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Pytanie do Prezesa

– Czy mo¿na zrezygnowaæ z  podzielników kosz-
tów centralnego ogrzewania?

– Mieszkaniec zawsze móg³ i mo¿e, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym w Spó³dzielni „Regulaminem rozlicza-
nia kosztów ciep³a dostarczanego do celów central-
nego ogrzewania i centralnego przygotowania cie-
p³ej wody w zasobach SSM”, zrezygnowaæ z rozli-
czania kosztów ogrzewania lokalu wg wskazañ po-
dzielników kosztów c.o. Rezygnacja z rozliczenia
wg podzielników kosztów c.o. mo¿e obejmowaæ
pojedynczego mieszkañca jak równie¿  mieszkañ-
ców ca³ego budynku.

W przypadku, gdy z rozliczania wg podzielników
rezygnuj¹ mieszkañcy ca³ego budynku, to ca³kowi-
ty koszt ogrzewania budynku rozlicza siê na po-
szczególne mieszkania proporcjonalnie do po-
wierzchni u¿ytkowej,

Je¿eli pojedynczy mieszkaniec rezygnuje z rozlicza-
nia wg podzielników kosztów c.o. to mieszkanie jest
rozliczane wed³ug jednostkowej op³aty rycza³towej w
wysokoœci przedp³aty (zaliczki) ustalonej dla danego
budynku, powiêkszonej wspó³czynnikiem 1,8.

W obu przypadkach zmiana sposobu rozliczania
nastêpuje na pisemny wniosek u¿ytkownika lokalu
lub w przypadku ca³ego budynku na wniosek 50%+1
u¿ytkowników lokali, z³o¿ony nie póŸniej ni¿ do 15
czerwca ka¿dego roku i jest wprowadzana od  po-
cz¹tku okresu rozliczeniowego, tj. od 1 lipca dane-
go roku.

– Czy mo¿na zrezygnowaæ z zamontowania za-
worów termostatycznych z temperatur¹ minimaln¹
+160C?

– Mo¿na zrezygnowaæ z monta¿u zaworów  ter-
mostatycznych z temperatur¹ minimaln¹ +160 C. W
takim przypadku mieszkanie jest nadal rozliczane
wg podzielników kosztów c.o., jednak z zastrze¿e-

CZY MO¯NA
ZREZYGNOWAÆ?

ci¹g dalszy na str. 3

S¹ to pytania mieszkañców dotycz¹ce ogrzewa-
nia. Odpowiedzi udziela dr in¿. Wies³aw Zenon
SAROSIEK z Instytutu In¿ynierii Budowlanej Po-
litechniki Bia³ostockiej.

– Jaka jest podstawa prawna monta¿u zaworów ter-
mostatycznych z temperatur¹ minimaln¹ +160 C?

Ograniczenia w mo¿liwoœci dowolnej regulacji tem-
peratury w mieszkaniach budynków wielorodzinnych
wprowadzono w warunkach technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 12 IV 2002; Dz. U. nr 75 z
15 VI 2002 poz. 690 dz. IV roz. 4 § 134 u. 5 i 6);
ustalono w nich, i¿ pomieszczenia w mieszkaniach
powinny mieæ mo¿liwoœæ regulacji temperatury we-
wnêtrznej, przy czym w pomieszczeniach o oblicze-
niowej temperaturze 200C i wy¿szej minimalna tem-
peratura nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 160C.

– Czy Spó³dzielnia bez konsultacji tej decyzji z miesz-
kañcami poprzez zapisy w „Regulaminie rozliczania kosz-
tów ciep³a dostarczanego do celów centralnego ogrzewa-
nia i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zaso-
bach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej” mo¿e zmu-
siæ nas do zamontowania zaworów z temperatur¹ mini-
maln¹ +160 C?

– Spó³dzielnia powinna stosowaæ siê do obowi¹-
zuj¹cego prawa, a wiêc w swoich zasobach stoso-
waæ urz¹dzenia do regulacji temperatury w po-
mieszczeniach zgodne z wymaganiami stawiany-
mi przez warunki techniczne, o których by³a mowa
w odpowiedzi na pytanie pierwsze. Nawiasem
mówi¹c takie ograniczenie jest korzystne dla miesz-
kañców, poniewa¿ w du¿ym stopniu ogranicza zja-
wisko korzystania z ogrzewania s¹siada w sytuacji
zakrêcenia swoich grzejników w czasie d³u¿szej
nieobecnoœci w mieszkaniu lub gdy nie jest ono
czasowo eksploatowane.

ci¹g dalszy na str. 3
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KLKLKLKLKLUB WODNY „HAÑCZA”UB WODNY „HAÑCZA”UB WODNY „HAÑCZA”UB WODNY „HAÑCZA”UB WODNY „HAÑCZA”
organizuje szkolenie

na stopieñ ¿eglarza jachtowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³oszenie siê 20 marca (wtorek)
o godz. 1800 – œwietlica SSM przy ul. Korczaka 2a. Koszt kursu wynosi 400 z³.

informacje pod numerami tel.: 563-20-20, 603 745 301

ZAMIENIÊ

kupiê kawalerkê na Osiedlu „Pó³-
noc”, tel. 0511-498-105

ul. Utrata – 3 p + k, 58,20 m kw.,
III p., lokatorskie na mniejsze (2-
pokojowe); wiadomoœæ w biurze
SSM p.15

*
ul. Kowalskiego – 3 p + k, 61,50
m kw., IV p., lokatorskie na mniej-
sze (2-pokojowe); tel. 087-567-
50-08

*
ul. Andersa – 2 p + k, 48,10 m
kw., parter, lokatorskie na wiêk-
sze (3-pokojowe); tel. 087-567-
96-42

*
ul. Nowomiejska – 2 p + k, 47 m
kw., parter, lokatorskie na 2-po-
kojowe w centrum; tel. 502-383-
181

*
ul. Klonowa –  2 p + k, 46,50 m
kw., parter, lokatorskie na 3- lub
4-pokojowe; tel. 087-567-46-40

KUPIÊ
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CZY MO¯NA ZREZYGNOWAÆ?

niem, ¿e jednostkowy koszt ogrzewania takiego lo-
kalu przyjêty do rozliczenia nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿
œredni jednostkowy koszt w budynku (œredni jednost-
kowy koszt w budynku jest to koszt ogrzewania ca-
³ego budynku podzielony przez powierzchniê u¿yt-
kow¹ wszystkich lokali ³¹cznie).

Taki sposób rozliczania kosztów energii cieplnej

przynajmniej w czêœci rekompensuje koszty ciep³a
pobieranego z lokali s¹siednich przez lokal niew³a-
œciwie ogrzewany.  Jak wiemy – rozliczenie kosztów
energii cieplnej nastêpuje dla ka¿dego budynku od-
rêbnie (zarówno po stronie kosztów jak i przycho-
dów), dlatego te¿ prawid³owy rozdzia³ tych kosztów
na poszczególne lokale powinien le¿eæ w interesie
wszystkich mieszkañców budynku.

– Dlaczego tylko w Suwa³kach (czy chodzi o „biegun
zimna”?) s¹ montowane zawory z temperatur¹ mini-
maln¹?

– Zawory z temperatur¹ minimaln¹ s¹ montowane
wszêdzie i nic mi o tym nie wiadomo, aby ich mon-
ta¿ dotyczy³ tylko Suwa³k. Cytowany wy¿ej przepis
nie ma ¿adnych ograniczeñ terytorialnych.

– Czy monta¿ zaworów jest wykonywany po to, aby Przed-
siêbiorstwo Energetyki Cieplnej mog³o zarobiæ?

– Monta¿ g³owic termostatycznych z minimaln¹
nastaw¹ (160 C) jest dla dostawcy ciep³a praktycznie
obojêtny, poniewa¿ trudno jest wyobraziæ sobie u¿yt-
kowane mieszkanie, w którym panowa³aby ni¿sza

temperatura. Natomiast zapewnienie minimum 160C
w mieszkaniach, które czasowo nie by³y u¿ytkowa-
ne,  spowoduje wprawdzie wzrost zu¿ycia energii na
ogrzewanie bezpoœrednio w tych mieszkaniach, jed-
nak¿e przy jednoczesnym spadku zu¿ycia w miesz-
kaniach s¹siednich (na tej samej kondygnacji oraz o
kondygnacjê wy¿ej i ni¿ej). Dla ogólnego bilansu
ciep³a, który interesuje dostawcê, jest to praktycznie
obojêtne, natomiast skutkiem jest niew¹tpliwie
zmniejszenie op³at w mieszkaniach s¹siaduj¹cych z
zimnym lokalem.

– W jakim stopniu  zamontowanie zaworów +160C spo-
woduje, ¿e mieszkaniec bêdzie wiêcej p³aci³ za centralne
ogrzewanie?

– Dla mieszkania normalnie eksploatowanego nie
ma to ¿adnego znaczenia – przy za³o¿eniu, ¿e s¹-
siednie lokale tak¿e s¹ normalnie eksploatowane.
Je¿eli natomiast s¹siedni lokal lub lokale nie by³y
czasowo lub d³u¿ej eksploatowane (ogrzewane), to
op³aty za ogrzewanie spadn¹, poniewa¿ zmniejszo-
ny zostanie drastycznie ruch ciep³a przez nieizolo-

ci¹g dalszy ze str. 1 wane œciany wewnêtrzne (miêdzymieszkaniowe) do
s³abiej ogrzewanych mieszkañ. Oczywiœcie w loka-
lach nieu¿ytkowanych op³aty wzrosn¹ z racji ko-
niecznego ogrzewania ich do temperatury 160 C.

– Dlaczego dó³ grzejnika nie jest tak samo ciep³y jak
góra, gdy nastawa zaworu termostatycznego jest w pozy-
cji „II” lub „III”?

– Rozk³ad temperatury na powierzchni grzejnika
zale¿y od rodzaju grzejnika i sposobu jego po³¹cze-
nia z instalacj¹; ponadto jest to proces dynamiczny,
szczególnie w przypadku dzia³ania zaworów termo-
statycznych, które okresowo odcinaj¹ dop³yw cie-
p³ej wody z instalacji, gdy temperatura w pomiesz-
czeniu osi¹gnie wartoœæ wynikaj¹c¹ z ustawienia

nastawy. Ró¿nice pomiêdzy temperaturami poszcze-
gólnych czêœci grzejnika nie musz¹ oznaczaæ nicze-
go niepokoj¹cego; w ¿adnym wypadku nie maj¹ one
natomiast zwi¹zku z pozycj¹ nastawy na g³owicy ter-
mostatycznej.

– Czy obni¿enie temperatury w s¹siednim lokalu zwiêk-
sza op³atê za ciep³o?

– Jak ju¿ wspomina³em poprzednio – obni¿enie
temperatury w mieszkaniu s¹siednim zawsze powo-
duje wzrost op³at za ogrzewanie. Zwi¹zane jest to z
przep³ywem ciep³a do mieszkania o ni¿szej tempe-
raturze wewnêtrznej przez nieizolowane œciany miê-
dzymieszkaniowe. Jedynym lekarstwem na to zja-
wisko jest ocieplanie œcian wewnêtrznych – miêdzy-
mieszkaniowych – co jest nieefektywne ekonomicz-
nie i nigdzie nie jest stosowane.

– Jakie s¹ skutki nadmiernego oszczêdzania ogrzewa-
nia i ograniczania wietrzenia mieszkañ?

– Skutkiem nadmiernej oszczêdnoœci ciep³a (trwa³e
utrzymywanie niskiej temperatury poni¿ej 180 C,

ci¹g dalszy na str. 4

ci¹g dalszy ze str. 1
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ny przep³yw powietrza przez kratki wentylacyjne.
Gdy przep³yw pojawi siê, oznacza to, i¿ przewody i
kratki s¹ sprawne (dro¿ne), natomiast brak jest na-
wiewu œwie¿ego powietrza do mieszkania,  gdy s¹
zbyt szczelne okna lub niesprawne nawiewniki. Je-
¿eli przy otwartych oknach przep³yw siê nie pojawi,
oznacza to niedro¿noœæ przewodów lub kratek wen-
tylacyjnych.

– Dlaczego musz¹ byæ montowane nawiewniki w
oknach – i czy zwiêkszaj¹ one op³aty za centralne ogrze-
wanie?

– Nawiewniki s¹ niezbêdne, je¿eli w mieszkaniu
zamontowano szczelne okna i przedostawanie siê
przez nie zewnêtrznego powierza jest niemo¿liwe.
Prawid³owo zamontowane i ustawione nawiewniki
nie zwiêkszaj¹ op³at, poniewa¿ umo¿liwiaj¹ dop³yw
niezbêdnej do prawid³owego ¿ycia mieszkañców i
funkcjonowania mieszkania iloœci œwie¿ego powie-
trza. Je¿eli tego nie zapewnimy, to pozornie oszczê-
dzamy, lecz skutki takiej oszczêdnoœci ju¿ omówi-
³em, odpowiadaj¹c na poprzednie pytania.

– Dlaczego na oknie pojawia siê rosa i jak tego unik-
n¹æ (mieszkanie wietrzone raz dziennie)?

– Na oknach w pobli¿u ram, szczególnie przy ni-
skiej temperaturze zewnêtrznej, mo¿e pojawiaæ siê
wilgoæ (zw³aszcza w kuchni – jest tam na ogó³ pod-
wy¿szona wilgotnoœæ powietrza wewnêtrznego); ma
to miejsce czêsto w czasie przebywania w pomiesz-
czeniu wiêkszej liczby ludzi. Nie powinno to budziæ
niepokoju, je¿eli jest to okresowe zjawisko. Nie mo¿e
natomiast byæ wykraplania na ca³ej powierzchni szyb
przez d³ugi okres czasu i we wszystkich pomiesz-
czeniach. Je¿eli tak siê dzieje, to œwiadczy to o s³a-
bej jakoœci okien lub o Ÿle dzia³aj¹cej wentylacji.

– Co nale¿y robiæ, aby nie wyst¹pi³o zagrzybienie miesz-
kania?

– Nale¿y dbaæ o:
• odpowiedni¹ iloœæ powietrza (zapewnia to

sprawna wentylacja – dro¿ne kratki wentylacyjne i
nap³yw niezbednej iloœci powietrza przez nieszczel-
noœæ okien lub nawiewników),

odpowiedni¹ temperaturê wenêtrzn¹ (mini-
mum 180 C),

równomiern¹ izolacjê termiczn¹ œcian ze-
wnetrznych (oddzielaj¹cych wnêtrza mieszkañ od
powietrza zewnetrznego) – na wewnêtrznych po-
wierzchniach œcian zewnêtrznych nie powinno byæ
miejsc o znacznie obni¿onej temperaturze. 

ci¹g dalszy ze str. 3
nadmierne uszczelnianie okien bez nawietrzników i
brak wietrzenia) mog¹ byæ: wykwity wilgoci lub na-
wet pleœni w miejscach o najni¿szych temperaturach
(naro¿niki œcian zewnêtrznych, nadpro¿a okienne,
okolice wieñców, okolice mocowania p³yt balkono-
wych i loggii, miejsca osadzenia stolarki okiennej i
drzwi zewnêtrznych, miejsca po³¹czeñ elementów
konstrukcyjnych), gorsza jakoœæ powietrza we-
wnêtrznego, zawilgocenie materia³ów œcian powo-
duj¹ce ich niszczenie, pogorszenie w³asnoœci izola-
cyjnych zawilgoconych œcian (co prowadzi do dal-
szego obni¿enia temperatury na ich powierzchniach
wewnêtrznych).

Wszystkie ww. elementy prowadz¹ w konsekwen-
cji do zwiêkszonych wydatków tych lokatorów, któ-
rzy w ten sposób oszczêdzaj¹.

Ponadto, jak wspomnia³em wczeœniej, niska tem-
peratura w jednym mieszkaniu powoduje wzrost zu-
¿ycia ciep³a u s¹siadów, którzy utrzymuj¹ normaln¹
temperaturê w swoich mieszkaniach (18–200 C).

– Jak nale¿y wietrzyæ mieszkanie, je¿eli s¹ zamonto-
wane zawory z temperatur¹ minimaln¹ +160 C?

– Nale¿y ustawiaæ przed wietrzeniem zawory na
minimaln¹ mo¿liw¹ nastawê. Chcia³em podkreœliæ,
¿e wa¿niejszy od wietrzenia okresowego jest sta³y
dop³yw powietrza z zewn¹trz –  tak, aby w krat-
kach wentylacyjnych wywiewnych by³ sta³y prze-
p³yw powietrza; mo¿na to sprawdziæ chocia¿by
poprzez zas³oniêcie chusteczk¹ higieniczn¹ kratki
wentylacyjnej – chusteczka powinna zostaæ przy-
ssana do kratki i byæ utrzymywana przez podci-
œnienie w kanale wentylacyjnym. Je¿eli tak siê nie
dzieje, nale¿y bezwzglêdnie umo¿liwiæ nap³yw ze-
wnêtrznego powietrza do mieszkania (chocia¿by
poprzez wykorzystanie funkcji rozszczelnienia
okien).

– Dlaczego trzeba otwieraæ okna lub drzwi w celu spraw-
dzenia wentylacji mieszkania?

– Wentylacja powinna dzia³aæ nawet przy za-
mkniêtych oknach i drzwiach; umo¿liwiaæ to powin-
ny odpowiednio rozmieszczone kratki wentylacyjne
(wraz z przewodami) oraz nieszczelnoœci w stolarce
lub specjalne nawiewniki (mog¹ byæ regulowane).
Je¿eli przy zamkniêtych oknach i drzwiach w miesz-
kaniu wentylacja nie dzia³a, nale¿y sprawdziæ dro¿-
noœæ przewodów i kratek wentylacyjnych. Po otwar-
ciu okien lub drzwi powinien pojawiæ siê intensyw-

Pytamy eksperta
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Zasady przeprowadzenia konkursu okreœla „Regulamin
przeprowadzania konkursów na ogródki przydomowe, balko-
ny i loggie w Osiedlach SSM”. Z pe³n¹ treœci¹ powy¿szego
regulaminu mo¿na zapoznaæ siê na stronie internetowej
www.ssm.suwalki.pl oraz we w³aœciwej administracji Osiedla.

Karty zg³oszeñ (zamieszczone poni¿ej) nale¿y sk³adaæ w
administracji Osiedla do 30 czerwca 2007. Podobnie jak w
roku ubieg³ym komisje dokonaj¹ przegl¹du w terminie od
15 lipca do 15 sierpnia.

Z praktyki wynika, ¿e ogródki przydomowe s¹ najrzadziej
zg³aszane do konkursu. Niestety czêsto te¿ ogródki pozostaj¹
niezagospodarowane lub zaniedbane przez osoby, które zo-
bowi¹za³y siê do ich pielêgnacji. Dlatego te¿ do koñca kwiet-
nia 2007 r. zostanie przeprowadzona w zasobach SSM in-
wentaryzacja ogródków przydomowych. Zgodnie z „Regu-
laminem w sprawie przydzielania i u¿ytkowania ogródków
przydomowych w osiedlach SSM”  ogródek przydomowy
mo¿e otrzymaæ cz³onek Spó³dzielni (…) zamieszka³y w da-
nym budynku(…) Niezagospodarowane ogródki zostan¹ prze-
kazane do u¿ytkowania chêtnym mieszkañcom, o czym Spó³-
dzielnia poinformuje poprzez zamieszczenie og³oszeñ na klat-
kach schodowych w budynkach, przy których znajdowaæ siê
bêd¹ wolne do zagospodarowania miejsca.

Zarz¹d SSM

Nasz coroczny konkurs

W roku bie¿¹cym podobnie jak w latach ubieg³ych odbêdzie siê konkurs na najpiêkniejszy balkon,
ogródek przydomowy i najpiêkniejsz¹ loggiê.

KARTA ZG£OSZENIA

........................................................................................................................................................................
imiê i nazwisko

........................................................................................................................................................................
adres  zamieszkania telefon

Zg³aszam swój udzia³ w konkursie ogródków przydomowych*, balkonów* i loggii* organizowanym przez
Suwalsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Suwa³kach na terenie Osiedla .......................................................

Upowa¿niam cz³onków komisji konkursowej do wejœcia na teren ogródka* oraz wyra¿am zgodê na udo-
stêpnienie mieszkania w celu dokonania przegl¹du balkonu/loggii* – po wczeœniejszym powiadomieniu.

Suwa³ki, dnia ……………...........

* niepotrzebne skreœliæ

……………...........................................
         czytelny podpis mieszkañca
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Od kilku lat realizowany jest program docieplania
szczytów i uskoków w œcianach pod³u¿nych oraz stro-
podachów wszystkich budynków zrealizowanych
przed 1995 rokiem. Od 2005 roku zadanie to uzna-
ne zosta³o za zadanie priorytetowe. Równolegle re-
alizowana jest wymiana stolarki okiennej. Na termo-
renowacjê budynków kierowana jest wiêkszoœæ œrod-
ków, a pozosta³e remonty ograniczone zostaj¹ do

niezbêdnego minimum. Wykonanie tego zadania
umo¿liwi uzyskanie podobnych warunków cieplnych
we wszystkich budynkach, a tym samym zmniejszy
ró¿nice w kosztach ich ogrzewania. Z prowadzonej
analizy wynika, i¿ docieplenie stropodachów i œcian
szczytowych w budynku skutkuje zmniejszeniem ilo-
œci zu¿ywanej energii cieplnej w granicach 10 %.
Umo¿liwia to równie¿ sukcesywne zmniejszanie
mocy zamówionej (w porównaniu do 1998 roku w
wyniku wszystkich dzia³añ oszczêdnoœciowych na-
st¹pi³ spadek mocy zamawianej o ponad 30 %).

Realizacja tak szerokiego programu termorenowa-
cji jest mo¿liwa dziêki pozyskiwaniu na remonty
dodatkowych œrodków z dzia³alnoœci w³asnej Spó³-
dzielni. W latach 2003 – 2006 Ÿród³a finansowania
remontów kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

Gospodarka remontowa – zadanie szczególne
Remonty s¹ jednym z najwa¿niejszym zadañ w dzia³alno-
œci Spó³dzielni. Ich priorytetowy charakter wynika
g³ównie z wieku zasobów Suwalskiej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej. Tylko 15 % budynków – to obiekty wybudowa-
ne po 1990 roku. Pozosta³e wzniesione s¹ w starych
technologiach, obecnie nie stosowanych. Oznacza to
z jednej strony wy¿sze koszty ich utrzymania,
a z drugiej – ogromne potrzeby remontowe.

By³o to mo¿liwe miêdzy innymi dziêki wp³ywom
z wynajmu lokali u¿ytkowych oraz  wp³at z prze-
kszta³ceñ lokatorskiego prawa do lokalu na w³asno-
œciowe.

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami na termoreno-
wacjê budynków przeznaczono ok. 75 % œrodków,
w ramach których wykonano:

• docieplenie 27 tys. m2 œcian w 53 budynkach,

• remont dachów o pow. 8600 m2 w 10 budynkach,

• wymianê stolarki okiennej w 425 mieszkaniach –
dofinansowanie z funduszu remontowego do wy-
miany 1630 szt. okien (ogó³em do koñca roku 2006
w zasobach naszej Spó³dzielni wymieniono ok. 47
% stolarki okiennej),

• remont (budowa) wiatro³apów w 33 klatkach scho-
dowych,

Wykonanie remontów w 2006 roku

Reasumuj¹c, uzyskanie w 2006 roku dodatkowych
œrodków na remonty umo¿liwi³o zwiêkszenie zakre-
su robót termorenowacyjnych o kwotê 1,7 mln z³
(dodatkowo docieplono 11600 m2 œcian).

W ramach pozosta³ych œrodków wykonano prace
remontowe, które nie mog³y zostaæ przesuniête na
dalsze lata, w tym m.in.:
• wymianê pionów elektrycznych  w 40 klatkach

schodowych,

• remont ci¹gów pieszo-jezdnych i chodników o pow.
981 m2,

• likwidacjê elementów zawieraj¹cych azbest na pow.
600 m2,

• remont balkonów i wymianê pod³o¿y w mieszka-
niach o pow. ogó³em 643 m2,

• legalizacjê wodomierzy.

W roku 2006 na remonty przeznaczono kwotê 6,5 mln z³otych, czyli o ponad 26 % wiêcej ni¿ wp³ywy z odpisów na na
fundusz remontowy w stawkach op³at za lokale mieszkalne.

 
rok 

środki wnoszone na 
fundusz  remont. przez 
członków posiadających 

lokale mieszkalne 

środki własne 
Spółdzielni 

wydatkowane na 
remonty 

razem środki funduszu 
remont. wydatkowane 

na remonty 

środki 
wydatkowane na 
termorenowację 

2003 3.767.400 1.011.800 6.076.300 1.761.400 
2004 4.264.200 1.621.519 7.012.200 1.525.500 
2005 4.313.400 1.205.400 5.747.600 2.477.400 
2006 4.820.200 1.694.800 6.515.000 4.880.000 
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Przy planowaniu Ÿróde³ finansowania remontów
za³o¿ono, ¿e z tytu³u przekszta³ceñ lokatorskiego
prawa do lokalu na w³asnoœciowe, na fundusz remon-
towy wp³ynie kwota ok. 400 tys. z³. W przypadku
zmiany przepisów prawnych w tym zakresie, plano-
wane remonty zostan¹ znacznie ograniczone.

Wielkoœæ zadañ przyjêtych do planu  wynika z
przeprowadzonych przegl¹dów technicznych zaso-
bów i mo¿liwoœci finansowych Spó³dzielni, które
wystarczaj¹ na pokrycie ok. 30 % potrzeb remonto-
wych.

Z kwoty przewidzianej na remonty w 2007 roku
ponad 60 % œrodków przeznaczonych zostanie na
prace zwi¹zane z termorenowacj¹ zasobów, takie jak:
• docieplenia œcian i stropodachów,
• budowa i remont wiatro³apów,
• wymiana stolarki okiennej,
• monta¿ drzwi wejœciowych.

Kryterium typowania budynków do wykonania
ww. prac stanowi³y m.in.: parametry techniczne œcian
zewnêtrznych, œredni koszt ogrzania budynku, stan
techniczny istniej¹cych wiatro³apów, wysokoœæ na-
k³adów finansowych poniesionych na poszczególne
obiekty w ostatnich szeœciu latach, poziom zad³u¿e-
nia czynszowego.

Oprócz prac termorenowacyjnych w roku bie¿¹-
cym  wykonywane bêd¹ prace remontowe maj¹ce
na celu poprawê bezpieczeñstwa zamieszkiwania na
osiedlach. Nale¿¹ do nich:
• budowa instalacji przeciwpo¿arowej w budynkach

œredniowysokich,

Plan na 2007 rok • wymiana g³ównych pionów elektrycznych w bu-
dynkach,

• naprawa wentylacji grawitacyjnej,
• krycie dachów,
• legalizacja wodomierzy.

Zak³ada siê, ¿e do koñca roku 2007 w zasobach
Spó³dzielni zostanie docieplonych  ok. 18 tys. m2

œcian i ponad 4 tys. m2 stropodachów.
Pozostanie do docieplenia  oko³o 22 tys. m2 œcian

szczytowych i uskoków  oraz oko³o 17 tys. m2  stro-
podachów.

Szybsze tempo prac zale¿eæ bêdzie od pozyskiwa-
nia dodatkowych œrodków na fundusz remontowy.

Uszczupleniem œrodków na remonty, poczynaj¹c
od 2007 roku, jest obci¹¿enie Spó³dzielni podatkiem
dochodowym (w roku bie¿¹cym bêdzie to kwota ok.
600 tys. z³).

Niezale¿nie od powy¿szego, Spó³dzielnia planuje
zakoñczyæ docieplenia œcian szczytowych i uskoków
oraz stropodachów w ca³ych zasobach w 2009 roku.
Terminowe zrealizowanie tego zadania pozwoli w
nastêpnej kolejnoœci na wykonanie „zaleg³ych” ro-
bót, takich jak: wymiana stolarki okiennej na klat-
kach schodowych, malowanie klatek schodowych,
remont nawierzchni chodników i parkingów, a tak¿e
innych prac w osiedlach mieszkaniowych.

kierownik Dzia³u Inwestycji i Remontów
mgr in¿. A. Urbanowicz

Plan robót remontowych na 2007 rok uchwalony przez
Radê Nadzorcz¹ w listopadzie 2006 roku zak³ada
przeznaczenie na remonty kwoty 7,2 mln z³.
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Od kilku lat wdra¿any jest pro-
gram przystosowywania terenów
osiedlowych do nowych potrzeb
komunikacyjnych. Liczba budo-
wanych miejsc parkingowych sys-
tematycznie siê zwiêksza. W latach
2004 – 2006 wybudowano ³¹cznie
182 miejsca parkingowe, w tym 24
w podziemnym parkingu zlokali-
zowanym przy nowym budynku
przy ul. Noniewicza (mog¹ z tych
parkingów korzystaæ mieszkañcy
s¹siednich budynków). Na rok
2007 zaplanowana jest budowa na-
stêpnych 140 miejsc parkingo-
wych. Podjêto równie¿ wspólnie z
Urzêdem Miejskim dzia³ania ma-
j¹ce kompleksowo rozwi¹zaæ sy-
tuacjê komunikacyjn¹ w rejonie ul.
M³ynarskiego i Moniuszki. Rozpo-
czêcie prac w tym rejonie powin-
no nast¹piæ w 2008 roku.

Podejmowane dzia³ania stano-
wi¹ przede wszystkim realizacjê
wniosków mieszkañców zg³asza-
nych na zebraniach grup cz³on-
kowskich, a zakres tych zadañ za-
le¿y zarówno od mo¿liwoœci finan-
sowych Spó³dzielni jak i warun-
ków technicznych. Jako zasadê
przyjêliœmy finansowanie budowy
parkingów ze œrodków wypraco-
wanych przez Spó³dzielniê, z wy-
³¹czeniem funduszu remontowego,
co oznacza, ¿e budowa parkingów
nie obci¹¿a mieszkañców.

Dodajmy, i¿ tego typu prace
prawie zawsze zwi¹zane s¹ z ko-
rekt¹ istniej¹cego uk³adu komu-
nikacyjnego (przebudowa dojaz-

dów, chodników, oœwietlenia, wy-
konanie podbudowy, zasadzenie
zieleni izolacyjnej). Nie chodzi
tylko, jak mog³oby siê wydawaæ,
o wytyczenie miejsca i u³o¿enie
nawierzchni. Istnienie uzbrojenia
podziemnego powoduje, i¿ na-
wierzchnie musz¹ byæ rozbieral-
ne, co podra¿a koszty budowy.
Uwzglêdniaj¹c ca³oœæ prac zwi¹-
zanych z wybudowaniem nowe-
go miejsca parkingowego, jego
koszt wynosi œrednio ok. 3 tys. z³.
Pe³na realizacja programu budo-
wy parkingów w latach 2004 –
2009, zak³adaj¹ca wybudowanie
ok. 600 miejsc parkingowych,
wymagaæ bêdzie przeznaczenia
na ten cel prawie 2 mln z³.

Od strony technicznej i praw-
nej budowa miejsc parkingowych
jest przedsiêwziêciem obwarowa-
nym wieloma wymogami. Nowe
inwestycje powy¿ej 10 miejsc
parkingowych realizowane s¹ w
oparciu o „Decyzje o warunkach
zabudowy...” wydawane przez
Wydzia³ Architektury i Gospo-
darki Przestrzennej Urzêdu Miej-

PARKINGI W ZASOBACH SSM
ski w Suwa³kach. Projektuj¹c
nowe miejsca parkingowe, nale-
¿y  zachowaæ minimalne odle-
g³oœci 10 m od okien lokali
mieszkalnych, placów zabaw i
boisk oraz 6 m od granic dzia³ek
wyznaczonych geodezyjnie. Wy-
móg ten nie jest stosowany w
przypadku miejsc parkingowych
przy pasach drogowych lub dla
osób niepe³nosprawnych. W
funkcjonuj¹cym ju¿ osiedlu spe³-
nienie tych wymagañ jest nie-
zmiernie trudne i powoduje, ¿e
„wpasowanie” nowych parkin-
gów w istniej¹ce zagospodarowa-
nie rodzi wiele problemów za-
równo na etapie projektowania
jak i realizacji inwestycji. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e urz¹dzo-
ne parkingi nawet w niewielkiej
odleg³oœci od budynków miesz-
kalnych to mniejsze z³o ni¿ par-
kowanie samochodów na chod-
nikach, trawnikach czy te¿ dro-
gach wewn¹trzosiedlowych.

kierownik
Dzia³u Inwestycji i Remontów

Andrzej Urbanowicz

Budowa nowych i porz¹dkowa-
nie istniej¹cych ju¿ parkingów,
wobec wzrastaj¹cej stale liczby
samochodów, jest jednym
z wa¿niejszych tematów
w dzia³alnoœci Spó³dzielni
wymagaj¹cych rozwi¹zania.
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Na Zarz¹dzie Spó³dzielni ci¹¿y obowi¹zek prowa-
dzenia prawid³owej gospodarki finansowej gwaran-
tuj¹cej zachowanie pe³nej p³ynnoœci finansowej
umo¿liwiaj¹cej terminowe regulowanie wszystkich
zobowi¹zañ oraz posiadanie sta³ej zdolnoœci p³atni-
czej. Niew³aœciwe wykonywanie tego obowi¹zku
skutkowaæ mo¿e zerwaniem umów przez kontrahen-
tów Spó³dzielni  (przyk³adowo w zakresie dostawy
wody, energii cieplnej, wywozu nieczystoœci, wyko-
nywania remontów itp.).

Koszty œwiadczenia tego typu us³ug pokrywane s¹
op³atami czynszowymi wnoszonymi przez u¿ytkow-
ników mieszkañ i lokali u¿ytkowych. Powstaj¹ce za-
leg³oœci czynszowe powa¿nie naruszaj¹ zdolnoœæ p³at-
nicz¹ Spó³dzielni i dlatego obowi¹zkiem Zarz¹du jest
ich egzekwowanie. Tego oczekuj¹ równie¿ mieszkañ-
cy wnosz¹cy terminowo wszystkie op³aty.

Obok dotychczas stosowanych form dochodzenia
nale¿noœci, Zarz¹d Spó³dzielni zawar³ w roku ubie-
g³ym umowê o wspó³pracy z Krajowym Rejestrem
D³ugów (KRD). Dzia³alnoœæ tej instytucji reguluje
ustawa z 14 lutego 2003 roku o udostêpnianiu infor-
macji gospodarczych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, Spó³dziel-
nia mo¿e przekazaæ do KRD informacje o d³u¿niku,
o ile spe³nione s¹ nastêpuj¹ce wymogi formalno-
prawne:

• ³¹czna kwota zobowi¹zañ z tytu³u op³aty czynszu
za lokal mieszkalny wynosi co najmniej 200 z³,

• ³¹czna kwota zobowi¹zañ z prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej wynosi co najmniej 500 z³,

• nale¿noœæ jest wymagalna od co najmniej 60 dni.
Przekazanie do KRD danych o d³u¿niku musi zo-

staæ poprzedzone wezwaniem do zap³aty zawieraj¹-
cym ostrze¿enie o zamiarze przekazania d³u¿nika do
KRD (wezwanie takie wysy³ane jest listem poleco-
nym, przy czym warunek ten uznaje siê za spe³nio-
ny, nawet je¿eli d³u¿nik wezwania nie odebra³).
Ostrze¿enie ma formê czerwonej pieczêci na wezwa-
niu o treœci: „Nieuregulowane p³atnoœci bêd¹ prze-
kazywane do Krajowego Rejestru D³ugów Biura
Informacji Gospodarczej SA”.

W przypadku sp³aty nale¿noœci, Spó³dzielnia jest
obowi¹zana niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w ter-
minie 14 dni, usun¹æ b¹dŸ zaktualizowaæ informacje
umieszczone w KRD.

*
Nale¿y wyjaœniæ, ¿e dane gromadzone w KRD

wykorzystywane s¹ przede wszystkim przez banki
przy udzielaniu kredytów oraz przez wszystkie inne
firmy w dzia³alnoœci gospodarczej (zawieranie umów,
zlecenia itp.).

kierownik Dzia³u Lokalowego
Leszek Perkowski

Suwalska Spó³dzielnia Mieszka-
niowa informuje, ¿e op³at za miesz-
kania, lokale u¿ytkowe i gara¿e
(czynsz, woda, sp³ata kredytu,
us³ugi œwiadczone przez Spó³dziel-
niê) bez prowizji  mo¿na dokony-
waæ w placówkach:
• PKO BP S. A. ul. Noniewicza 89
oraz ekspozyturach i agencjach na
terenie miasta: ul. Œwierkowa 54,
ul. Daszyñskiego 25, ul. Szpitalna
75, Szpitalna  60, ul. Patli 15; nr
konta: 56 1020 1332 0000 1602
0027 7186
• Bank PEKAO S.A. Oddzia³ I

w Suwa³kach ul. Noniewicza 48;
nr konta: 91 1240 1848 1111 0000
2075 7591
• Bank PEKAO S.A.  II/O Suwa³-
ki ul. Koœciuszki 72  oraz w filiach:
ul. 1 Maja 2A, ul. Nowomiejska 3,
ul. Kowalskiego 17; numer konta:
49 1240  3363 1111 0000 2800
2370
• Kredyt Bank Oddzia³ w Suwa³-
kach ul. Sejneñska 2; numer kon-
ta: 04 1500 1719 1217 1000 0884
0000
• Bank Spó³dzielczy w Suwa³kach
ul. Utrata 4 oraz Oddzia³y przy ul.

Kowalskiego 17 i ul. Pó³nocnej 26;
numer konta: 54 9359 0002  0001
0807 2001 0001
• Bank Spó³dzielczy  w Rutce
Tartak O/Suwa³ki ul. Waryñskie-
go 21; numer konta:  85 9367
0007 0010 0016 3994 0001

*
Dop³aty do wk³adu budowlane-

go przy zmianie prawa do miesz-
kania mo¿na dokonywaæ  na kon-
to Suwalskiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej w banku PKO BP S. A. ul.
Noniewicza 89; nr konta: 13 1020
1332 0000 1302 0036 1915

W tych bankach p³acimy bez prowizji

Krajowy Rejestr D³ugów
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Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa informuje,
¿e warunkiem dofinansowania wymiany stolarki w
mieszkaniu cz³onka  Spó³dzielni jest wymiana zgod-
na z zasadami ustalonymi w wydanym przez Spó³-
dzielniê zezwoleniu. Warunki wymiany i dofinanso-
wania okreœla „Regulamin wymiany stolarki w zaso-
bach SSM”, którego pe³n¹ treœæ Spó³dzielnia publi-
kuje na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl
Dofinansowanie wykonanej wymiany jest realizowa-
ne wed³ug kolejnoœci wp³ywu podañ o zezwolenie
na dziennik korespondencyjny.

Po raz kolejny podajemy wykaz producentów i
dostawców stolarki PCV, którzy w wyniku rozstrzy-
gniêcia przetargu nieograniczonego  zawarli ze Spó³-
dzielni¹ umowy na dostawê i monta¿ stolarki:
• Firma „AdamS” H. Pêdzich, Mr¹gowo ul. Gi¿ycka 5;

dostawca – Firma „Twój Dom” Suwa³ki ul. Leœna 15
• Przedsiêbiorstwo „A&D” Spó³ka Jawna, Suwa³ki ul.

Noniewicza 34
• Przedsiêbiorstwo Budowlano-Handlowe „DABOR”, Su-

wa³ki ul. Pu³askiego 63
• Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe

„DELTA” Augustów; dostawca – Przedsiêbiorstwo Wie-
lobran¿owe „ MAGDA” Export – Import Mariusz But-
kiewicz, Suwa³ki ul. Cedrowa 4; Biura Handlowe do-
stawcy – Suwa³ki ul. Baka³arzewska 21 oraz Suwa³ki
ul. Pu³askiego 32 C

• Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JOCZ”, Ryn
ul. Œwierczewskiego 38; dostawca – „JOCZ” Suwa³ki ul.
Koœciuszki 50

• Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TOREL”,
Augustów ul. Wypusty 72; dostawca – Biuro Handlowe
Suwa³ki ul. Utrata 4a, Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-
Budowlane  Suwa³ki  ul. Minkiewicza 8

Czy mo¿na wybraæ innego dostawcê?
Mo¿na, ale w przypadku wyboru innego produ-

centa stolarki ni¿ z listy podanej na zezwoleniu, cz³o-
nek winien z³o¿yæ wniosek o odrêbne zezwolenie na
wymianê w firmie wybranej przez siebie. W celu
uzyskania zezwolenia nale¿y przed³o¿yæ Spó³dziel-
ni kompletn¹ i aktualn¹ dokumentacjê atestow¹ sto-
larki wybranego producenta.

Poni¿ej podajemy wykaz firm, które nie uczestni-
czy³y w przetargu na dostawê stolarki, a przed³o¿y³y
Spó³dzielni aktualn¹ dokumentacjê atestow¹ – po-
twierdzaj¹c¹, ¿e dostarczana przez nie stolarka po-
siada parametry techniczne zgodne z okreœlonymi w
„Regulaminie wymiany stolarki”, w zwi¹zku z czym
z us³ug tych firm mo¿na korzystaæ.

Oto ich wykaz:

• STOLLAR – SYSTEMY OKIENNE GODLEWSKI Sp.
Jawna, Suwa³ki ul. Pó³nocna 50A

• M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. S³upsk ul. Grot-
tgera 15, której autoryzowanym dostawc¹ jest firma
FURMANIK s.c. Ewa i Piotr Furmanik, Augustów ul.
Sosnowa 4; Biuro Handlowe w Suwa³kach przy ul. Krót-
kiej 3

• PPHU PETECKI  ul. Rudzka 11/13 £ódŸ,  autoryzowa-
ni dostawcy producenta – Biuro Maklersko-Handlowe
BAX – A. Jankowski, Suwa³ki ul. W³oc³awska 7; Przed-
siêbiorstwo Handlowe BUD-REM s.c.,  Suwa³ki ul. Utra-
ta 2

• SONAROL Sp. Jawna – Najda ul. Polna 27 18-420 Je-
dwabne; autoryzopwany dostawca – Sk³ad Materia³ów
Budowlanych Z. Wêgrowski, Suwa³ki ul. Baka³arzew-
ska 25

• PPHU ATMA, Suwa³ki ul. Baka³arzewska 21C

DOSTDOSTDOSTDOSTDOSTAAAAAWCY STOLARKI OKIENNEJWCY STOLARKI OKIENNEJWCY STOLARKI OKIENNEJWCY STOLARKI OKIENNEJWCY STOLARKI OKIENNEJ

W Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej od 8.01.2007 r. zosta³a wprowadzona rejestracja rozmów
telefonicznych, która ma na celu usprawnienie realizacji zg³oszeñ dotycz¹cych usterek i awarii.

Nagrywanie zg³oszeñ pozwala na uzyskanie wyczerpuj¹cych informacji zwi¹zanych z w³aœciw¹
obs³ug¹ mieszkañców, wp³ynie na jakoœæ wykonywania pracy przez pracowników Spó³dzielni i po-
zwoli na rzetelne wyjaœnienie spraw.

Treœæ nagrywanych rozmów jest przeznaczona wy³¹cznie dla potrzeb wykonywania pracy s³u¿b
Spó³dzielni, zwi¹zana jest z szybk¹ i w³aœciw¹ reakcj¹ na zg³oszenia, jest zabezpieczona przed
osobami nieuprawnionymi do otrzymania tych nagrañ.

Podkreœlamy, ¿e charakter rozmów jest s³u¿bowy, rejestracja prowadzona jest w czasie i miejscu
pracy, wykorzystywana wy³¹cznie do sprawnego œwiadczenia us³ug.

Zarz¹d SSM

KOMUNIKAT
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Od 1997 roku obowi¹zuje w na-
szym kraju zakaz produkcji i stoso-
wania wyrobów azbestowo-cemento-
wych. W budownictwie powsta³ jed-
nak problem bezpiecznej eksploatacji
oraz prawid³owego usuwania, trans-
portu i sk³adowania materia³ów bu-
dowlanych zawieraj¹cych azbest.

W zasobach Suwalskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej stwierdzono wystê-
powanie oko³o 11 tysiêcy metrów kwa-
dratowych elementów zawieraj¹cych
azbest. Z wyrobów azbestowo-cemen-
towych wykonana zosta³a czêœæ ekra-
nów balkonowych, filarków miêdzy-
okiennych, os³on ocieplenia nadpro-
¿y, os³on suchych pionów i zsypów na
œmieci. Nie wystêpuj¹ natomiast w
naszych budynkach dachy kryte p³y-
tami azbestowymi ani te¿ elewacje
ob³o¿one tzw. kolorysem.

Azbest – to grupa drobnow³ókni-
stych minera³ów krzemianowych, znaj-
duj¹cych siê w gruncie skalnym i wy-
stêpuj¹cych praktycznie na ca³ym œwie-
cie. By³ znany i stosowany jeszcze w
staro¿ytnoœci. W latach 80-tych ubie-
g³ego stulecia potwierdzono podejrze-
nia, ¿e azbest jest niebezpieczny dla
organizmów ¿ywych. Wyroby zawie-
raj¹ce azbest nie stanowi¹ same przez
siê zagro¿enia dla zdrowia ludzi (nie
promieniuj¹ ani nie wydzielaj¹ ¿adnych

toksyn). Zagro¿enie pojawia siê wów-
czas, gdy zaczynaj¹ uwalniaæ siê z nich
do powietrza w³ókna azbestowe i za-
chodzi mo¿liwoœæ ich wdychania. Na-
stêpuje to przede wszystkim w sytuacji
obróbki mechanicznej takiego elementu
albo jego uszkodzenia.

Spó³dzielnia pocz¹wszy od 1999
roku, realizuje prace zwi¹zane z za-
bezpieczeniem wyrobów zawieraj¹-
cych azbest. W oparciu o posiadan¹
dokumentacjê techniczn¹ budynków
oraz na podstawie oglêdzin elemen-
tów budynków sporz¹dzono wykazy
budynków zawieraj¹cych elementy z
w³óknami azbestowymi.

Filarki miêdzyokienne i nadpro¿a
na loggiach zabezpieczone zosta³y
przed kontaktem z czynnikami ze-
wnêtrznymi i uszkodzeniami poprzez
docieplenie metod¹ lekk¹ mokr¹, na-
tomiast ekrany balkonowe  poprzez
na³o¿enie ciek³ej folii uszczelniaj¹cej
typu „Superflex”. Docelowo ekrany
zostan¹ wymienione na ekrany z bla-
chy trapezowej.

W latach 1999 – 2005 w zasobach
naszej Spó³dzielni wymieniono oko³o
4 600 m2 p³yt azbestowo-cemento-
wych na kwotê ponad 910 tysiêcy z³o-
tych. Usuwanie elementów z azbestem
jest bardzo kosztowne, w tym równie¿
jego wywóz i utylizacja. W roku 2005

Likwidacja elementów zawieraj¹cych azbest
pojawi³a siê mo¿liwoœæ dofinansowa-
nia tych w³aœnie robót ze œrodków
Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Spó³dzielnia zg³osi³a do Urzêdu
Miejskiego w Suwa³kach swoje po-
trzeby w tym zakresie na najbli¿sze
lata. W roku 2006 wymieniono oko³o
600 m2 elementów azbestowych na
kwotê 67 000 z³, z czego Urz¹d Miej-
ski dofinansowa³ wywóz i utylizacjê
na kwotê ok. 4 tys. z³. W roku 2007
planuje siê likwidacjê  dalszych 1 800
m2 ekranów balkonowych z p³yt azbe-
stowo-cementowych na ³¹czn¹ kwotê
oko³o 115 000 z³, przy kontynuacji do-
finansowania przez Urz¹d Miejski w
Suwa³kach.

W latach 2008 – 2010 przewiduje
siê likwidacjê pozosta³ej iloœci p³yt
azbestowo-cementowych. Szacujemy,
¿e ca³kowity koszt wymiany elemen-
tów azbestowych zamknie siê kwot¹
oko³o 450 000 z³.

Likwidacjê p³yt azbestowo-cemen-
towych w zasobach Suwalskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej prowadz¹
uprawnione do tego celu specjalistycz-
ne firmy, z zachowaniem obowi¹zu-
j¹cych wymogów bezpieczeñstwa i
higieny pracy.

insp. nadzoru robót budowlanych
Jan Lenczewski
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Przed Œwiêtami Wielkanocnymi kolejnego numeru
„Echa Spó³dzielni” nie bêdzie – wiêc ju¿ teraz

Rada Nadzorcza
i Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

sk³adaj¹ wszystkim mieszkañcom
najlepsze ¿yczenia weso³ych, pogodnych,

spokojnych Œwi¹t
oraz – zgodnie z tradycj¹ – smacznego jajka.



echo Spó³dzielni

W Niedzielê Wielkanocn¹ o wschodzie s³oñca
ustawia³a siê procesja, bi³y wszystkie koœcielne dzwo-
ny, odzywa³y siê sygnaturki i rozpoczyna³a siê rezu-
rekcja. Ksi¹dz œpiewa³ po ³acinie, chór po ³acinie
odœpiewywa³. Do dziœ umiem zaœpiewaæ mszê rezu-
rekcyjn¹ po ³acinie.

W drodze z koœcio³a do domu furmanki przeœci-
ga³y siê, bo kto pierwszy wróci, temu len dobrze uro-
œnie. Dom pachnia³ jeglin¹, brzoz¹, by³ przyozdo-
biony ró¿ami z krepiny, kolorowymi paj¹kami pod
sufitem. Na stole pojawia³a siê œwiêconka, rodzina
zasiada³a do œwi¹tecznego œniadania.

Wieczorem ch³opcy (kawalerowie) chodzili „po
Allelui”, mówiono te¿ „po alelujce”. Zapisujemy tê
wymowê, choæ wyraz „alleluja” jest podobno nie-
odmienny. By³y piêkne oracyjki, œpiewano pieœñ
„Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³”. Przewa¿nie w ta-
kiej grupie znajdowa³ siê i akordeonista. Musia³ byæ
i ten, kto nosi³ koszyk na jajka i inne podarunki. W
ka¿dym domu by³o du¿o malowanych jajek, a zen-
drê do pisanek przygotowywano ju¿ kilka tygodni
przed Wielkanoc¹.

Na drugi dzieñ Œwi¹t dzieci chodzi³y z tzw. wy-
kupem do swoich rodziców chrzestnych. Bra³o siê
kawa³ek bu³ki dro¿d¿owej, z piêæ jajek i z tym zawi-
ni¹tkiem odwiedza³o siê np. matkê chrzestn¹, która
w zamian dawa³a dwa razy tyle piêknie malowanych
jajek, wielk¹ bu³kê, ale dodatkowo jeszcze jakiœ pre-
zent albo pieni¹dze. Dziecko by³o te¿ odpowiednio
ugoszczone i wraca³o szczêœliwe do domu. Mniej-
szym dzieciom chrzestni sami przynosili na Wielka-
noc podarki.

To by³y piêkne czasy i piêkne tradycje, bo by³a
ludzka ¿yczliwoœæ.

A oto przyk³ady oracji wyg³aszanych przy okazji
„chodzenia z Alleluj¹”. Œpiewano pod oknami, ale
gospodarze przewa¿nie zapraszali potem „alelujni-
ków” do domu na poczêstunek.

Najpierw œpiewacy stukali w okno i orator mówi³
(zapis w gwarze):

Panimatko, paniojce,
pozwolcie alelujkie zaœpiewaæ,
was domecek
Boskiem s³owem rozweseliæ.

Gospodarze odpowiadali: „Œpiewajcie, œpiewajcie,
tylko my sprawdzimy, co bêdzie pomylone.”

Zalator zaczyna³ – i wszyscy œpiewali. A potem
by³y dowcipne oracyjki, które wyg³aszano po to, aby
dostaæ coœ do koszyczka.

Poniewa¿ kiedyœ ludzie na wsi mówili tylko gwar¹, to
choæ jeszcze jedn¹ oracyjkê przytoczmy w gwarze.

Wasa kukosecka – ta bura –
przylatuwa³a w nocy do nasego kura.
A tam w sieni – na policy, w donicy,
denkiem przykryte, popio³kiem przysypane
jajuska lezo – nam ofiarowane.
Dajta choæ z pieñæ, to bede was zieñæ.
A do tego tyle kie³basy –
co niom sie-opase.

Jeœli w domu by³a panna, to „mowa” odnosi³a siê
g³ównie do niej.

Jest tu panna – ju¿ doros³a.
¯eby za-rok za m¹¿ posz³a.
Mê¿a dobrego ¿eby dosta³a,
a nam dziœ wykup dobry da³a.
Ja te¿ lubiê panienki do wziêcia,
mo¿e bêdê waszym ziêciem.

Czasem dopominano siê i o kieliszeczek czegoœ
mocniejszego.

Od szafeczki do ³ó¿eczka
szuka gospodyni kieliszeczka.
A kieliszek w rêku nosi,
do mieszkania nas zaprosi.
Albo dajcie piwa swojej roboty
i nie bêdzie z nami ju¿ k³opotu.
Dajcie jajka z pisankami,
na zabawê chodŸcie z nami.

W³adys³awa Racis wspominaW³adys³awa Racis wspominaW³adys³awa Racis wspominaW³adys³awa Racis wspominaW³adys³awa Racis wspomina

WIELKANOCNE ZWYCZAJE ODCHODZ¥ W ZAPOMNIENIE

Zamieszczony wy¿ej tekst zosta³ wziêty z ksi¹¿ki W³adys³awy
Racis „Ocialiæ od zapomnienia".

Pisanki obok s¹ dzie³em autorki wspomnianej ksi¹¿ki.
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