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Plan remontów

Realizacja i zagro¿enia
Plan remontów na 2007 rok (uchwalony przez
Radê Nadzorcz¹ SSM w listopadzie 2006 roku)
omówiony zosta³ w poprzednim numerze biuletynu. Po up³ywie kilku miesiêcy mo¿liwa jest ocena
szans jego wykonania z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cej siê sytuacji gospodarczej w kraju.
Do realizacji zakresu rzeczowego planu przyst¹piono ju¿ od pocz¹tku roku, og³aszaj¹c kolejne
przetargi na zadania objête planem. Zmieniaj¹ce
siê dynamicznie warunki na rynku wykonawstwa
budowlanego spowodowa³y, i¿ realizacja planu
remontów na 2007 rok jest zagro¿ona z kilku
powodów.

WYMIANA ZAWORÓW
TERMOSTATYCZNYCH
– Na Zebraniu Przedstawicieli Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w maju 2004 r. zosta³ przyjêty
wniosek dotycz¹cy montowania w mieszkaniach zaworów termostatycznych uniemo¿liwiaj¹cych spadek
temperatury poni¿ej 160 C. Pojawi³y siê jednak równie¿ g³osy sprzeciwu. Jakie bêdzie ostateczne rozwi¹zanie tego problemu?

Analiza ofert z³o¿onych w najwiêkszych przeprowadzonych w 2007 roku przetargach (docieplenie
œcian budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
poprawa bezpieczeñstwa ppo¿. w budynkach œredniowysokich, malowanie klatek schodowych, remont dachów, docieplenie stropodachów, remont

– Realizuj¹c powy¿szy wniosek, Spó³dzielnia rozpoczê³a monta¿ zaworów z nastaw¹ temperatury
minimalnej 16 0 C. Prace roz³o¿ono na lata 2006–
2008 z uwagi na du¿y zakres robót i wykonywanie
tych robót si³ami w³asnymi. Przyczyny i zasadnoœæ
wymiany zaworów by³y wielokrotnie wyjaœniane
na ³amach biuletynu „Echo Spó³dzielni”, niemniej
jednak czêœæ mieszkañców nie wyra¿a³a zgody na
zamontowanie termozaworów z nastaw¹ temperatury minimalnej 160 C.
W tej sytuacji w³adze wykonawcze SSM postanowi³y ponownie problem ten omówiæ i przedyskutowaæ na tegorocznych zebraniach grup cz³onkowskich. Ponadto Zarz¹d przed³o¿y³ propozycjê, aby
o tym, czy w danym budynku maj¹ byæ montowane
tego typu zawory, decydowali sami mieszkañcy na
zasadzie wiêkszoœci. By³ to jeden z g³ównych tematów zebrañ. W trakcie dyskusji okaza³o siê, ¿e mieszkañcy s¹ zainteresowani prawid³owym ogrzewaniem
wszystkich mieszkañ i kontynuowaniem monta¿u
zaworów z blokad¹ temperatury minimalnej. Nie
znalaz³ te¿ aprobaty wniosek Zarz¹du o indywidualnym podejmowaniu decyzji przez mieszkañców
poszczególnych budynków.
Piêæ grup cz³onkowskich spoœród szeœciu opowiedzia³o siê za kontynuowaniem monta¿u zaworów w
ca³ych zasobach mieszkaniowych SSM.
Maj¹c na uwadze opinie grup cz³onkowskich jak

ci¹g dalszy na str. 4

ci¹g dalszy na str. 3

BRAK WYKONAWCÓW
Na przeprowadzone 24 przetargi a¿ 9 (prawie
40%) uniewa¿niono z powodu braku ofert (5 przetargów) lub zbyt wysokich cen w stosunku do kosztorysów inwestorskich (4 przetargi). Kolejne 2 przetargi (ok. 10%) rozstrzygniêto czêœciowo – na niektóre obiekty nie by³o chêtnych oferentów (np. na
malowanie klatek schodowych z 17 zadañ znaleziono wykonawców tylko na 8). Niemal regu³¹ sta³o
siê sk³adanie ofert na poszczególne zadania zaledwie przez 1 lub 2 wykonawców (sytuacja taka wyst¹pi³a w przypadku po³owy og³oszonych przetargów). Utrudnia to prawid³ow¹ analizê ekonomiczn¹
ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
ROSN¥CE KOSZTY MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH I ROBOCIZNY
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Informujemy, ¿e zosta³y wprowadzone zmiany w regulaminie
rozliczania wody i kanalizacji oraz w regulaminie wymiany
stolarki w zasobach SSM. Ni¿ej podajemy zakres wprowadzonych zmian.

ZMIANY
W REGULAMINACH
W Regulaminie wymiany stolarki (...) w rozdziale VII (Postanowienia koñcowe) wprowadzono zapis, który umo¿liwia refundacjê kosztów wymiany stolarki poza kolejnoœci¹ wynikaj¹c¹ z daty z³o¿enia
podañ, w nastêpuj¹cych przypadkach:
* nag³ego, nieprzewidywalnego zdarzenia losowego, w wyniku którego cz³onek utraci³ wiêkszoœæ dobytku,
* œmierci najbli¿szych cz³onków rodziny, powoduj¹cej: sieroctwo nieletnich osób, brak œrodków do ¿ycia innych osób dotychczas bêd¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym,
* osobom, które ukoñczy³y 80 lat i oczekuj¹ na wyp³atê dofinansowania przez okres minimum 2 lata.
Powy¿sze zmiany pozwol¹ zrefundowaæ poza kolejnoœci¹ koszty
wymiany stolarki osobom, które znalaz³y siê w szczególnie trudnych
sytuacjach ¿yciowych. Pozosta³e postanowienia regulaminu nie ulegaj¹
zmianie i nadal obowi¹zuje zasada ustalania kolejnoœci refundacji kosztów na podstawie daty wp³ywu podania o zezwolenie na wymianê.
W Regulaminie rozliczeñ za wodê i kanalizacjê oraz trybu postêpowania przy odczytach wodomierzy w Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Suwa³kach wprowadzono zmianê w pkt 4 §14 dotycz¹c¹
obci¹¿enia u¿ytkownika w przypadku jego ingerencji w instalacjê wodoci¹gow¹ i wodomierze uniemo¿liwiaj¹ce prawid³owy pomiar zu¿ytej wody:
* rozliczeniem za ka¿d¹ osobê zamieszkuj¹c¹ w lokalu wg rycza³tu za
pe³en okres rozliczeniowy (116,30 z³ x osoby x okres),
* dodatkow¹ karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1.000,00 z³.
Wprowadzenie powy¿szych zmian jest konsekwencj¹ coraz liczniej zg³aszanych przez mieszkañców informacji o niezgodnych z prawem dzia³aniach niektórych u¿ytkowników i wniosków o pokrycie
przez nich strat z tego tytu³u.
Pe³n¹ jednolit¹ treœæ regulaminów podajemy na stronie internetowej
SSM, www.ssm.suwalki.pl. Bli¿sze informacje o wprowadzonych
zmianach do regulaminów mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni przy
ul. Korczaka 2A pokój nr 5 lub pod nr tel. 087-563-03-52.
M. Osyda, B. Borkowska

Komunikat
W roku bie¿¹cym podobnie jak
w latach ubieg³ych odbêdzie siê
konkurs na najpiêkniejszy balkon,
loggiê, ogródek przydomowy.
Od 2006 r. niektóre zasady
przeprowadzenia konkursu uleg³y
zmianom. Najistotniejsza z nich
dotyczy uczestnictwa w konkursie. Obecnie nale¿y indywidualnie zg³osiæ swój udzia³. Karty
zg³oszeñ zosta³y zamieszczone w
poprzednim wydaniu biuletynu
„Echo Spó³dzielni”, a tak¿e mo¿na je pobraæ ze strony internetowej Spó³dzielni lub w Administracji Osiedla.
Z pe³n¹ treœci¹ Regulaminu
przeprowadzania konkursów na
ogródki przydomowe, balkony i
loggie w osiedlach SSM mo¿na
zapoznaæ siê na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl oraz we
w³aœciwej Administracji Osiedla.
Pamiêtajmy, ¿e udzia³ w konkursie to nie tylko wspó³zawodnictwo,
ale przede wszystkim zadbane i
wypielêgnowane ogródki przydomowe, balkony i loggie, które czyni¹ piêkniejszymi nasze osiedla.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców do uczestnictwa w konkursie.
A. Bogdanowicz

KUPIÊ
kupiê mieszkanie jedno- lub dwupokojowe z kuchni¹, tel. 0691672-802.

ZAMIENIÊ
ul. M³ynarskiego 12 – 3 p + k, 60
m kw., IV p., na 2 p + k do 48 m
kw., ni¿sze piêtro; tel. 087-56718-04, 0887-756-202.

Wydawca: Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Korczaka 2A, tel. 087 563-03-41. Redaguje zespó³.
Sk³ad i ³amanie: PHU Procesor, tel. 087 565-05-36. Druk: PPUH CARO, Suwa³ki, ul. Szpitalna 43, tel. 087 567-56-68
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WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
ci¹g dalszy ze str. 1

równie¿ fakt, ¿e nadmierne oszczêdzanie energii
cieplnej przez mieszkañców wp³ywa negatywnie na
stan techniczny budynków i zdrowie mieszkañców,
Zebranie Przedstawicieli Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w dniu 12 maja 2007 roku podjê³o
uchwa³ê o kontynuowaniu monta¿u zaworów termostatycznych zapewniaj¹cych utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach w mieszkaniu (oprócz kuchni) temperatury nie ni¿szej ni¿ 16 0 C w zasobach
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Zebrania
Grup Cz³onkowskich
Zebrania grup cz³onkowskich
odby³y siê w pierwszej po³owie
kwietnia 2007 roku. Porz¹dek obrad, obok tematów omawianych w
ka¿dym roku, obejmowa³ równie¿:
* zaopiniowanie sposobu rozliczania kosztów energii cieplnej zu¿ywanej do podgrzania wody,
* zaopiniowanie zasad monta¿u
zaworów termostatycznych z nastaw¹ temperatury minimalnej
16 0 C.
W wyniku dyskusji oraz g³osowania wiêkszoœæ mieszkañców
wyrazi³a opiniê, aby pozostawiæ
dotychczasowy sposób rozliczania
ró¿nic w zu¿yciu ciep³ej wody, tj.
przenosiæ straty w koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych. Zdecydowana wiêkszoœæ
obecnych (piêæ zebrañ na szeœæ)
opowiedzia³a siê za kontynuowaniem monta¿u zaworów termostatycznych z nastaw¹ temperatury minimalnej 160C we wszystkich lokalach mieszkalnych w zasobach
SSM.
W dyskusji, podobnie jak w latach ubieg³ych, powraca³y tematy
dotycz¹ce bezpieczeñstwa oraz
przestrzegania przez w³aœcicieli
psów zasad zwi¹zanych z utrzymywaniem zwierz¹t w budynkach
mieszkalnych i wyprowadzaniem
tych zwierz¹t.

Monta¿ zaworów termostatycznych z nastaw¹ temperatury minimalnej 160 C do chwili obecnej wykonano w 54 budynkach. W roku bie¿¹cym planuje siê
wykonanie robót w 59 budynkach i zakoñczenie prac
na Osiedlu Centrum. Do wykonania w nastêpnym
roku pozostanie 47 budynków na Osiedlu Pó³noc I
i Pó³noc II. Przyjêto zasadê, ¿e monta¿ zaworów termostatycznych i przezbrajanie g³owic termostatycznych wykonywane bêd¹ w poszczególnych budynkach w mo¿liwie najkrótszym czasie i w sposób jak
najmniej uci¹¿liwy dla mieszkañców.

Zebranie Przedstawicieli odby³o siê 12 maja 2007 roku. Porz¹dek obrad obok bloku sprawozdawczo-programowego
obejmowa³:
* rozpatrzenie wniosków wynikaj¹cych z protoko³u polustracyjnego z dzia³alnoœci Spó³dzielni, a przede wszystkich podjêcie
decyzji odnoœnie realizacji wniosku dotycz¹cego sposobu rozliczania kosztów energii cieplnej zu¿ywanej do podgrzania wody,

tym pozostawienie bez zmian obowi¹zuj¹cych dotychczas w Spó³dzielni zasad rozliczania kosztów
energii cieplnej zu¿ywanej do
podgrzania wody, okreœlonych w
Regulaminie rozliczania kosztów
energii cieplnej dostarczanej na
potrzeby centralnego ogrzewania
i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zasobach Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej,
* kontynuowania monta¿u zaworów termostatycznych zapew-

Zebranie Przedstawicieli
Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
* rozpatrzenie wniosku Zarz¹du SSM oraz opinii Zebrañ Grup
Cz³onkowskich w przedmiocie
monta¿u zaworów termostatycznych zabezpieczaj¹cych przed obni¿eniem temperatury w mieszkaniach poni¿ej 16 0C i podjêcie
uchwa³y w tym zakresie,
* wybór uzupe³niaj¹cy cz³onka Rady Nadzorczej SSM.

Uchwa³y podjête przez Zebranie Przedstawicieli dotyczy³y:
* zatwierdzenia do realizacji
wniosków polustracyjnych, w

niaj¹cych utrzymanie w pomieszczeniach temperatury nie ni¿szej
ni¿ 160 C we wszystkich mieszkaniach w zasobach Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej,
* realizacji zamierzeñ gospodarczych na 2007 rok oraz kierunków
rozwoju na lata nastêpne.
Inforumejmy, i¿ w miejsce p.
Mariana Poczobuta, który z³o¿y³
mandat, do Rady Nadzorczej
SSM wybrany zosta³ p. Andrzej
Dojnikowski – reprezentuj¹cy
mieszkañców Osiedla Pó³noc I.

Zarz¹d SSM
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REALIZACJA I ZAGRO¯ENIA
ci¹g dalszy ze str. 1

nawierzchni asfaltowych), wykaza³a, i¿ ceny oferowane przez wykonawców s¹ œrednio o 30 % wy¿sze
od cen przyjêtych w planie remontów oraz kosztorysach inwestorskich.
Najwiêkszy udzia³ w cenie maj¹ koszty materia³ów i robocizny, a obserwacja rynku wykazuje, ¿e te
sk³adniki kosztów bêd¹ nadal ros³y i w znacz¹cy sposób bêd¹ oddzia³ywa³y zarówno na cenê jednostkow¹, jak i cenê ca³kowit¹ realizowanego zadania.
W 2006 roku, a tak¿e w pierwszym kwartale 2007
roku, najwiêkszy wzrost cen materia³ów w porównaniu do po³owy roku 2006 dotyczy³ m.in. p³yt styropianowych (ok. 37%), we³ny mineralnej (ok. 27%),
siatki z w³ókna szklanego (ok. 27 %), co spowodowa³o, ¿e koszt jednostkowy robót dociepleniowych
wzrós³ o 17 %, remont nawierzchni asfaltowych o
17 %, a malowanie klatek schodowych – o ponad
30% (w porównaniu do 2005 roku).
Istniej¹ce na naszym rynku obiektywne zjawiska
polegaj¹ce obecnie na wzroœcie cen czynników produkcji, tj. gwa³townym wzroœcie cen materia³ów czy
te¿ wzroœcie stawek robocizny z powodu deficytu si³y
roboczej, nakazuj¹ koniecznoœæ korekty planu remontów na 2007 rok. Wykonana analiza wykaza³a, ¿e tylko z powodu wzrostu cen na rynku budowlanym – do
pe³nej realizacji planu zabraknie ok. 400 tys. z³otych.
UTRATA NIEKTÓRYCH
RÓDE£ FINANSOWANIA
Obok powy¿szych zagro¿eñ w finansowaniu remontów – nowe rozwi¹zania prawne wchodz¹ce w
¿ycie w bie¿¹cym roku ograniczaj¹ istotnie Ÿród³a finansowania remontów. Sk³adaj¹ siê na to: brak wp³y-

wów z tytu³u przekszta³ceñ prawa do lokalu (w planie
remontów na 2007 rok za³o¿ono kwotê 400 tys. z³,
dla porównania w ubieg³ym roku z tego tytu³u na fundusz remontowy wp³ynê³a kwota ponad 1,3 mln z³)
oraz koniecznoœæ odprowadzenia podatku dochodowego w kwocie ok. 600 tys. z³. Zmniejszenie Ÿróde³
finansowania w roku bie¿¹cym o prawie 2 mln z³ w
porównaniu do 2006 roku, w przeliczeniu na m2p.u.
mieszkañ w skali 1 miesi¹ca daje kwotê ok. 0,33 z³.
SKUTKI ZMIAN
Czynniki tu omówione powoduj¹, ¿e koszt realizacji zadañ remontowych przyjêtych na bie¿¹cy rok
nie znajduje pokrycia w Ÿród³ach finansowania za³o¿onych w planie remontów.
Obecne mo¿liwoœci remontowe naszej Spó³dzielni pokrywaj¹ zg³aszane potrzeby remontowe na poziomie ok. 30 %. O ile mo¿na odst¹piæ od wykonania czêœci robót zwi¹zanych tylko z estetyk¹ lub popraw¹ funkcjonalnoœci, to na pewno nie mo¿na zrezygnowaæ z realizacji robót zwi¹zanych z bezpieczeñstwem mieszkañców, termorenowacj¹ budynków,
wymian¹ stolarki okiennej i innych prac nakazanych
prawem.
Trudno jest równie¿ na obecnym etapie oceniæ czy
i w jakim zakresie zmiana ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych wp³ynie na wielkoœæ i sposób tworzenia funduszu remontowego. W zaistnia³ej sytuacji
niezbêdna staje siê korekta zakresu rzeczowego remontów planowanych do wykonania w r. bie¿., a tak¿e dostosowanie programu remontów na najbli¿sze
lata do mo¿liwoœci finansowych Spó³dzielni.
kierownik Dzia³u Inwestycji i Remontów
Andrzej Urbanowicz

Prêdzej czy
póŸniej wszystkie
budynki trzeba
remontowaæ.
Œrodki na ten cel
musz¹ siê znaleŸæ.
Niestety w roku
bie¿¹cym jest
ich mniej.
fot. A. Soroka

5

echo Spó³dzielni

Selektywna
zbiórka odpadów
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zwraca siê do wszystkich mieszkañców i u¿ytkowników lokali us³ugowych z proœb¹ o wspó³pracê
w selektywnej zbiórce odpadów. Od kilku lat
odpady z gospodarstw domowych w naszych
osiedlach gromadzone s¹ odrêbnie do pojemników na odpady tzw. zmieszane oraz oddzielnie
do pojemników na surowce wtórne.
Przeznaczenie poszczególnych pojemników
w zestawach okreœla ujednolicona kolorystyka:
* ¿ó³ty pojemnik przeznaczony jest na plastik
i opakowania aluminiowe,
* zielony – na szk³o,
* niebieski – na papier (do zielonego pojemnika na szk³o, wyposa¿onego w specjaln¹ kieszeñ, wrzucamy równie¿ zu¿yte baterie).
Za selektywn¹ zbiórk¹ odpadów przemawiaj¹ dwojakiego rodzaju argumenty:
* ekologiczne – selektywna zbiórka odpadów
chroni œrodowisko, w którym ¿yjemy, a tym
samym nasze zdrowie. Odpady zbierane w pojemnikach na surowce wtórne s¹ poddawane
recyklingowi, który pozwala na ich ponowne
wykorzystanie;
* ekonomiczne – zaanga¿owanie mieszkañców
w segregacjê i zbiórkê surowców wtórnych
wp³ywa na obni¿enie kosztów utrzymania
mieszkañ.
Ponadto informujemy, ¿e w 2005 roku wesz³y
w ¿ycie przepisy, które nak³adaj¹ na u¿ytkowników sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
obowi¹zek zbierania i przekazywania go do
punktów sprzeda¿y lub do specjalnych punktów
zbierania. Tego typu sprzêtu nie nale¿y wrzucaæ
do pojemników na œmieci, a pozostawiaæ w altanie œmietnikowej, obok pojemników.
Zachêcamy wszystkich mieszkañców do segregacji œmieci gromadzonych w naszych gospodarstwach domowych. Pamiêtajmy, ¿e selekcjonowanie œmieci staje siê powoli norm¹ powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i le¿y w interesie
wszystkich mieszkañców.
Ma³gorzata Osyda

O wentylacji mieszkañ informowaliœmy ju¿ wielokrotnie. Temat ten jednak jest ci¹gle aktualny, dlatego ponownie do niego wracamy.
Przypomnijmy: wentylacja to proces usuwania z pomieszczeñ zanieczyszczonego powietrza i dostarczania
w jego miejsce powietrza œwie¿ego. Jest ona niezbêdna, poniewa¿ powietrze we wszystkich pomieszczeniach
stale ulega zanieczyszczeniu. W naszych budynkach
wentylacja pomieszczeñ nastêpuje w sposób naturalny
(grawitacyjny), powietrze dostaje siê do budynku przez
nieszczelnoœci w oknach i drzwiach lub przez specjalne
nawiewniki, a wydostaje siê przez kratki i kana³y wentylacyjne.
Skutki z³ej wentylacji w mieszkaniach to przede
wszystkim:
* nara¿anie w³asnego zdrowia i zdrowia bliskich, co
pocz¹tkowo objawia siê z³ym samopoczuciem, bólem
i zawrotami g³owy, zmêczeniem, podra¿nieniem b³ony œluzowej nosa i gard³a, uczuleniami, a w dalszej
konsekwencji prowadzi do powa¿nych chorób,

WENTYLACJA
I WIETRZENIE
MIESZKAÑ
* grzyb i pleœñ na nadpro¿ach, oœcie¿ach okiennych,
pod parapetem, w naro¿ach pokoi, za meblami,
* zaparowane szyby w oknach,
* skroplona para wodna na ch³odnych powierzchniach
œcian i przedmiotach,
* przypadki nawiewania zanieczyszczonego powietrza
przez kratki wywiewne w kuchni lub ³azience (przenikanie zapachów z pionu wentylacyjnego), co dodatkowo pogarsza sytuacjê w mieszkaniu,
* pêcznienie drewnianych mebli i pod³óg,
* niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci
do œcian i stopniowa ich destrukcja.
W³aœciwe funkcjonowanie wentylacji zale¿y od nas
samych i nie s¹ to dzia³ania skomplikowane. Nale¿y
pamiêtaæ o:
* zapewnieniu swobodnego przep³ywu powietrza pomiêdzy poszczególnymi pomieszczeniami w mieszkaniu, powietrze musi dop³yn¹æ do kuchni, ³azienki,
toalety, aby st¹d mog³o byæ usuniête kana³ami wentylacyjnymi na zewn¹trz (wystarczy pozostawiæ niedomkniête drzwi),
ci¹g dalszy na str. 6
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WENTYLACJA
I WIETRZENIE
MIESZKAÑ
ci¹g dalszy ze str. 5

* korzystaniu z nawiewników i rozszczelnieñ okien
zagwarantowanych przez producentów; je¿eli w
mieszkaniu zamontowano szczelne okna i niemo¿liwe jest swobodne przedostawanie siê przez nie
powietrza z zewn¹trz – nawiewniki s¹ niezbêdne
dla w³aœciwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach,
* niepod³¹czaniu wyci¹gów kuchennych do kratek
wentylacyjnych; ich pod³¹czenie zak³óca, a wrêcz
uniemo¿liwia dzia³anie wentylacji w ca³ym budynku,
* pozostawianiu otwartych kratek wentylacyjnych –
jest to niezbêdny warunek umo¿liwiaj¹cy naturaln¹
wymianê powietrza w naszych mieszkaniach,
* zg³aszaniu na bie¿¹co do Spó³dzielni zauwa¿onych
nieprawid³owoœci lub niepokoj¹cych zjawisk bez
wzglêdu na przyczynê ich powstania. Wspólne
dzia³ania podjête w odpowiednim czasie mog¹ zapobiec powstaniu niew³aœciwych procesów lub je
ograniczyæ.
Oprócz powy¿szych dzia³añ, niezbêdne jest
równie¿ okresowe wietrzenie mieszkañ. Pamiêtajmy, ¿e musimy wietrzyæ mieszkania czêsto, krótko (nie d³u¿ej ni¿ 10 minut) i intensywnie, przed
wietrzeniem nale¿y ustawiæ zawory na minimaln¹
nastawê.
Niektórzy mieszkañcy uwa¿aj¹, ¿e nie wietrz¹c
mieszkania, oszczêdzaj¹ energiê ciepln¹, szczególnie jeœli s¹ zamontowane w mieszkaniu zawory z
nastaw¹ temperatury minimalnej 160 C. S¹ to jednak
oszczêdnoœci pozorne i znikome. Do ogrzania nawiewanego przy wietrzeniu powietrza potrzebna jest
minimalna iloœæ energii cieplnej. Przy ka¿dym systemie ogrzewania (w³asna kot³ownia, piece, kominek,
itp.) nap³ywaj¹ce œwie¿e powietrze musi zostaæ
ogrzane do poziomu temperatury w danym pomieszczeniu, a koszt tej energii jest nieproporcjonalnie niski w porównaniu do szkód wyrz¹dzonych brakiem
wentylacji.
E. Naruszewicz

Rozmowa z komendantem Stra¿y Miejskiej
w Suwa³kach – GRZEGORZEM KOSIÑSKIM
– Pojawia siê czasem takie pytanie: czy¿ nie lepiej
by³oby wydawaæ pieni¹dze na etaty policjantów ni¿
na stra¿ników. Jakie s¹ tak naprawdê kompetencje
Stra¿y Miejskiej?
– Stra¿ Miejska jest samorz¹dow¹ umundurowan¹
formacj¹ powo³an¹ do ochrony porz¹dku publicznego na terenie miasta, m.in. egzekwujemy prawo
miejscowe – tj. ca³y obszar spraw zwi¹zanych w³aœnie z zapewnieniem porz¹dku. Ale wróæmy do pytania: czy nie lepiej wiêcej policjantów ni¿ stra¿ników? Nale¿y zastanowiæ siê, jakimi przes³ankami kierowa³ siê samorz¹d, i¿ zamiast dofinansowania Policji, wydatkowa³ œrodki na utworzenie i utrzymywanie w³asnej s³u¿by porz¹dkowej. Otó¿ powodów jest
kilka. Samorz¹d chce posiadaæ w³asny organ wykonawczy odpowiedzialny za utrzymywanie porz¹dku
w mieœcie. Policja zajmuje siê œciganiem sprawców
przestêpstw, nie anga¿uj¹c siê w egzekwowanie przepisów gminnych (prawa miejscowego). Stra¿ Miejska podlega wiêkszej kontroli samorz¹du lokalnego
ni¿ Policja, poprzez m.in. nak³adanie zadañ i rozliczanie ich wykonania. Stra¿ Miejska ma bardzo du¿e
pole do dzia³ania tam, gdzie nie zawsze starcza si³
policyjnych. Jest formacj¹, która wspiera Policjê w
zakresie spraw porz¹dku publicznego.
Nasze zadania to:
* ochrona spokoju w miejscach publicznych,
* czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego,
* wspó³dzia³anie z w³aœciwymi podmiotami, organizacjami i s³u¿bami w zakresie ratowania ¿ycia i
zdrowia obywateli, zabezpieczenia porz¹dku podczas imprez i zgromadzeñ publicznych, usuwania
skutków klêsk ¿ywio³owych,
* zabezpieczanie miejsca przestêpstwa lub katastrofy,
* ochrona obiektów komunalnych i u¿ytecznoœci publicznej,
* wyprowadzanie osób nietrzeŸwych zachowuj¹cych
siê niew³aœciwie z miejsc publicznych,
* informowanie spo³ecznoœci lokalnej o ewentualnych zagro¿eniach,
* zabezpieczenie konwojów dla potrzeb miasta.
Wyliczaj¹c podstawowe zadania, chcê podkreœliæ,
¿e w praktyce codziennego ¿ycia przek³adaj¹ siê
one na bardzo prozaiczne czynnoœci. Porz¹dek to
sprz¹tanie po swoim piesku wyprowadzanym na
trawnik, to troska o wygl¹d posesji (koszenie traw,
odœnie¿anie chodników, sprz¹tanie opad³ych liœci
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itp.), w³aœciwe zaparkowanie samochodów, niedewastowanie sprzêtów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, niewywo³ywanie scen gorsz¹cych w miejscach publicznych, unikanie picia alkoholu tam,
gdzie piæ go nie wolno itd. Trzeba to wszystko egzekwowaæ, a spo³eczeñstwo niestety do wielu z³ych
zachowañ przywyk³o.
– Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e brak spokoju i porz¹dku jest zjawiskiem najbardziej dokuczliwym, dlatego
oczekujemy od Stra¿y szybkiej interwencji wówczas,
gdy ten spokój i porz¹dek jest zak³ócany. Czy na przyk³ad dewastowanie klatek schodowych, domofonów,
gromadzenie siê tak zwanych podejrzanych typów
przy wejœciach do klatek schodowych, w piwnicach,
awantury lub pijackie burdy w niektórych mieszkaniach, wulgarne s³ownictwo – to sytuacje kwalifikuj¹ce siê do powiadomienia Stra¿y Miejskiej?

¿e pomimo nak³adanych kar, sprz¹taæ nie bêd¹. Inni z
kolei widz¹c stra¿nika, postêpuj¹ nale¿ycie, ale kiedy
stra¿nik odejdzie, o zaleceniach uchwa³y zapominaj¹.
Czêsto te¿ psy wyprowadzane s¹ przez dzieci i tu przy
egzekwowaniu kary pojawia siê problem natury prawnej. Po prostu spo³eczeñstwo musi do pewnych zachowañ dorosn¹æ. Tak¿e i w zakresie czêstszego informowania Stra¿y Miejskiej czy Policji o pope³nianych wykroczeniach. Wtedy kierujemy wobec winnych tych wykroczeñ wnioski o ukaranie do s¹du. W
bie¿¹cym roku do koñca kwietnia za niew³aœciwe
utrzymywanie psów skierowaliœmy piêæ wniosków o
ukaranie do s¹du, wypisaliœmy dwanaœcie mandatów
(po 200 z³) oraz ukaraliœmy kilkadziesi¹t osób pouczeniem. Ale nie rozwi¹zuje to problemu.
Kilkakrotnie zg³asza³em propozycjê, aby spó³dzielnie mieszkaniowe pomyœla³y o specjalnych wybiegach czy piaskownicach przeznaczonych dla psów,

STRA¯ MA INNE ZADANIA
POLICJA INNE
– Nale¿y tu pewne sprawy rozgraniczyæ. Rozróby
czy pijackie burdy w mieszkaniach powinny byæ zg³aszane do Policji, do nas – to, co mieœci siê w zakresie
ochrony spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych. Je¿eli na przyk³ad m³odzie¿ stoi spokojnie przed
klatk¹ schodow¹ czy wewn¹trz klatki, to trudno za
to karaæ, ale jeœli stra¿nik stwierdzi zanieczyszczanie, dewastowanie, u¿ywanie wulgarnych, obraŸliwych s³ów, picie alkoholu itd. – wtedy wypisuje
mandat lub kieruje sprawê o ukaranie do s¹du grodzkiego. Je¿eli zg³oszenie otrzymujemy nazajutrz albo
gdy sprawca zd¹¿y ju¿ zbiec (choæ jest znany), mandatu nie mo¿emy na³o¿yæ, pozostaje mo¿liwoœæ skierowania wniosku o ukaranie do s¹du, ale tylko wtedy, gdy któryœ z mieszkañców widzia³ zdarzenie i
zdecyduje siê zeznaæ to na protokó³. Chcê dodaæ, ¿e
w przypadku alkoholu sam zamiar picia w miejscu
publicznym, na przyk³ad trzymanie otwartej butelki
piwa w parku, jest wykroczeniem.
– Problemy z psami s¹ niemal tematem dy¿urnym
na zebraniach grup cz³onkowskich SSM. Czy uchwa³a Rady Miejskiej dotycz¹ca zasad utrzymania psów
na terenie miasta jest realizowana?
– Zastrze¿eñ jest sporo. S¹ osoby, którym nie trzeba ci¹gle przypominaæ o obowi¹zku sprz¹tania po
swoim pupilu, ale s¹ równie¿ osoby, które twierdz¹,

na razie bez skutku. Podobnie jest z parkingami. Jest
ich ci¹gle za ma³o zarówno na osiedlach spó³dzielczych jak i w ogóle w mieœcie, a samochodów nam
przybywa. Przyk³adem mo¿e byæ ul. Szpitalna, gdzie
s¹ ogromne problemy z zaparkowaniem w okolicach
szpitala.
– Ilu jest stra¿ników w Suwa³kach i czy wystêpuje
podzia³ na dzielnice (rewiry)?
– Na dzieñ dzisiejszy jest jedenastu stra¿ników,
którzy pracuj¹ na ulicy i dwie osoby w biurze, to
znaczy ja i zastêpca p. Jolanta Strykowska. Jeœli
chodzi o podzia³ miasta to na obszarze SSM za Osiedle Centrum odpowiedzialny jest m³. insp. Grzegorz Szermer, za Osiedle Pó³noc I m³. insp. Grzegorz Ga³a¿yn, a za Pó³noc II m³. insp. Bogus³aw
Wasilewski.
– W jakich godzinach pracuj¹ stra¿nicy?
– Godziny pracy Stra¿y Miejskiej w dni powszednie to 6.30 – 22.00. Po tej godzinie w razie potrzeby interwencje nale¿y zg³aszaæ do dy¿urnego Policji. Soboty mamy pracuj¹ce w ró¿nych godzinach –
zale¿nie od potrzeb, natomiast w niedziele i œwiêta
pracujemy, gdy jest potrzeba zabezpieczenia wszelkiego rodzaju imprez czy uroczystoœci.
ci¹g dalszy na str. 8

8

echo Spó³dzielni

STRA¯ MA INNE
ZADANIA
POLICJA INNE
ci¹g dalszy ze str. 7

Telefon do Stra¿y jest bezp³atny (nr 986). Zg³oszenia mog¹ byæ anonimowe. Przy okazji jeszcze
raz chcê przypomnieæ, ¿e w sprawie od³owu bezpañskich zwierz¹t nale¿y dzwoniæ do PGK, tel. 087565-32-85 wew. 109. My tylko zapewniamy bezpieczeñstwo osobom od³awiaj¹cym, czyli pracownikom Zak³adu Oczyszczania Miasta.
– Co stra¿nikowi wolno? Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków spotykacie siê przecie¿ z lekcewa¿eniem, a tak¿e z oporem.
– Stra¿nik przy wykonywaniu czynnoœci s³u¿bowych mo¿e stosowaæ œrodki przymusu bezpoœredniego, na które sk³adaj¹ siê – si³a fizyczna, kajdanki, pa³ki obronne wielofunkcyjne, paralizatory. Nowa
ustawa przewiduje posiadanie broni podczas wspólnych patroli z policjantem.
– Czy Stra¿ prowadzi zajêcia profilaktyczne z dzieæmi i m³odzie¿¹?
– Oczywiœcie. To bardzo wa¿ny element naszej
dzia³alnoœci. Lepiej zapobiegaæ ni¿ karaæ. Ju¿ od kilku lat prowadzony jest program STRA¯ MIEJSKA
DZIECIOM – B¥D• BEZPIECZNY, który jest realizowany wœród naszych szeœciolatków. Dysponujemy odpowiednimi kasetami video, rozprowadzamy
materia³y edukacyjne, organizujemy spo2tkania i
pogadanki.

W tych bankach
p³acimy bez prowizji
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa informuje,
¿e op³at bez prowizji za mieszkania, lokale u¿ytkowe i gara¿e (czynsz, woda, sp³ata kredytu, us³ugi
œwiadczone przez Spó³dzielniê) mo¿na dokonywaæ
w placówkach:
PKO BP S. A. ul. Noniewicza 89 oraz ekspozytury i agencje na terenie miasta: ul. Œwierkowa 54, ul.
Daszyñskiego 25, ul. Szpitalna 75 i Szpitalna 60, ul.
Patli 15; nr konta: 56 1020 1332 0000 1602 0027
7186;
Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w Suwa³kach
ul. Noniewicza 48; nr konta: 91 1240 1848 1111
0000 2075 7591;
Bank PEKAO S.A. II Oddzia³ w Suwa³kach
ul. Koœciuszki 72 oraz w filiach: ul. 1 Maja 2A, ul.
Nowomiejska 3, ul. Kowalskiego 17; nr konta: 49
1240 3363 1111 0000 2800 2370;
Kredyt Bank Oddzia³ w Suwa³kach ul. Sejneñska 2; nr konta: 04 1500 1719 1217 1000 0884
0000;
Bank Spó³dzielczy w Suwa³kach ul.Utrata 4 oraz
Oddzia³y przy ul. Kowalskiego 17 i ul. Pó³nocnej
26; nr konta: 54 9359 0002 0001 0807 2001 0001;
Bank Spó³dzielczy w Rutce Tartaku Oddzia³ Suwa³ki ul. Waryñskiego 21; nr konta: 85 9367 0007
0010 0016 3994 0001.
Dop³aty do wk³adu budowlanego przy zmianie
prawa do mieszkania mo¿na dokonywaæ na konto
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w banku PKO
BP S. A. ul. Noniewicza 89; nr konta: 13 1020 1332
0000 1302 0036 1915.

PRZYPOMINAMY
Od 1 stycznia 2007 r. SSM pracuje w nastêpuj¹cych godzinach:
* w poniedzia³ek od 7.00 do 17.00
* od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00
* w pi¹tek od 7.00 do 13.00
Zg³aszanie usterek poza wymienionymi
godzinami pracy – pod ca³odobowym numerem telefonu 087-563-07-51.

