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Pytanie do Prezesa

Zarówno mieszkañcy Suwa³k jak i turyœci s¹ zgod-
ni: miasto zmieni³o siê zdecydowanie na korzyœæ.
Dopiero teraz mo¿na doceniæ wartoœæ w znacznej
czêœci odnowionej, zabytkowej XIX-wiecznej sta-
rówki, odzyska³ dawn¹ œwietnoœæ „plac do publicz-
nej przechadzki”, czyli Park Konstytucji 3 Maja, po-
jawi³y siê nowe chodniki, œcie¿ki rowerowe, oœwie-
tlenia ulic i osiedli, trawniki, zniknê³y „niczyje” pla-
cyki poroœniête chwastami i brudne.

Czêœci¹ odnowionego miasta jest Suwalska  Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa, w której nie wszystkie zmia-
ny na lepsze by³yby mo¿liwe bez  wspó³pracy z w³a-
dzami miejskimi. W przesz³oœci tak¿e podkreœlano,
i¿ SSM  to znacz¹ca czêœæ Suwa³k, ale kiedy by³o
trzeba przejœæ od deklaracji do czynów, zdarza³o siê
ró¿nie.

W ostatnich latach konkretów pojawi³o siê wiêcej
ni¿ hase³. W miejskiej sieci dróg rowerowych wiele
kilometrów zajmuj¹ œcie¿ki biegn¹ce przez nasze osie-
dla. Wymieñmy przynajmniej niektóre: od komplek-
su handlowego przy ul. Œwierkowej w kierunku po-

ci¹g dalszy na str. 3

Zakres rzeczowy planu remontów uzale¿niony jest
od mo¿liwoœci finansowych Spó³dzielni.

W roku 2006 na remonty przeznaczono kwotê
6.900.000 z³, z tego  5.100.000 z³ uzyskano z odpi-
sów na ten cel naliczanych w stawkach op³at za lo-
kale, a pozosta³e 1.800.000 z³ stanowi³y œrodki w³a-
sne Spó³dzielni.

W ramach wspomnianych funduszy zrealizowano
g³ównie nastêpuj¹ce prace:

docieplenia elewacji 29 budynków na kwotê ok.
3.900.000 z³,

REMONTY W ROKU 2006

ci¹g dalszy na str. 3

– Mieszkañców zaniepokoi³y doniesienia prasy, ¿e
w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów, od 15 wrzeœnia
wstrzymane zosta³y przekszta³cenia mieszkañ loka-
torskich na w³asnoœciowe. Jak to jest w naszej Spó³-
dzielni?

– Prawd¹ jest, ¿e 15 wrzeœnia br. opublikowany
zosta³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, który
stwierdzi³ niezgodnoœæ niektórych zapisów ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych z Konstytucj¹, w
tym równie¿ w czêœci dotycz¹cej bonifikat przy prze-
kszta³caniu lokatorskiego prawa na w³asnoœciowe i
odrêbn¹ w³asnoœæ. Trybuna³ stan¹³ na stanowisku,
¿e wysokoœæ bonifikat winny okreœlaæ same spó³-
dzielnie, a nie ustawa. W tej sytuacji spó³dzielnie,
które nie mia³y w swoich statutach szczegó³owych
zapisów odnoœnie wysokoœci bonifikat, zmuszone
s¹ wstrzymaæ przekszta³cenia do czasu nowelizacji
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych b¹dŸ te¿
zwo³ywaæ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i do-
stosowywaæ postanowienia statutu do nowego sta-
nu prawnego.

W naszej Spó³dzielni dokonana w roku ubieg³ym
zmiana statutu okreœli³a wysokoœæ bonifikat, co
oznacza, ¿e nie ma przeszkód prawnych w konty-
nuowaniu przekszta³ceñ prawa do lokalu. Ma to
szczególne znaczenie w sytuacji rosn¹cych cen
mieszkañ,  co powoduje wzrost zainteresowania
cz³onków przekszta³caniem statusu swoich lokali,
tym bardziej ¿e nie istniej¹ ju¿ ograniczenia co do
zbywania nowo przekszta³conych mieszkañ. Przy-
pomnê, ¿e obowi¹zuj¹ca w SSM „bonifikata” wy-
nosi 50% ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹
mieszkania a zwaloryzowanym wk³adem na miesz-
kanie lokatorskie. W okresie 2003 – 2006 w naszej
Spó³dzielni dokonano ³¹cznie 567 przekszta³ceñ lo-
katorskiego prawa na w³asnoœciowe, a wp³ywy z tego
tytu³u bezpoœrednio zasili³y fundusz remontowy
Spó³dzielni.

Przekszta³camy nadal
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Od 1 paŸdziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
SSM pracuje w nastêpuj¹cych godzinach:

w poniedzia³ek od 700 do 1700

od wtorku do  pi¹tku od 700 do 1500

 Od 1 stycznia 2007 r.:
w poniedzia³ek w godz. od 700 do 17oo

od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500

w pi¹tek w godz. od 700 do 1300

Zg³aszanie usterek poza wymienionymi godzina-
mi pracy pod ca³odobowym numerem telefonu 087-
563-07-51.

Zmiana godzin pracy w SSM

Usterki i awarie w godzinach pracy Spó³dzielni
przyjmowane s¹ przez administracje:

Administracja Osiedla „Centrum”, ul. Utrata 2 A,
tel. 087-566-40-35 oraz 087-566-32-01;

Administracja Osiedla  „Pó³noc I”, ul. Nowomiej-
ska 3, tel. 087-563-07-61 oraz 087-563-07-51;

Administracja Osiedla „Pó³noc II”, ul. Kowalskie-
go 17, tel. 087-563-01-63 oraz 087-563-07-53.

Po godzinach pracy Spó³dzielni zg³oszenia ze
wszystkich administracji przyjmowane s¹ przez dy-
¿urnego pod numerem telefonu  087-563-07-51. Ist-
nieje rónie¿ mo¿liwoœæ zg³oszenia usterki (awarii)
bezpoœrednio do  kontrahentów posiadaj¹cych za-
warte ze Spó³dzielni¹ umowy na œwiadczenie us³ug:

w zakresie usterek zwi¹zanych z przewodow¹ in-
stalacj¹ gazow¹ (tak¿e instalacj¹ gazow¹ z butli) 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 zg³aszaæ od 600 do 2200 przez 7 dni  tygodnia pod
nastêpuj¹ce numery telefonów:  w Administracji „Pó³-
noc II” – tel. 0603-219-739  Zak³ad Konserwacji
DŸwigów Adam Grzymkowski; w Administracji
„Pó³noc I” i „Centrum” – tel. 0602-442-196 Zak³ad
Konserwacji DŸwigów Tadeusz Sadowy;

usterki zwi¹zane z sygna³em telewizyjnym – do
Telewizji Kablowej VECTRA S.A., gdzie rejestracja
zg³oszeñ trwa przez ca³¹ dobê, a serwis naprawczy

od 700 do 2200 pod nr tel. 087-565-04-80 do godz.
1800, po godz. 1800 – tel. 0503-065-265;

usterki domofonowe – od poniedzia³ku do pi¹tku
od 800 do 2000, w soboty od 1000 do 1400  pod tel.: w
Administracji „Pó³noc II” i „Pó³noc I”  –  087-567-
10-34 „Unitech” Ma³gorzata Koszyk, w Administra-
cji „Centrum” – 087-567-89-11 oraz 0503-39-70-30
„Elektronics” Dorota Potocka.

*
Usuwanie usterek i awarii odbywa siê na bie¿¹-

co: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
Spó³dzielni oraz do godz. 2000, natomiast w soboty
od 1000 do godz. 1800.

W dni robocze po godzinie 2000 (w soboty po 1800)
oraz w niedziele i œwiêta – od 1 paŸdziernika 2006
roku – usuwane s¹ tylko usterki i awarie wymaga-
j¹ce bezzw³ocznego usuniêcia.

Dlatego obecnie, przy zg³aszaniu usterek w go-
dzinach nocnych, nale¿y szczegó³owo je opisywaæ
(charakteryzowaæ). Pozwoli to osobie dy¿uruj¹cej
odpowiednio zakwalifikowaæ zg³oszenie: do natych-
miastowego usuniêcia lub do usuniêcia w godzinach
pracy Spó³dzielni.

Zapewniamy, ¿e mieszkañcy nie odczuj¹ skutków
zmiany terminów usuwania usterek. Przede wszyst-
kim dlatego, ¿e zmiany dotycz¹ tylko niektórych
zg³oszeñ  tzw. „usterek drobnych”,  które nie musz¹
byæ usuwane natychmiast.

Zarz¹d SSM

Informacja o zg³aszaniu usterek i awarii

PRZEPRASZAMY
W sk³adzie Rady Nadzorczej – podanym

w poprzednim numerze „Echa Spó³dziel-
ni” – wskutek niedopatrzenia pominiête
zosta³o nazwisko Pana Andrzeja Pod-
chula, który zosta³ wybrany do Rady na
Zebraniu Przedstawicieli 20 maja 2006 r.

Niniejszym b³¹d prostujemy, a Pana
Andrzeja Podchula przepraszamy.
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pularnego „kaczego do³ka” (wraz z oznako-
wanym asfaltowym ci¹giem pieszo-jezdnym),
wzd³u¿ ul. Nowomiejskiej, M³ynarskiego i
Chopina oraz po³¹czenie tej ostatniej ulicy
œcie¿k¹ rowerow¹ poprzez ul. Pu³askiego,
Podhorskiego i Dwernickiego z osiedlem
„Centrum”. Inwestycje te wykonano przy
wsparciu finansowym Miejskiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane s¹ kolejne prace. W ramach Lo-
kalnych Inicjatyw Inwestycyjnych wykona-
no modernizacjê chodnika i parkingu przy
skrzy¿owaniu ul. Œwierkowej i ul. Klonowej
oraz parkingu i ci¹gów pieszych przy filii Bi-
blioteki Publicznej (ul. Klonowa 46).

Dotacje  z MFOŒiGW umo¿liwi³y Spó³-
dzielni lepsze zagospodarowanie swoich te-
renów zielonych. W ostatnich kilku latach
zakupiliœmy za otrzymane œrodki wiele
drzew i krzewów, uratowaliœmy ponad sto
wysychaj¹cych kasztanowców dziêki specja-
listycznym preparatom, na które Spó³dziel-
ni nie by³oby staæ. Miasto dofinansowuje sys-
tematycznie dzia³alnoœæ œwietlic osiedlo-
wych, dziêki miejskim œrodkom mo¿liwe
jest utrzymywanie na odpowiednim pozio-
mie (sprzêt, urz¹dzenia) placów zabaw i
boisk, a tak¿e organizowanie imprez spor-
towo-rekreacyjnych i zajêæ pozalekcyjnych.

Na specjalne podkreœlenie zas³uguje
szczególne zadanie inwestycyjne, jakim by³a
modernizacja Pasa¿u Grande-Synthe w ra-
mach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
Pasa¿ sta³ siê nie tylko wizytówk¹ SSM, ale
ca³ych Suwa³k i „przeniós³” centrum miasta
w ten rejon.

Nie chodzi w tym tekœcie o statystyki i
„ksiêgowe” wyliczanie kwot. Akcentujemy
przede wszystkim efekty dobrej woli.
Wspó³praca z ustêpuj¹cym samorz¹dem
miejskim opiera³a siê na zrozumieniu, ¿e
organizm miasta tworz¹ tak¿e spó³dziel-
nie mieszkaniowe i od ich zagospodarowa-
nia przestrzennego, infrastruktury i este-
tyki osiedli zale¿y w du¿ym stopniu wygl¹d
ca³ych Suwa³k.

Zarz¹d SSM
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DOBRDOBRDOBRDOBRDOBRYYYYYCCCCCHHHHH LLLLLAAAAATTTTT
ci¹g dalszy ze str. 1

remont pokryæ dachowych 20 budynków na kwotê ok.
390.000 z³,
dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach
na kwotê ok. 1.300.000 z³,
usuwanie wad technologicznych w budynkach (usuwanie
azbestu, dobudowy i remonty wiatro³apów, naprawa scho-
dów, pod³o¿y balkonów i posadzek) na kwotê ok. 465.000 z³,
remonty instalacji ppo¿., sanitarnych i elektrycznych na
kwotê ok. 430.000 z³.
Wiêkszoœæ wykonanych robót zwi¹zana by³a z termoreno-

wacj¹ budynków, a ich sfinansowanie poch³onê³o ponad 50%
zgromadzonych œrodków.

Prace termorenowacyjne realizowane by³y w ramach strate-
gii remontów przyjêtej na rok 2006 i nastêpne lata, a ich wy-
miernym efektem jest zmniejszenie zu¿ycia energii cieplnej.

ci¹g dalszy ze str. 1

Potrzeby w zakresie remontów na 2007 rok, wynikaj¹ce z
przegl¹dów technicznych ca³ych zasobów Spó³dzielni,  zo-
sta³y oszacowane na kwotê ponad 20 mln z³. Przekraczaj¹
one ponad 3-krotnie  mo¿liwoœci finansowe Spó³dzielni w
tym zakresie, gdy¿ w r. 2007 na remonty mo¿na przeznaczyæ
kwotê oko³o 6,4 mln z³., uwzglêdniaj¹c podatek dochodowy
od dochodów z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej oraz fi-
nansowej Spó³dzielni. Zgodnie z ustaw¹ o podatku docho-
dowym od osób prawnych, pocz¹wszy od r. 2007 spó³dziel-
nie mieszkaniowe bêd¹ zobowi¹zane odprowadzaæ podatek
od dochodów z ww. dzia³alnoœci. W prognozie zamierzeñ
remontowych SSM na r. 2007 przyjêto wysokoœæ podatku na
poziomie 100 tys. z³.

Z kwoty przeznaczonej na remonty w r. 2007 ponad 80%
œrodków finansowych przeznaczonych zostanie na:

docieplenia  œcian i stropodachów,
budowê i remont wiatro³apów,
monta¿ drzwi wejœciowych,
wymianê stolarki okiennej,
legalizacjê wodomierzy.
Jako podstawowe kryteria przy typowaniu kolejnoœci bu-

dynków do wykonania ww. prac przyjêto nastêpuj¹ce prze-
s³anki:

parametry techniczne œcian zewnêtrznych (stan przenika-
nia ciep³a przez œciany),
œredni koszt ogrzania budynku,
stan techniczny istniej¹cych wiatro³apów,
wysokoœæ nak³adów finansowych poniesionych na poszcze-
gólne obiekty w przedziale ostatnich szeœciu lat,
poziom zad³u¿enia czynszowego.

ci¹g dalszy na str. 4

ZAMIERZENIA REMONTOWE
NA ROK 2007
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Oprócz prac termorenowacyj-
nych, w roku 2007 podobnie jak
w latach ubieg³ych, wykonywane
bêd¹ równie¿ prace remontowe
maj¹ce na celu poprawê bezpie-
czeñstwa zamieszkiwania na osie-
dlach:

budowa instalacji przeciwpo¿a-
rowej w budynkach œredniowy-
sokich,
wymiana g³ównych pionów
elektrycznych w budynkach,
naprawa wentylacji grawitacyj-
nej,
krycie dachów.
Realizacja ww. zamierzeñ re-

montowych zmusza do przejœcio-
wego ograniczenia takich prac, jak:
malowanie klatek schodowych, re-
mont nawierzchni chodników i par-
kingów oraz innych robót, których
niewykonanie nie zak³óci funkcjo-
nowania poszczególnych osiedli.

Przy ustaleniu zakresu rzeczo-
wego remontów na rok 2007, po-
dobnie jak w roku 2006, uwzglêd-
niono strategiê  prac remontowych
na najbli¿sze lata przyjêt¹ przez
Radê Nadzorcz¹ Suwalskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej.

W przypadku pozyskania przez
Spó³dzielniê na przestrzeni roku
2007 dodatkowych œrodków fi-
nansowych, dokonana zostanie
stosowna korekta zakresu rzeczo-
wego planu remontów polegaj¹ca
na rozszerzeniu zakresu prac ter-
morenowacyjnych.

Pe³na realizacja planu remontów
w 2007 roku mo¿e jednak napo-
tkaæ na trudnoœci w ich sfinanso-
waniu spowodowane obci¹¿eniem
Spó³dzielni podatkiem dochodo-
wym.

Kierownik Dzia³u Inwestycji
mgr in¿. Andrzej Urbanowicz

ZAMIERZENIA
REMONTOWE
NA ROK 2007

ci¹g dalszy ze str. 3 Rozliczenie kosztów energii cieplnej zu¿ytej na potrzeby central-
nego ogrzewania zosta³o sporz¹dzone przez dwie firmy rozliczenio-
we. W zasobach osiedli „Centrum” i „Pó³noc I” przez firmê „Ista” z
Warszawy, natomiast w zasobach osiedla „Pó³noc II” przez firmê „Te-
chem Techniki Pomiarowe” z Poznania. Rozliczenie dwóch budyn-
ków w zasobach osiedla „Centrum” (1 Maja 1D, Noniewicza 93C) i
jednego budynku w zasobach osiedla „Pó³noc II” (Paca 3) sporz¹-
dzono przez pracowników SSM w oparciu o indywidualne liczniki
ciep³a. Rozliczenia przekazane przez firmy rozliczeniowe wykonano
w terminie, zgodnie z zawartymi umowami i obowi¹zuj¹cym Regula-
minem rozliczania kosztów ciep³a dostarczonego do celów centralne-
go ogrzewania i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zasobach
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Informacja o rozliczeniu kosztów energii cieplnej
zu¿ytej na potrzeby centralnego ogrzewania za

sezon grzewczy 2005/2006 w zasobach Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej

W tym sezonieW tym sezonieW tym sezonieW tym sezonieW tym sezonie
„nagrzeliœmy” wiêcej„nagrzeliœmy” wiêcej„nagrzeliœmy” wiêcej„nagrzeliœmy” wiêcej„nagrzeliœmy” wiêcej
Rozliczenie kosztów c.o. za sezon 2005/2006 dokonano w 8895

mieszkaniach, w tym wed³ug liczników i podzielników kosztów c.o.
rozliczonych zosta³o 8833 mieszkañ, co stanowi 99,3 %. Koszty ogrze-
wania w zasobach SSM w sezonie 2005/2006 wynios³y 10.610.134 z³
i by³y wy¿sze o 6,2 % w porównaniu z poprzednim sezonem. Sredni
koszt ogrzewania w zasobach SSM w okresie rozliczeniowym 2005/
2006 wyniós³ 1,88 z³/m2 p.u., podczas gdy w poprzednim sezonie wy-
nosi³ 1,77 z³/m2 p.u. Wzrost kosztów ogrzewania spowodowany by³
mroŸniejsz¹ zim¹. Œrednia temperatura by³a ni¿sza o oko³o 2oC, co
prze³o¿y³o siê na wzrost zu¿ycia energii cieplnej na potrzeby central-
nego ogrzewania o 12,2%.

W roku 2005 wykonano nastêpuj¹ce prace termorenowacyjne:
docieplenie œcian zewnêtrznych o powierzchni 10 559 m2 na kwotê
1.205.994 z³,
docieplenie stropodachów o powierzchni 18 886 m2 na kwotê
260.979 z³,
wymiana stolarki drzwiowej na kwotê 222.890 z³,
wymiana stolarki okiennej (dofinansowania) za 1.057.428 z³,
monta¿ podpionowych regulatorów ró¿nicy ciœnieñ za 113.522 z³,
likwidacja wêz³a grupowego WP II i budowa wêz³ów budynkowych
na ³¹czny koszt 115.950 z³.
Podjête dzia³ania pozwoli³y na ograniczenie wzrostu zu¿ycia ener-

gii cieplnej spowodowanego mroŸniejsz¹ zim¹ oraz zmniejszenie mocy
zamówionej od 1 stycznia 2006 roku o 6,7 %. Zmiana mocy zamó-
wionej pozwoli zaoszczêdziæ na przestrzeni jednego roku kwotê oko-
³o 255.000 z³ (w poziomie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a).

ci¹g dalszy na str. 6
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Wprowadzenie indywidualnego
systemu rozliczania kosztów cen-
tralnego ogrzewania w oparciu o
podzielniki elektroniczne spowo-
dowa³o wœród czêœci mieszkañ-
ców tendencjê do nadmiernego
oszczêdzania energii cieplnej po-
przez odcinanie dop³ywu ciep³a do
grzejników i ograniczanie wenty-
lacji. Takie dzia³ania prowadz¹ do
wych³adzania mieszkañ oraz stwa-
rzaj¹ warunki do rozwoju pleœni i

j¹c¹ degradacj¹ ca³ego budynku.
Do obowi¹zków Spó³dzielni nale-
¿y stworzenie warunków porów-
nywalnych we wszystkich loka-
lach.

Wymóg stosowania zaworów
termostatycznych okreœlonych po-
wy¿szym rozporz¹dzeniem w za-
sobach Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej wprowadza § 4
Regulaminu rozliczania kosztów
ciep³a dostarczanego do celów cen-

sób, aby wilgotnoœæ powietrza
utrzymywa³a siê na poziomie oko-
³o 45%.

Z  uwagi na dodatkowe Ÿród³a
ciep³a, w jakie wyposa¿one s¹
kuchnie (lodówka, kuchenka, pie-
karnik itp.) – powoduj¹ce, ¿e tem-
peratura nie spada w nich poni-
¿ej +16oC – odst¹piono od wy-
miany g³owic termostatycznych
na grzejnikach w tych pomiesz-
czeniach. Rozwi¹zanie to jest
równie¿ zgodne z opiniami i
wnioskami mieszkañców.

Wymianê zaworów termosta-
tycznych roz³o¿ono na lata 2006,
2007 i 2008. W latach 2006 – 2007
zaplanowano wymianê g³owic ter-

grzybów, wp³ywaj¹c niekorzystnie
nie tylko na lokal, ale równie¿ na
ca³y budynek. Montowane zawo-
ry termostatyczne zabezpieczaj¹
przed spadkiem temperatury poni-
¿ej 16oC.

Zasady monta¿u zaworów ter-
mostatycznych w budynkach za-
silanych z sieci ciep³owniczej okre-
œla rozporz¹dzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz.690). W myœl po-
wy¿szego rozporz¹dzenia – w po-
mieszczeniach mieszkalnych za-
wory termostatyczne maj¹ zapo-
biegaæ spadkowi temperatury po-
ni¿ej 16oC. Obni¿enie w pomiesz-
czeniach mieszkalnych temperatu-
ry poni¿ej tej granicy stwarza  nie
tylko warunki szkodliwe dla zdro-
wia mieszkañców, ale równie¿
skutkuje wy¿szym kosztem ogrza-
nia lokali s¹siednich oraz postêpu-

tralnego ogrzewania i centralnego
przygotowania ciep³ej wody u¿yt-
kowej.

Zawory termostatyczne s¹ urz¹-
dzeniami automatycznymi, które
utrzymuj¹ w pomieszczeniu za-
dan¹ temperaturê poprzez sterowa-
nie iloœci¹ czynnika grzewczego
dostarczanego do grzejnika. Ró¿-
nica pomiêdzy zaworami dotych-
czas stosowanymi, a nowo mon-
towanymi polega na ró¿nych za-
kresach pracy zaworów. Zawory
dotychczas stosowane dzia³aj¹ w
zakresie temperatur od +8oC do
+28oC, zaœ nowo montowane w
zakresie +16oC do +28oC. Zasto-
sowanie zaworów z nastaw¹ mi-
nimaln¹ +16oC zabezpiecza przed
wych³adzaniem te mieszkania,
których u¿ytkownicy utrzymywa-
li zbyt nisk¹ temperaturê. Przypo-
minamy, ¿e prawid³owa eksplo-
atacja lokalu, to utrzymanie w nim
temperatury minimum +16oC oraz
wietrzenie mieszkania w taki spo-

Przeprowadzana w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej wymiana zaworów termostatycznych budzi
wœród mieszkañców du¿e zainteresowanie a czêsto rów-
nie¿ kontrowersje. Niniejszy tekst ma wyjaœniæ w¹tpliwo-
œci dotycz¹ce montowanych zaworów.

mostatycznych w liczbie ok. 24
tys. szt.  przy zaworach Danffos.
Prace te nie wymagaj¹ demonta¿u
samych zaworów i mog¹ byæ wy-
konywane w czasie sezonu grzew-
czego. W przypadku przezbrajania
zaworów w okresie grzewczym
prace w jednym budynku s¹ wy-
konywane na przestrzeni miesi¹-
ca, tak by mieszkañcy tego budyn-
ku u¿ytkowali swoje mieszkania w
podobnych warunkach. Zawory
termostatyczne starego typu wy-
magaj¹ ca³kowitej wymiany. Pra-
ce te s¹ czasoch³onne i mo¿na je
wykonaæ tylko przy niepracuj¹cej
instalacji c.o., dlatego ich wymia-
nê zaplanowano poza sezonem
grzewczym w latach 2007 – 2008.
Do wymiany w tych latach prze-
widziano ok. 6700 zaworów. Do
chwili obecnej w zasobach SSM
wymieniono oko³o 6 tys. g³owic
termostatycznych.

Inspektor ds. Ciep³ownictwa
mgr in¿. Józef Kimera
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W r. 2006 kontynuowane s¹ prace termorenowacyjne obejmu-
j¹ce: docieplenia œcian zewnêtrznych, wymianê stolarki okiennej,
budowê wiatro³apów, likwidacjê wêz³a grupowego WP I i budowê
wêz³ów budynkowych.

Indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania prze-
kazano zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów energii cieplnej
na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania cie-
p³ej wody przed 31.10.2006 roku. W okresie od 18.09 do 18.10.2006
roku dostarczono u¿ytkownikom lokali 98,6 % indywidualnych roz-
liczeñ kosztów c.o., pozosta³e rozliczenia przes³ano poczt¹.

Firmy rozliczeniowe pobieraj¹ op³atê za wykonanie rozliczenia i
serwis rozliczeniowy, który obejmuje: sprawdzenie prawid³owoœci
zamontowania podzielnika i stanu plomb, dokonanie odczytu po-
dzielników kosztów c.o., wype³nienie i pozostawienie u¿ytkowni-
kowi kwitu odczytowego, kontrole zgodnoœci typu i wymiarów
grzejnika z przeprowadzon¹ inwentaryzacj¹.

Na dzieñ sporz¹dzenia informacji do Spó³dzielni wp³ynê³y 32
reklamacje, z tego: reklamacje wynik³e z b³êdów firm rozliczenio-
wych – 4, reklamacje wymagaj¹ce konsultacji z firmami rozlicze-
niowymi – 28.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane s¹ zgodnie z Regulaminem
rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w terminie 4 tygodni.
Iloœæ reklamacji indywidualnych rozliczeñ kosztów centralnego
ogrzewania w porównaniu do lat ubieg³ych znacznie zmala³a.

Zgodnie z zawartymi umowami z firmami rozliczeniowymi ich
przedstawiciele do dnia 19.10.2006 roku udzielali cz³onkom wy-
jaœnieñ dotycz¹cych rozliczeñ indywidualnych kosztów c.o. Iloœæ
osób zainteresowanych wyjaœnieniem zasad rozliczania kosztów
c.o. z biegiem lat jest coraz mniejsza. Fakt ten œwiadczy o wzro-
œcie wiedzy w tym zakresie wœród naszych mieszkañców i zrozu-
mienia zasad indywidualnego rozliczania kosztów centralnego
ogrzewania w oparciu o podzielniki.

Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce rozliczenia kosztów centralne-
go ogrzewania za okres rozliczeniowy 2005/2006 mo¿na wyja-
œniaæ na bie¿¹co w biurze Zarz¹du SSM, Dzia³ Gospodarki Zaso-
bami Mieszkaniowymi, pok. nr 5, tel. 087-563-03-47.

Inspektor ds. Ciep³ownictwa mgr inz. Józef Kimera

„Nagrzeliœmy” wiêcej„Nagrzeliœmy” wiêcej„Nagrzeliœmy” wiêcej„Nagrzeliœmy” wiêcej„Nagrzeliœmy” wiêcej
ci¹g dalszy ze str. 4

Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa,
realizuj¹c wnioski mieszkañców, rozpo-
zna³a, jakie firmy na terenie Suwa³k
œwiadcz¹ us³ugi rzemieœlnicze w zakre-
sie drobnych  prac œlusarskich, stolarskich
i szklarskich. Do wszystkich ww. firm
Spó³dzielnia skierowa³a zapytanie w spra-
wie mo¿liwoœci wykonywania za odp³at-
noœci¹ drobnych napraw  zlecanych przez
naszych cz³onków oraz wyra¿enia zgo-
dy na umieszczenie ich adresów i telefo-
nów w gablotkach na klatkach schodo-
wych w naszych  budynkach.

 Na apel odpowiedzia³y firmy, któ-
rych dane adresowe podajemy:

Zak³ad Stolarski – Józef  Skrocki,
ul. Pó³nocna 50D, Suwa³ki, tel. 087-
565-54-43, 0660-694-163;

Stolarstwo Stylowe – Musia³owicz,
ul. Mereckiego 62, Suwa³ki, tel. 087-
566-27-21, 0609-760-980;

us³ugi œlusarskie:
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Han-

dlowe SEZAM Franciszek Krynicki,
ul. Noniewicza 85C, Suwa³ki, tel. 087-
566-49-13, 087-565-19-38;

Zak³ad Us³ugowo-Handlowy KEYS,
ul. Kowalskiego 17, Suwa³ki, tel. kom.
501-039-204;

us³ugi szklarskie – SZK£O Zak³ad
Handlowo-Us³ugowy Bernard Jacko-
wiak, ul. Sejneñska 3A, Suwa³ki tel.
087-565-21-65.

Powy¿sze adresy s¹ wywieszone na
tablicach og³oszeñ na  klatkach scho-
dowych w budynkach Spó³dzielni.

Stolarz, œlusarz, szklarz...

SSM zawiadamia, ¿e od listopada 2006 r. udostêpniony zostanie
cz³onkom i w³aœcicielom mieszkañ w zasobach Spó³dzielni system
elektronicznego dostêpu do konta op³at za lokal mieszkalny. Kartote-
ka mieszkañca bêdzie aktualizowana ok. 20 dnia ka¿dego miesi¹ca.
Mo¿liwe bêdzie ogl¹danie operacji na kartotece z roczn¹ histori¹.

Wszystkich zainteresowanych elektronicznym dostêpem do
konta rozliczeniowego zapraszamy do rejestracji dokonywanej w
biurze Spó³dzielni przy ul. Korczaka 2A na sali operacyjnej, sta-
nowisko nr 2.

KOMUNIKAT

Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
przypomina mieszkañcom posiadaj¹-
cym zawarte umowy na dostawê gazu
z Mazowieck¹ Spó³k¹ Gazownictwa, ¿e
Biuro Obs³ugi Klienta Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa zmieni³o swoj¹
siedzibê.

Od dnia 1 paŸdziernika 2006 r. Biu-
ro Obs³ugi Klienta znajduje siê przy ul.
Pu³askiego 30J, tel. 087-565-81-76 lub
087-567-57-27 (dotychczas mieœci³o
siê przy ul. Nowomiejskiej 7).

UWAGA
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Rozstrzygniêcie konkursu

W tegorocznej edycji konkursu na najpiêkniejszy balkon, ogródek przydomowy i najpiêkniejsz¹
loggiê komisja przyzna³a nagrody ksi¹¿kowe. Fotografie najwy¿ej ocenionych balkonów
i loggii oraz ogródków przydomowych zamieszczamy w naszym biuletynie.

Osiedle „Centrum”: z lewej zwyciêski balkon Stanis³awa Waszkiewicza, ul. 1 Maja; z prawej zwyciêski ogródek Zdzis³a-
wa Mieczkowskiego, ul. Noniewicza. Pozosta³e wyró¿nione osoby (miejsca II i III):  Barbara Grzêda, Janusz Durtan
(ogródki przydomowe) oraz Marian Nizio³ i Jadwiga Stankiewicz (balkony i loggie).

Osiedle „Pó³noc II”: z lewej zwyciêski balkon, którego w³aœcicielk¹ jest Krystyna Puza, ul. Kowalskiego;
z prawej wyró¿niony I nagrod¹ ogródek Joanny Sobolewskiej, ul. Reja. Pozosta³e wyró¿nione osoby (miejsca II):
Regina Brzozowska (balkon) i Marianna Jodzikowska (ogróded przydomowy).

Na Osiedlu „Pó³noc I” komisja najwy¿ej oceni³a balkon Tadeusza Charmuszki, ul. Klonowa (fot. z lewej) i ogródek
Mieczys³awa Anzulewicza, ul. Klonowa (z prawej). Miejsca II i III przyznano: Marii Sobolewskiej i Barbarze Teresie
Sobolewskiej (balkony i loggie) oraz Zofii Kalinowskiej i Dalinie Sad³owskiej (ogródki przydomowe).
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