

Ogółem:

O mo¿liwoœci zapoznania siê z
zakresem rzeczowym potrzeb remontowych, które wynikaj¹ ze
wspomnianych przegl¹dów, mieszkañcy zostali powiadomieni poprzez og³oszenia wywieszone na
klatkach schodowych wszystkich
budynków (wykaz prac wy³o¿ony
by³ do wgl¹du w poszczególnych
administracjach osiedlowych).
Kryteria typowania robót
do wykonania
Przy typowaniu najpilniejszych
prac remontowych kierowano siê
nastêpuj¹cymi kryteriami:
* poprawa bezpieczeñstwa zamieszkiwania w budynkach i na
terenach osiedlowych obejmuj¹ca:
modernizacjê instalacji elektrycznej (g³ównie w czêœciach wspólnych budynków), przystosowanie
budynków wysokich do wykonania pionów nawodnionych ppo¿.,
likwidacjê elementów budynków
zawieraj¹cych azbest, niezbêdne
prace remontowe dŸwigów, modernizacjê instalacji gazowej, monta¿ kamer na terenach osiedlowych;
* modernizacja i prace remontowe obiektów obejmuj¹ce: kontynuowanie prac zmierzaj¹cych do
poprawy izolacyjnoœci cieplnej
ci¹g dalszy na str. 4
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PLAN REMONTÓW W ZASOBACH SSM NA 2009 ROK
ci¹g dalszy ze str. 3
budynków (ocieplenie œcian zewnêtrznych oraz stropodachów),
budowê wiatro³apów, wymianê
stolarki zewnêtrznej (okna i drzwi),
remont instalacji c.o. i c.w.u.;
* inne prace remontowe obejmuj¹ce: wymianê pokryæ dachowych, wymianê wodomierzy z ich
legalizacj¹, malowanie klatek
schodowych, roboty remontowe
zg³aszane przez mieszkañców,
m.in. naprawa pod³o¿y w mieszkaniach i na balkonach, poprawa
wentylacji, monta¿ czujników ruchu i inne;
* modernizacja terenów osiedlowych przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez
mieszkañców obejmuj¹ca: remonty i budowê altan œmietnikowych,
modernizacjê placów zabaw, remonty dróg, chodników i parkingów, renowacjê zieleni.
Planowane remonty
zasobów SSM w 2009 r.
Plan remontów zasobów na
2009 rok sporz¹dzony zosta³ odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci
(budynku). W planie tym okreœlone zosta³y Ÿród³a finansowania remontów, zakres rzeczowy prac do
wykonania i planowane wydatki.
Iloœæ dostêpnych œrodków na remonty pozwala na zaspokojenie
potrzeb remontowych na poziomie
34%, st¹d nie wszystkie prace wynikaj¹ce z dokonanych przegl¹dów technicznych znalaz³y siê w
wykazie prac do wykonania w najbli¿szym roku.
Gospodarowanie œrodkami na
remonty uwzglêdniaæ bêdzie zasadê równowa¿enia wydatków na
remonty w poszczególnych nieruchomoœciach budynkowych z
wp³ywami wnoszonymi przez
mieszkañców tych budynków. Zasada ta dotyczyæ bêdzie równie¿

wymiany stolarki okiennej. Od 1
stycznia 2009 roku lista oczekuj¹cych na dofinansowanie wymiany
stolarki sporz¹dzana bêdzie odrêbnie dla ka¿dego budynku – do
wysokoœci œrodków zgromadzonych na ten cel (0,20 z³/m 2 p.u.
mieszkania).
Przeprowadzona za ostatnie lata
analiza wydatków poniesionych
na remonty w poszczególnych
budynkach i porównanie ich z
wp³ywami wnoszonymi przez
mieszkañców – wykaza³a w niektórych z nich brak zrównowa¿enia tych kwot. Ró¿nice te zostan¹
zniwelowane w latach 2009 –
2010 poprzez ich pokrycie œrodkami w³asnymi Spó³dzielni.

Æród³a
finansowania
Z
remontów
Æród³a finansowania planowaZ
nych prac remontowych w 2009 r.
w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej zamykaj¹ siê
kwot¹ 7.258.300 z³, w tym œrodki
z wp³at mieszkañców stanowi¹
kwotê 5.121.400 z³, a œrodki w³asne Spó³dzielni kwotê – 2.136.900
z³. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na remonty w najbli¿szym roku jest mniejsza od przeznaczonych na ten cel w 2008 r. o
oko³o 900 tys. z³ i wynika przede
wszystkim z ograniczenia Ÿróde³
finansowania remontów (przede
wszystkim brak wp³ywów z tytu³u
przekszta³cenia prawa do lokalu).

Zakres rzeczowy prac remontowych
Plan remontów na rok 2009 przyjêty uchwa³¹ nr 30/2008 Rady Nadzorczej SSM zak³ada realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
Lp.

Rodzaj robót

I

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWE
1. Docieplenie ścian, stropodachów

Razem (zł)

1.442.855

2. Dofinansowanie do wymiany stolarki

897.465

3. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w
wiatrołapach

846.808

4. Malowanie klatek schodowych

519.527

5. Remont pokryć dachowych

338.633

6. Wymiana wodomierzy z legalizacją

358.073

7. Remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i ciepłej
wody

163.282

8. Inne prace remontowe (likwidacja elementów zawierających
azbest, naprawa podłoży, remont dźwigów, remont instalacji
gazowej, budowa instalacji p.poż.)
Razem:
II

1.549.457

6.116.100
TERENY WSPÓLNE SSM

9. Roboty remontowe wykonywane na terenach przeznaczonych do
wspólnego korzystania
Ogółem Spółdzielnia:

1.142.200
7.258.300

Struktura kosztów robót remontowych w 2009 r. w procentach przedstawia siê
nastêpuj¹co: poz. 1 z tabeli – 20%, poz. 2 – 12%, poz. 3 – 12%, poz. 4 – 7%,
poz. 5 – 5%, poz. 6 – 5%, poz. 7 – 2%, poz. 8 – 21%, poz. 9 – 16%.
Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
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Coraz wiêcej mieszkañców decyduje siê
na wymianê lub demonta¿ grzejników w lokalach.
Konieczne s¹ w zwi¹zku z tym krótkie wyjaœnienia,
aby wymianê b¹dŸ demonta¿ wykonaæ prawid³owo.
Przypominamy, ¿e instalacje stanowi¹ mienie wspólne, dlatego ingerencja w instalacjê wymaga zgody administracji Osiedla. Wszystkie prace zwi¹zane z instalacj¹ grzewcz¹ powinny
byæ prowadzone poza sezonem grzewczym, a zamiar ich dokonania (wymiany czy likwidacji grzejnika w lokalu) nale¿y zg³osiæ do w³aœciwej administracji.
Spó³dzielnia, w zale¿noœci od zakresu planowanych zmian
w instalacji, okreœli wymagania techniczne, niezbêdne do prawid³owej pracy ca³ej instalacji grzewczej (równie¿ obejmuj¹cej
lokale s¹siednie). S³u¿by techniczne administracji Osiedla ustal¹
termin bezkolizyjnego przeprowadzenia robót, wska¿¹ osobê
nadzoruj¹c¹ i dokonaj¹ odbioru prac poprzez: sprawdzenie nastawy wewnêtrznej zaworu termostatycznego i jej regulacji oraz
skontrolowanie typu i mocy zamontowanego grzejnika.

WYMIANA I DEMONTA¯ GRZEJNIKÓW
Poni¿ej podajemy czynnoœci niezbêdne przy wykonaniu
omawianych prac:
*

ustalenie z administracj¹ Osiedla terminu rozpoczêcia i zakoñczenia robót;

*

uzgodnienie charakterystyki wymienianego grzejnika (typu i
mocy nominalnej), gdy¿ od niej zale¿y w³aœciwa praca instalacji centralnego ogrzewania w budynku. W przypadku monta¿u grzejnika zamiast pionu grzewczego w ³azience lub pomieszczeniach wc, nie nale¿y montowaæ na grzejniku zaworów reguluj¹cych przep³yw;

*

wg procedur przyjêtych w naszej Spó³dzielni – wnioskodawcy omawiane prace wykonuj¹ w³asnym staraniem i na w³asny
koszt. U¿ytkownik ponosi te¿ wszystkie koszty zmian w instalacji centralnego ogrzewania, w tym równie¿ te, które dotycz¹ monta¿u podzielników kosztów i uzupe³nienia wody w
instalacji centralnego ogrzewania.

Kwestie zwi¹zane ze zmianami w instalacji centralnego ogrzewania reguluje w sposób szczegó³owy Regulamin rozliczania
kosztów ciep³a dostarczonego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zasobach SSM,
z którym mo¿na zapoznaæ siê na naszej stronie internetowej
www.ssm.suwalki.pl
Szczegó³y dotycz¹ce prac zwi¹zanych z instalacj¹ centralnego ogrzewania nale¿y uzgadniaæ z kierownikiem grupy konserwatorów we w³aœciwej administracji Osiedla b¹dŸ administratorem danego budynku.
Kierownik Dzia³u GZM Wies³awa Krauze

KONSERWACJA
INSTALACJI GAZOWEJ
ci¹g dalszy ze str. 2

z butl¹ na Osiedlu „Centrum” i w niektórych budynkach na wspomnianych
osiedlach pó³nocnych.
Zakres czynnoœci wykonywanych w
trakcie przegl¹du urz¹dzeñ gazowych
obejmuje przede wszystkim:
* zbadanie przep³ywu powietrza do kratki
wentylacyjnej w celu sprawdzenia w³aœciwej wentylacji pomieszczeñ kuchennych;
* regulacjê palników gazowych i smarowanie czêœci ruchomych np. zaworów
dop³ywu gazu w kuchenkach, a tak¿e
regulacjê dyszy piekarnika itp.;
* wymianê (za odp³atnoœci¹) czêœci zu¿ywaj¹cych siê, np. pokrête³ przy palnikach kuchenek, przewodu gazowego w instalacji gazowej z butl¹ itp.;
* sprawdzenie szczelnoœci wewnêtrznej i
zewnêtrznej kurka odcinaj¹cego dop³yw gazu do urz¹dzenia, a w przypadku instalacji z butl¹ prawid³owoœci i
szczelnoœci po³¹czenia butli z reduktorem ciœnienia i z przewodem gazowym,
sprawdzenie szczelnoœci zaworu butli.
U¿ytkownik mo¿e zleciæ usuniêcie
usterek firmie dokonuj¹cej przegl¹du b¹dŸ innej wybranej przez
siebie firmie (osobie) posiadaj¹cej
stosowne kwalifikacje. Firmy
œwiadcz¹ce us³ugê posiadaj¹ do
wgl¹du zatwierdzony przez Spó³dzielniê cennik us³ug
i zobowi¹zane s¹ do wystawienia
rachunku za wykonane us³ugi.
Na zlecenie Spó³dzielni sprawdzenia
szczelnoœci i konserwacji dokonuje:
Zak³ad Konserwacji Instalacji i Urz¹dzeñ
Gazowych Stanis³aw Biery³o w Suwa³kach, tel. 087-567-16-74; Zak³ad Ogólnobudowlany Ryszard Ziêba w Olecku,
tel. 087-520-45-04 (wy³¹cznie instalacji
gazowych z butl¹).
Kierownik Dzia³u GZM – W. Krauze
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PSY a sprawa
(nie)bezpieczeñstwa
Posiadanie psa to odpowiedzialnoœæ, niestety codziennoœci¹ na
ulicach i osiedlach naszego
miasta s¹ wa³êsaj¹ce siê psy
– porzucone lub wypuszczone,
aby siê „wybiega³y”.
Jest to zachowanie nie tylko ³ami¹ce normy wspó³¿ycia spo³ecznego, ale
przede wszystkim œwiadcz¹ce o braku odpowiedzialnoœci i kultury.
Nadto podlegaj¹ce karze grzywny
na mocy art. 54, 77 i 78 Kodeksu Wykroczeñ. Natomiast odpowiedzialnoœæ
posiadacza za konkretne szkody wyrz¹dzone przez zwierzê reguluje art.
431 § 1 Kodeksu Cywilnego. Z kolei
kwestiê czy ka¿dy pies powinien byæ
wyprowadzany na smyczy i w kagañcu, reguluj¹ uchwa³y w³adz samorz¹dowych. W naszym mieœcie uchwa³¹
Rady Miejskiej Nr XXVIII/334/04 z
dnia 24 listopada 2004 r. W sprawie
zasad utrzymywania psów na terenie
Miasta Suwa³ki – wprowadzono obowi¹zek:
* rejestracji psa,
* jego trwa³ego oznakowania poprzez
wszczepienie elektronicznego mikroprocesora,
wyprowadzania
psów na smyczy, a
*
psy uznane za agresywne (wg wykazu ras psów agresywnych) musz¹
posiadaæ równie¿ za³o¿ony kaganiec,
natychmiastowego
usuwania zanie*
czyszczeñ spowodowanych przez
zwierzêta w miejscach publicznych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to my – w³aœciciele – ponosimy za nasze psy ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ. Dlatego
powinniœmy zapobiegaæ konsekwencjom zwi¹zanym z ich zachowaniem.
Sporz¹dzi³a: Wies³awa Krauze

ŒWIETLICA SENIORA
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim wydaniu biuletynu – w 2008
roku w naszej Spó³dzielni rozpoczê³a dzia³alnoœæ Œwietlica Seniora, która mieœci siê w budynku przy ul. Sejneñskiej 13 na Osiedlu
„Centrum”. Funkcjonuje przez piêæ dni w tygodniu (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godzinach od 15 do 20, tel. 087-566-32-14.
Œwietlica jest do dyspozycji osób starszych i ma na celu organizacjê czasu wolnego i integracjê mieszkañców naszej Spó³dzielni.
Pocz¹tki s¹ skromne, seniorzy spotykaj¹ siê, by pograæ w szachy
czy bryd¿a lub po prostu porozmawiaæ przy herbacie. Chêtni mog¹
uczyæ siê korzystaæ z internetu oraz udzielaæ siê w sekcjach tematycznych (rêkodzie³a, uk³adania origami i stroików, robótek rêcznych itp.). W zespole ³atwiej jest zmobilizowaæ siê do dzia³ania,
czego dowód stanowi pokaŸna grupa seniorów, która skorzysta³a
z pomys³u wspólnego wyjazdu na grzybobranie. Wszyscy bawili
siê doskonale, jak widaæ na fotografii.
Œwietlica wspó³pracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w
Suwa³kach, co daje mo¿liwoœæ mieszkañcom naszej Spó³dzielni
uczestniczenia w bardzo interesuj¹cych wyk³adach, skorzystania
na preferencyjnych warunkach z basenu czy si³owi lub wspólnej
zabawy na wieczorku tanecznym. Okazuje siê, ¿e seniorzy te¿
lubi¹ zabawê, tylko do tej pory nie mieli gdzie spotkaæ siê. Œwietlica Seniora ma stworzyæ warunki do aktywnego spêdzania wolnego czasu, dowartoœciowaæ osoby starsze jako uczestników
wszystkich sfer ¿ycia.
Pragniemy w³¹czyæ mieszkañców lokalnej spo³ecznoœci do procesu integracji, st¹d pomys³ zorganizowania w grudniu bie¿¹cego
roku „Wigilii dla samotnych”. Przy niedu¿ym wk³adzie finansowym mo¿na bardzo mile spêdziæ czas. Wszystkich chêtnych,
szczególnie osoby samotne, zapraszamy do œwietlicy najpóŸniej
do 22 grudnia br. w celu poznania zasad udzia³u w takim spotkaniu.
Podkreœlamy, i¿ program dzia³ania Œwietlicy Seniora jest ci¹gle
otwarty i chêtnie uwzglêdni potrzeby wyp³ywaj¹ce z postulatów
mieszkañców naszej Spó³dzielni.
Zarz¹d SSM
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Potrawy wigilijne
Przestrzegano niegdyœ rygorystycznie, aby na Wigilijnym stole znajdowa³o siê dwanaœcie potraw. Gospodynie przeœciga³y siê w pomys³ach, czêsto korzystaj¹c z umiejêtnoœci s¹siadki. Na SuwalszczyŸnie mog³a to byæ
Litwinka, a w kilku wsiach tak¿e Rosjanka-starowierka.

Owsiany kisiel
Polki i Litwinki owsiany kisiel gotowa³y tak samo.
Poniewa¿ by³ to wielki przysmak, stare gospodynie z
dum¹ opowiadaj¹, jak siê go przyrz¹dza³o. Owies musia³ byæ czyœciutki, bez wyki – kiedyœ obity w stêpie i
zmielony na ¿arnach, teraz ¿arna zast¹pi³ elektryczny
m³yn. M¹kê owsian¹ zalewa³o siê letni¹ wod¹ (nie zimn¹
i nie gor¹c¹), dbaj¹c, aby ten wymóg by³ koniecznie
spe³niony. Brak wyczucia temperatury (najlepiej wyczuwa³o siê j¹ na dotyk – „na ³okieæ”) móg³ spowodowaæ,
i¿ kisiel ju¿ „na starcie” traci³ wiele ze swojego smaku.
Jakie by³y proporcje wody i m¹ki? Po porz¹dnym wymieszaniu – w naczyniu musia³o byæ, jak mówi³o siê w
gwarze: gienstowato, czyli musia³ powstaæ swoisty
owsiany syrop.
Naczynie zostawia³o siê na noc w delikatnie ciep³ym
miejscu, ¿eby rozczyn kwaœnia³ (dro¿d¿e nie by³y potrzebne). Nazajutrz kwas nale¿a³o posmakowaæ na jêzyku; jeœli ju¿ dawa³ siê odczuæ, zaczyna³o siê staranne
mieszanie, a potem cedzenie – przez lnian¹ szmatkê lub
przetak wyœcie³any gaz¹. Czyste owsiane mleko nadawa³o siê do gotowania, osiory wyruca³osie wek.
Uwaga: gotowa³o siê na wolnym ogniu. I nie mo¿na
by³o ani na chwilê przestaæ mieszaæ w garnku – a¿ kisiel stawa³ siê taki, jak œwie¿y miód. To by³ moment, w
którym pojawia³ siê te¿ silniejszy kwaskowaty zapach.
Jeœli siê czu³o, ¿e roznosi siê po kuchni – gotowanie
nale¿a³o koñczyæ. Potem wylewa³o siê kisiel do talerzy
i misek, aby porz¹dnie zgêstnia³. Po dobrym kisielu –
mówiono – chodziæ by³o mo¿na. Na Wigiliê podawano
go na zimno z makow¹ wod¹ (tak¿e z cukrem), a na
Œwiêta – ze skwareczkami i t³uszczem (po przetuszeniu
i wymieszaniu na gor¹cej patelni). Oczywiœcie wtedy
jad³o siê go z chlebem.
Warto na koniec dodaæ, i¿ s¹ tacy, którzy nie lubi¹
charakterystycznego kwaœnego zapachu kisielu. Tych
ju¿ nie zmuszajmy, by siê nim delektowali. Nic z tego
nie bêdzie.
J. B.

Potrawy litewskie
Kuèia
10 dag maku, 2 szklanki pszenicy, 2 ³y¿ki miodu, 100 g rodzynek, 100 g posiekanych orzechów (niegdyœ dodawano 0,5 szklanki kminku
zamiast bakalii)
Pszenicê namoczyæ poprzedniego dnia. Gotowaæ do miêkkoœci – do wygotowania wody (mo¿na
w garnku teflonowym). Ugotowan¹ pszenicê wy³o¿yæ do salaterki, dodaæ miód, orzechy w³oskie,
rodzynki i mielony mak. Dawniej zamiast drogich
rodzynek i orzechów – o czym ju¿ wspomnia³am
– dodawano kminek.

Šlièz ikai
0,5 kg m¹ki, 5 dag dro¿d¿y, 1 ¿ó³tko, 10 dag
maku, 0,5 szklanki cukru
Ciasto dro¿d¿owe surowe rozwa³kowaæ, pokroiæ na ma³e kawa³eczki (kwadraty 2×2 cm) i upiec.
Do zmielonego maku dodaæ 0,5 litra sch³odzonej wody, dodaæ cukier, rozmieszaæ. Wsypaæ upieczone ciasteczka do wody makowej.
Katarzyna Szlau¿ys

Potrawy staroobrzêdowców
Pyszki (bu³eczki) z makiem
1 kg m¹ki, 5 dag dro¿d¿y, 0,5 szklanki cukru,
cukier waniliowy, woda (letnia), sól, 25 dag
maku, 1 szklanka cukru, olejek migda³owy
Wyrobiæ ciasto z dro¿d¿y, cukru, m¹ki, cukru
waniliowego i wody. Postawiæ w ciep³ym miejscu
do wyroœniêcia. Gotowe ciasto rozwa³kowaæ na
gruboœæ 1 cm, wykrawaæ kó³ka (4 cm œrednicy) i
upiec. Mak zalaæ wrz¹tkiem, podgotowaæ na wolnym ogniu 0,5 godziny. Przepuœciæ 2 razy przez
maszynkê, dodaæ szklankê cukru i olejek migda³owy, rozprowadziæ letni¹ wod¹ tak, aby powsta³a rzadka masa. Upieczone gor¹ce bu³eczki obtaczaæ w masie makowej i uk³adaæ na talerzu.
Zinaida Ancipow
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Na str. 6 zamieszczona jest informacja
o dzia³alnoœci Œwietlicy Seniora przy
Sejneñskiej 13 na Osiedlu „Centrum”.
Jedn¹ z ciekawszych inicjatyw podjêtych
przez bywalców wspomnianej œwietlicy
by³o jesienne grzybobranie.
Oto kolejne fotografie z tej „imprezy”,
które œwiadcz¹ dobitnie, ¿e da siê ³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym.

„Kaczy do³ek” piêknieje
Ci¹g dalszy ze str. 1
oczek wodnych, zainstalowano nowe lampy parkowe, ustawiono p³otek, parkowe ³awki, œmietniczki, wykonano tak¿e czêœæ œcie¿ki rowerowej, likwiduj¹c jednoczeœnie bariery w postaci schodów. Powsta³y nowe
chodniki, w tym g³ówna alejka o nawierzchni polbrukowej. Prace bêd¹ kontynuowane.
Dodajmy jeszcze, ¿e œcie¿ka rowerowa wokó³ sta-

wów nadal bêdzie s³u¿yæ spacerowiczom. Pojawi³y
siê bowiem obawy, ¿e zaw³adn¹ ni¹ rowerzyœci. I
nastêpna wa¿na informacja dla „piechurów”: œcie¿ka oznakowana jako rowerowa pomiêdzy budynkiem
Ogiñskiego 4 (tzw. Domem Weterana) a „Kaczym
do³kiem” bêdzie s³u¿yæ równie¿ pieszym; zostan¹ na
obu jej krañcach ustawione stosowne znaki (piesi i
rowerzysta przedzieleni lini¹ poziom¹).

