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V EDYCJA SUWALSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOśNEJ 
 
 

W sezonie 2003/2004 odbyły się dwie rundy rozgrywek V edycji Suwalskiej Halowej Ligi Piłki 
NoŜnej. 

 

Nasza druŜyna (jej pełna nazwa – Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa DACH-POL i „Czyścioch 
BIS”) uzyskała następujące wyniki: 

 

I runda: SSM – AQUAEL  4:0, SSM – WKS  2:1, SSM – PDM 1:1;  SSM – OLD BOYS 3:3, SSM –  

AGROS  3:2, SSM – Importex 5:0, SSM – Handlowiec  7:0, SSM – Bank  Spółdzielczy  2:1, SSM –  

Meblet 0:2. Rundę nasz zespół zakończył na I miejscu z dorobkiem 20 pkt przed „Oldbojami” (równieŜ 
20 pkt). 

 

II runda: SSM – AQUAEL 5:3, SSM – WKS 3:0 (warkower), SSM – PDM 6:2, SSM – OLD BOYS  

2:3, SSM – AGROS 1:1, SSM – Importex  4:1, SSM – Handlowiec  5:0, SSM – Bank  Spółdzielczy 0:1, 

SSM – Meblet 4:2. 

 

Ostatecznie I miejsce zajęła druŜyna OLD BOYS 39 pkt (stosunek bramek 67:41), II miejsce 
wywalczył zespół Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej DACH-POL, „Czyścioch BIS” – 39 pkt 

(57:23),  a trzecie miejsce zdobyła druŜyna Banku Spółdzielczego z dorobkiem 37 pkt. Ostatnie 9 miejsce 

zajął Handlowiec z dorobkiem 9 pkt. 

Udział w rozgrywkach wzięło 11 zespołów, w pierwszej rundzie wycofała się druŜyna Elektromilu, a w 

drugiej rundzie – druŜyna WKS. 

Kierownikiem i trenerem naszego zespołu był Tadeusz GałaŜyn. Najlepszym bramkarzem turnieju 

został nasz zawodnik Krzysztof Kropiwnicki, najwięcej bramek dla SSM zdobyli Mariusz Kwaśniewski i 

Wawrzyniec Kropiwnicki, a najlepszym obrońcą został uznany przez kierownika druŜyny Kamil 

Rukściński. (g) 



Klub „Suwalszczyzna” na Osiedlu Północ 
 

Pomiędzy Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową a Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki zawarte 

zostało porozumienie w sprawie prowadzenia działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Świerkowej 52 (w 

tym samym budynku – przypomnijmy – znajduje się takŜe świetlica osiedlowa SSM). ROKiS będzie 

realizował zadania związane z organizacją działalności kulturalnej, a na Spółdzielni ciąŜą obowiązki 

związane z funkcjonowaniem obiektu. 

W ten sposób profesjonalna placówka kultury „przyszła” na Osiedle „Północ I” – zapewne z poŜytkiem 

dla naszych  mieszkańców, których informujemy (zwłaszcza młodzieŜ), jakie formy działalności 

kulturalnej będą oferowane przy ul. Świerkowej 52. 

Mówi o tym kierownik Działu Pracy Środowiskowej – Klub „Suwalszczyzna”, Krzysztof Masłowski: 
– Planowane formy są róŜnorodne, ale wszystko zaleŜy od ilości chętnych do korzystania z oferty 

naszej placówki. W planach mamy dyskusyjny klub  filmowy, kino niezaleŜne, kino lektur szkolnych, ew. 

poranki dla dzieci, raz w miesiącu tzw. noc filmową. Dodam, Ŝe dysponujemy odpowiednio wyposaŜoną 
salą widowiskowo-kinową. Ponadto przewidujemy zajęcia zespołów muzycznych, zajęcia taneczne, w 

tym m.in. naukę tańca towarzyskiego w formie uŜytkowej, tańce współczesne, aerobik itp., a takŜe zajęcia 

plastyczne, koncerty kameralne, naukę tkania, ognisko muzyczne i baletowe od nowego roku szkolnego. 

Jesteśmy otwarci równieŜ na inne propozycje, jeśli takie będą zgłaszane. 

*** 

 Klub „Suwalszczyzna” przy Świerkowej 52 ma słuŜyć zarówno dorosłym jak i młodzieŜy. Powołany 

został przez SSM i ROKiS w przekonaniu, Ŝe znajdą się chętni do korzystania z proponowanych zajęć, 
które odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów. 

 

 

 

Pytanie do Prezesa 
 

UśYTKOWANIE WIECZYSTE – PROBLEM CZY NIE? 
– Wiemy, Ŝe budynki spółdzielcze stoją na gruncie pozostającym w uŜytkowaniu wieczystym. Pojawiają 

się głosy, Ŝe po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej prawo to moŜe być zniesione. Prosimy o 
ustosunkowanie się do tej kwestii. 
 

– UŜytkowanie wieczyste gruntów, pomimo wyjaśnień zamieszczonych w lutowym numerze biuletynu 

„Echo Spółdzielni”, nadal budzi wśród mieszkańców wiele obaw, co do stabilności nabytych praw do 

gruntu pod budynkami. ZbliŜający się termin przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej nasila te 

niepokoje. 

Szeroko ten temat omawia artykuł autorstwa prof. dr hab. Stanisławy Kalus i dr Magdaleny  

Habdas zamieszczony w numerze 239 „Gazety Prawnej” z dnia 9.12.2003 r. 

Wynika z niego, Ŝe uŜytkowanie wieczyste jest usankcjonowane polskim prawem, które nie ulegnie 

zmianie w tym zakresie po akcesji do Unii. W wielu krajach europejskich funkcjonują róŜne formy 

władania gruntem poza własnością. Zarzuty, Ŝe prawa analogiczne do uŜytkowania wieczystego nie 

występują w krajach Unii, są nieprawdziwe. Prawa podobne, lecz o innych nazwach, funkcjonują z 

powodzeniem w systemach prawnych takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, 

Szwecja czy Austria. 

NiezaleŜnie od powyŜszego Zarząd Spółdzielni, w celu umoŜliwienia członkom dokonania wyboru 

formy władania gruntami, wystąpił do Rady Miejskiej o udzielenie bonifikaty w maksymalnej wysokości 

przy wykupie własności gruntów będących obecnie w uŜytkowaniu wieczystym. NaleŜy jednak liczyć się 
ze znacznym kosztem wykupu oraz mieć na uwadze fakt, Ŝe decyzję o poniesieniu tych 
dodatkowych kosztów muszą podjąć wszyscy mieszkańcy danego bloku jednomyślnie. 
 
 



Koszt termomodernizacji jednego budynku – to 20-letni okres wpłat na fundusz remontowy 
 
TERMOMODERNIZACJA  ZASOBÓW 
SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 
Prace termomedernizacyjne mają na celu zmniejszenie kosztów zuŜycia energii cieplnej i są głównymi 

pozycjami planu remontów 2004 roku. NaleŜą do nich roboty związane z dociepleniem stropodachów  i 

ścian, wymianą drzwi wejściowych do budynków  oraz wykonaniem przybudówek. 

Znaczną kwotę przeznacza się takŜe na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej. 

Zakres rzeczowo-finansowy prac termomodernizacyjnych wykonywanych w 2003 roku i planowanych 

na 2004 rok przedstawia tabela: 

Środki z funduszu remontowego i dodatkowe wpływy wypracowane przez Spółdzielnię nie pozwalają 
na kompleksowe wykonanie wszystkich robót termomodernizacyjnych w budynku. 

 
Przeprowadzona analiza kosztów ww. robót wskazuje, Ŝe gdyby w jednym wybranym budynku 

wykonano wszystkie roboty termomodernizacyjne (wymienione w tabeli) – to ich sfinansowanie 
wymagałoby dwudziestoletniego okresu spłaty na wyodrębniony fundusz remontowy. 

Innym rozwiązaniem mającym na celu kompleksowe wykonanie wspomnianych prac byłoby 
zaciągnięcie kredytu i w  konsekwencji obciąŜenie hipoteczne mieszkań. 

 

Przyjęty przez naszą Spółdzielnię kierunek działania, polegający na planowaniu mniejszych zakresów 

robót lecz w większej ilości budynków, umoŜliwia  stopniową poprawę warunków w całości zasobów. 

Przy ustalaniu zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych w planie remontów przyjmuje się 
następujące kryteria: 

 

1) wskaźnik zuŜycia energii cieplnej w danym budynku, 

2) koszt energii cieplnej zuŜywanej na ogrzanie 1 m
2
 powierzchni uŜytkowej mieszkań, 

3) technologię wykonania i stan techniczny budynku. 

 

Zakres rzeczowy  planu remontów opracowywany jest na podstawie przeglądów technicznych 

organizowanych przez poszczególne administracje osiedlowe przy udziale przedstawicieli Rad Osiedli. 

 
inŜ. Lilianna Gudel 
kierownik Działu Inwestycji 
i Remontów SSM 

 
 
 
 
 
 
REKLAMA 
 
Klub Wodny „HAŃCZA” 
ORGANIZUJE SZKOLENIE NA STOPIEŃ śEGLARZA JACHTOWEGO 
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się 
9 kwietnia (piątek) o godz. 1630 w świetlicy SSM ul. Korczaka 2a 

 
Koszt kursu 400 zł 

 
Informacje pod tel. 563 20 20, (563 03 48 po 1600) 



Powtarzamy z poprzedniego numeru „Echa...” prawie w całości wypowiedź szefa 
Sekcji Prewencji KMP. Ci, którzy w Rewirze I nie mieli swoich dzielnicowych, być 
moŜe wypowiedzi tej nie czytali – stąd powtórka. 
 
Pomagając policjantom, pomagamy sami sobie 

 
W związku z prezentacją naszych dzielnicowych, poprosiliśmy o krótki komentarz Naczelnika 

Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, asp. szt. LECHOSŁAWA 
BOŁTRUKANISA. Powiedział on m.in.: 
 

– Zawsze lepiej zapobiegać niŜ naprawiać, stąd działania prewencyjne Policji. Nasza Sekcja spełnia 

róŜne zadania – związane ze słuŜbą patrolową, słuŜbą interwencyjną, ruchem drogowym. Szczególna rola 

wśród tych słuŜb przypada dzielnicowym. To pierwsze ogniwo policyjne w kontaktach z obywatelem. 

Dzielnicowy jest autentycznym  gospodarzem swojego terenu – udzielającym porad, zbierającym 

informacje, odwiedzającym rodziny.  

Dzielnicowi sześćdziesiąt procent czasu swojej słuŜby przeznaczają na obchód w terenie – na zmianę 
od godz. 8 do 16 i od godz. 12 do 20. Oczywiście takŜe i w tym czasie nie wszędzie mogą być, dlatego od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7
30

 do 15
30

 w KMP pełni dyŜur i przyjmuje zgłoszenia telefoniczne  

kierownik Rewiru. W poniedziałki w kaŜdej administracji osiedlowej SSM w godz. 16 – 17 równieŜ 
pełniony jest dyŜur przez dzielnicowego. 

Podkreślam to, aby zachęcić wszystkich mieszkańców do współpracy z policją. Przekazujmy 

informacje, bądźmy wszyscy detektywami, wtedy będzie dziesięciu czy stu policjantów na jednego 

przestępcę. MoŜemy zagwarantować anonimowość osobom informującym. Muszę zresztą podkreślić, Ŝe  

współpraca społeczeństwa z policją układa się coraz lepiej.  

 

 
PREZENTUJEMY NASZYCH DZIELNICOWYCH 
 
W numerze 6(12) i 1(13) 
„Echa Spółdzielni” prezentowaliśmy dzielnicowych KM Policji w Suwałkach. Po kilku latach 
wracamy do tego tematu. W poprzednim numerze „Echa Spółdzielni” przedstawieni 
byli dzielnicowi Rewiru I, w obecnym wydaniu „Echa...” – dzielnicowi  Rewiru II. 

 

 
 

Kierownik Rewiru II  
Sekcji Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Suwałkach – 
asp. KRZYSZTOF KAPUSTA 

pok. 207,tel. 564-14-73 

 

 
 

mł. asp. ADAM GRZĘDZIŃSKI 

pok. 208, tel. 564-14-77 
ul. Kościuszki nr 76-126 i 55-97,  

Noniewicza nr 28-48 i 55-95 

 



 

 
 
 

asp. MIROSŁAW PACEWICZ 

pok. 206, tel. 564-14-75 
Osiedle Powstańców Wielkopolskich (wszystkie ulice), 

Osiedle Hańcza (wszystkie ulice), Osiedle Piastowskie 

(wszystkie ulice), ul. Grunwaldzka od 16 do 50 i od 13 do 41 

 

 

 
 

mł. asp. KAZIMIERZ BUTKIEWICZ 

pok. 225, tel. 564-14-78 
miejscowości: Białe, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony 

Folwark, Dubowo, Gawrych Ruda, Korkliny, Korobiec, 

Kropiwne Stare, Kropiwne Nowe, Kuków Folwark, Kuków 

Wieś, Magdalenowo, Niemcowizna, Płociczno, Poddubówek, 

Przebród, Słupie, Sobolewo, Taciewo, Tartak, Turówka Nowa, 

Turówka Stara, Wasilczyki, Wasilczyki Wigierskie, Wigry, 

Wychodne, Zielone I i II, Zielone Kamedulskie, śyliny 

 

 

 

 

 
 

sierŜ. szt STEFAN CZUPER 

pok. 230, tel. 564-14-72 
ul. Dwemickiego, Korczaka,  

l Maja nr l-21 i 2-12, Utrata 2-6 i 1-9 

 
 

 

 
 

mł. asp. GRZEGORZ GRAJEWSKI 
pok. 206, tel. 564-14-68 

ul. Ciesielska, l Maja nr 20-23 do końca, Noniewicza do nr 

10 i 51, Osiedle II, Wesoła, Wigierska 
 



 
 

 
 

mł. asp. DARIUSZ CIMOCHOWSKI 

pok. 221, tel. 564-14-68 
ul.Młynarskiego, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, 

Składowa, Szkolna, Utrata Krótka, Utrata nr 8-40 i 11-55, 

Waryńskiego 20-23, Sejneńska, Konopnickiej, Krótka 

 

 

 
 

st. asp. TOMASZ SZCZODRUCH 

pok. 208, tel. 564-14-77 
ul. Augusta, Augusta II Mocnego, Batorego,  

Gałaja, Kamedulska, Konarskiego, Krasickiego,  

23 Października, E.Plater, Suzina, Sikorskiego, Staszica 

 
 

 
 

asp. CEZARY WĄDOŁOWSKI 

pok. 224, tel. 564-14-76 
ul.Chłodna, Hamerszmita, Kościuszki nr 1-53 i 2-74, 

Mickiewicza, Pl. Piłsudskiego, Waryńskiego nr 2-10 i 1 – 11 

 

 
 

st. sierŜ. KRZYSZTOF CZERNIAWSKI 

pok. 224, tel. 564-14-68 
ul. Bieleckiego, Budowlana, Cicha, DoŜynkowa, Energetyczna, 

Górna, Jasna, Mała, Mechaników, Mareckiego, Miła, Murarska, 

Parkowa, Paweckiego, Rolnicza, Robotnicza, Słoneczna, 

Sportowa, Spacerowa, SianoŜęć, Utrata od nr 42 i 67, Wiejska, 

Wojska Polskiego, Zahańcze, śniwna 

 



WENTYLACJA W NASZYM MIESZKANIU 
 

KaŜdy, kto wymienił okna w swoim domu na nowoczesne, prawie idealnie szczelne, z PVC lub 

drewniane, doceni na pewno wygląd, trwałość i funkcjonalność nowej stolarki. 

JeknakŜe szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej. Składa się na to 

kilka czynników: 

 

• Po pierwsze naleŜy wyjaśnić działanie wentylacji. 
 

Polega ona na wymianie z  pomieszczeń zuŜytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeŜego. 

Siłą napędową w wentylacji naturalnej (zwanej teŜ grawitacyjną) jest róŜnica gęstości powietrza zimnego 

(świeŜego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (obecnego wewnątrz pomieszczeń). Wentylacja naturalna 

działa efektywniej w okresie zimowym, kiedy na zewnątrz jest temperatura zdecydowanie niŜsza niŜ 
wewnątrz domu. Dodatkowe zmiany w wentylacji pomieszczeń moŜe wprowadzić działanie wiatru. 

Trzeba równieŜ pamiętać, Ŝe sprawność wentylacji w naszym domu zaleŜy równieŜ od przewodów 

wentylacyjnych potocznie nazywanych kominami. Zaburzenia w prawidłowym działaniu przewodów 

wentylacyjnych powodują okapy kuchenne podłączone do wentylacji, wentylatory wyciągowe w łazience, 

kratki wentylacyjne osłonięte siatkami, Ŝaluzjami lub zupełnie zakryte uniemoŜliwiające działanie 

wentylacji naturalnej. 

 

• Po drugie naleŜy wyjaśnić przyczynę występowania zawilgocenia.  
 

Grzyb czy pleśń w naszym domu moŜe być efektem nie tylko wad konstrukcyjnych i ocieplenia 

budynku, ale w głównej mierze  skutkiem gromadzenia się pary wodnej i wynikiem braku dopływu 

powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Widocznymi efektami braku wentylacji są: zaparowane szyby, 

nadmiar wilgoci skroplony na najchłodniejszych powierzchniach w mieszkaniach – na oknach, profilach i 

ościeŜach okiennych, na ścianach zewnętrznych (głównie w naroŜach) i za meblami, nawiewanie 

powietrza poprzez kratki wywiewne w kuchni lub łazience. Następstwem – grzyb i pleśń na nadproŜach i 

pod parapetem. Ocieplanie ścian w tym przypadku nie przynosi poprawy, moŜe jeszcze bardziej 

zaszkodzić poniewaŜ zwiększy się róŜnica temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz  

pomieszczenia. Brak wentylacji moŜe w rezultacie spowodować stopniowe niszczenie konstrukcji 

budynku – wnikanie wilgoci do ścian budynku i stopniową ich destrukcję. 
 Niewidoczne efekty braku wentylacji to: uszczerbek na zdrowiu mieszkańców (uczulenia, 

choroby górnych dróg oddechowych, bóle głowy – spowodowane zmniejszoną wymianą powietrza). 
 

• Trzeci czynnik to dbałość o prawidłowe  działanie wentylacji naturalnej. 
 

NaleŜy dbać, aby pomiędzy pokojami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić szczeliny o wysokości 1 

cm na całej szerokości drzwi, a dodatkowo w dolnej części drzwi łazienkowych, wc., kuchennych i 

garderoby wykonać otwory o powierzchni 20 cm
2
 (mogą to być np. standardowe kratki lub zamiennie 

otwory okrągłe). 

Powietrze zimne napływa do pomieszczeń mieszkalnych  „nieszczelnościami” (czyli przez starego typu 

nieszczelne okna) lub nawiewnikami (w nowoczesnych oknach) i opuszcza mieszkanie sprawnymi 

kanałami wentylacyjnymi (kratki wentylacyjne w kuchni, łazience lub wc.). Przy szczelnych oknach bez 

nawiewników nie ma moŜliwości samoistnej wymiany powietrza – regulację napływu zrzucamy na 

uŜytkownika okien czyli na nas samych, co staje się mało komfortowe a przy uŜytkowaniu urządzeń 
gazowych wręcz groźne i niebezpieczne. Normalnie, tzn. przy nieszczelnych oknach prawidłowo 

funkcjonuje cały układ wentylacji naturalnej. Producenci nowoczesnych okien zaopatrują swoje okna w 

tzw. mikrowentylację. Jej działanie jest podobne do wietrzenia, tzn. sami musimy w miarę potrzeb 

rozszczelnić okna. Z reguły zapominamy o tym, zamieniając nasz dom w szczelną puszkę bez 
dopływu powietrza, stwarzając zagroŜenie powstania zawilgocenia. 

 



WyróŜnia się dwie „szkoły” wentylacji: 

• pierwsza polega na krótkotrwałym wietrzeniu mieszkania przy jednoczesnym ustawieniu 

zaworów termostatycznych w kaloryferach w pozycji zamkniętej (na zero), 

• druga, preferowana przez producentów urządzeń wentylacyjnych, polega na ciągłym 

minimalnym wietrzeniu przy jednoczesnym zapewnieniu temperatury minimalnej, 

zapobiegającej zbytniemu wychłodzeniu wewnątrz, co gwarantuje montaŜ nawiewników 

higrosterowanych w oknach naszych mieszkań. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe prawidłowe działanie wentylacji jest konieczne dla zapewnienia dobrej jakości 

powietrza i utrzymania mieszkania w naleŜytym stanie technicznym. Wietrząc usuwamy zanieczyszczenia 

unoszące się w powietrzu, a takŜe nadmiar wilgoci, która powstaje w trakcie większości zwykłych 

czynności domowych. 

Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w mieszkaniu w 

przewaŜającej mierze zaleŜy od nas samych. 

 

inŜ. Wiesława Krauze 
kierownik Działu Gospodarki  
Zasobami  Mieszkaniowymi SSM 

 
 

 
 
 

KOMUNIKAT - ODCZYTY JUś W MAJU 
 

Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, Ŝe z uwagi na planowane 

przyspieszenie terminu rozliczenia kosztów c.o. za okres rozliczeniowy 2003/04, zachodzi konieczność 
dokonania odczytów wskazań podzielników kosztów tuŜ po zakończeniu sezonu grzewczego. 

Zamierzony termin rozpoczęcia odczytów to 5-6 maj 2004 roku. Ogłoszenia o terminach odczytów w 

kaŜdym budynku będą wywieszane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych oraz na zewnętrznych 

tablicach ogłoszeniowych przed wejściem do budynku.  

Odczyty będą prowadzone w dwóch terminach, harmonogramy odczytów podzielników kosztów c.o. 

będą do wglądu w Administracjach Osiedli od 5.05.2004 roku. W przypadku nieobecności w 

wyznaczonych terminach prosimy nowy termin ustalić indywidualnie w Administracji Osiedla lub biurze 

Zarządu przy ul. Korczaka 2A, pok. nr 2 (tel. 5630347).  

Jako ostateczny termin odczytów po sezonie 2003/04 określa się 25.06.2004 roku, z tym dniem zostaną 
przekazane do firm rozliczeniowych wszystkie materiały potrzebne do sporządzenia rozliczenia i 

rozpocznie się etap rozliczania kosztów c.o. Lokale, w których do dnia 25.06.2004 roku nie będą 
udostępnione do odczytu podzielniki kosztów c.o. – zgodnie z pkt. 9.8. „Regulaminu rozliczania kosztów 

dostawy energii cieplnej na cele c.o. i dostawy c.w.u. w zasobach SSM” za okres rozliczeniowy 2003/04 

zostaną rozliczone jako nieopomiarowane. 
 

ZARZĄD SUWALSKIEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 



SKĄD MOśEMY OTRZYMAĆ POMOC? 
 

Olbrzymia ilość rodzin Ŝyje w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Gdzie moŜna ubiegać się o 
pomoc, jakie są jej formy, na jakich warunkach jest przyznawana? Nie zawsze znamy odpowiedzi 
na te pytania. Aby ułatwić osobom potrzebującym korzystanie z pomocy społecznej czy teŜ z 
odliczeń podatkowych – drukujemy informacje uzyskane w MOPS, PUP,  w Urzędzie Skarbowym, 
w Dziale Dodatków Mieszkaniowych ZBM. 
MOPS – dziś o pomocy pienięŜnej 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach mieści się obecnie przy ul. 23 Października 20, 

tel. 566-38-97 lub 566-70-84. 
Zakresem swojej działalności obejmuje pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane (uwaga: tylko do 30 kwietnia br.) osobom 

nie mającym moŜliwości pobierania tych świadczeń z innych źródeł. 

Ze względu na brak miejsca nie omówimy dzisiaj całego zakresu działalności MOPS, a skoncentrujemy 

się na niektórych formach pomocy społecznej, bo to interesuje ludzi najbardziej. Oto wykaz tych form: 

- pomoc pienięŜna (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, 

zasiłki okresowe, macierzyńskie zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc pienięŜna rodzinom 

zastępczym); 

- pomoc w usługach (usługi opiekuńcze: pielęgnacyjne, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami  psychicznymi); 

- pomoc w naturze (schronienie, gorący posiłek, doŜywianie dzieci i młodzieŜy w okresie nauki 

szkolnej, wyprawka szkolna); 

- pomoc na usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze; 

- ubezpieczenie zdrowotne (za osoby uprawnione – szersza informacja w MOPS); 

- ubezpieczenie  emerytalno-rentowe (za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki 

okresowe); 

- poradnictwo oraz realizacja programu „Bezpieczeństwo w rodzinie”; 

- kwalifikowanie, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej; 

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 
W bieŜącym numerze „Echa...” przedstawiamy szerzej pomoc pienięŜną – z podaniem warunków, 
jakie naleŜy spełniać, aby taką pomoc otrzymać. 
 

Po pierwsze odpowiedzmy na pytanie, kto moŜe ubiegać się o świadczenia z MOPS. 

 Ustawa o pomocy społecznej uzaleŜnia przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej od 

spełnienia warunku zawartego w art. 4 ust. 1, a mianowicie prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza: 

- na osobę samotnie gospodarującą     – 461 zł 

- na pierwszą osobę w rodzinie           – 418 zł 

- na drugą i dalsze osoby powyŜej 15 lat  – 294 zł 

- na kaŜdą osobę w rodzinie poniŜej 15 lat  – 210 zł. 

Jednocześnie w rodzinie musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 3 pkt 

2-11, tj.: sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, trudność w  

przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna. 

A oto rodzaje świadczeń pienięŜnych, ich wysokość i komu przysługują. 
 

zasiłek stały (418 zł) 

Osoba zdolna do pracy, lecz nie pozostająca w zatrudnieniu, dochód rodziny nie wyŜszy niŜ 150% 

kryterium dochodowego, dziecko do 16 roku Ŝycia z orzeczeniem niepełnosprawności, dziecko powyŜej 

16 roku Ŝycia z orzeczeniem  znacznego stopnia niepełnosprawności (uwaga: zasiłek ten w gestii MOPS 

tylko do 30 kwietnia br.). 



 

zasiłek stały wyrównawczy (od 19 zł do 418 zł) 

Otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy, tj. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności bądź teŜ spełniające normy wiekowe: kobiety 60 lat i męŜczyźni 65 lat. JednakŜe 

dochód  rodziny lub dochód własny nie moŜe przy tym świadczeniu przekraczać 100% kryterium 

dochodowego. PowyŜszy zasiłek przysługuje takŜe w wys. 30% świadczenia osobie samotnej 

przebywającej w ZK. 

 
Gwarantowany zasiłek okresowy 
Okres pobierania zasiłku 36 miesięcy; pierwsze 12 miesięcy – 461 zł, następne 24 miesiące – 368,80 zł. 

Przysługuje, gdy spełnione są następujące warunki: utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dochód 

niŜszy niŜ 100% kryterium, samotne wychowywanie dziecka do 7 lat, niepobieranie równocześnie zasiłku 

stałego, renty lub wcześniejszej emerytury.                                  Uwaga: gwarantowanymi zasiłkami 

okresowymi MOPS zajmuje się tylko do 30 kwietnia br. 
 

Macierzyński zasiłek okresowy 
Od 52 zł do 461 zł; nie więcej niŜ 4 świadczenia; w przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu 

dziecka – 1 świadczenie. 

Warunki: dochód w rodzinie nie przekracza 100% kryterium, matka lub ojciec zajmują się wychowaniem 

w okresie pierwszych 4 miesięcy Ŝycia dziecka (w przypadku rodziny zastępczej lub adopcyjnej w okresie 

pierwszego roku Ŝycia dziecka). 
 

Macierzyński zasiłek jednorazowy 
(201 zł na kaŜde ostatnio urodzone dziecko) 

Warunki jak w macierzyńskim zasiłku okresowym. Po 30 kwietnia br. MOPS nie będzie zajmować się 
macierzyńskim zasiłkiem jednorazowym. 

 

Zasiłek okresowy 
Od 19 zł do wysokości róŜnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny lub osoby.  

Otrzymują go rodziny lub osoby z dochodem niŜszym niŜ 100% kryterium i z równoczesnym 

wystąpieniem jednej z następujących przesłanek: bezrobocie potwierdzone aktywnością własną, 
długotrwała choroba lub niepełnosprawność, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie zmarłej, na 

której ciąŜył obowiązek alimentacyjny, moŜliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

(pod warunkiem zwrotu z uzyskanego świadczenia). 
 

Zasiłek celowy 
Wysokość uzaleŜniona od nie zaspokojonych potrzeb i od moŜliwości Ośrodka. 

Warunki: dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego  przy jednoczesnym wystąpieniu 

następujących przesłanek: sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, wielodzietność, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, trudności w 

przystosowaniu po opuszczeniu ZK a takŜe konieczność zaspokojenia niezbędnej potrzeby Ŝyciowej 

(opał, Ŝywność, leki, odzieŜ, poniesione koszty pogrzebu); w przypadku zdarzenia losowego zasiłek 

celowy moŜna przyznać niezaleŜnie od dochodu rodziny. 
 

Dodajmy jeszcze, Ŝe doŜywianie dzieci w okresie  nauki szkolnej jest bezpłatne, gdy dochód rodziny 

nie przekracza 200% kryterium, wynosi 50% zwrotu przy dochodzie kształtującym się od 200 do 250% 

kryterium i 75% zwrotu przy dochodzie od 250 do 300 % kryterium. 

 

O innych świadczeniach MOPS będziemy pisać w następnych numerach. 



DODATKI MIESZKANIOWE 
 
W stosunku do informacji, które przekazywaliśmy na łamach „Echa Spółdzielni” – zasadnicze 

zmiany nie nastąpiły.  
 

Przede wszystkim bez zmian pozostała powierzchnia mieszkania dająca podstawę do ubiegania się o 

dodatek. Nie moŜe ona przekroczyć: 
 

• na 1 osobę – 35 m
2
 (plus max. 30%) = 45,5 m2

 

• na 2 osoby – 40 m
2
 (plus max. 30%) = 52,0 m2

 

• na 3 osoby – 45 m
2
 (plus max. 30%) = 58,5 m2

 

• na 4 osoby – 55 m
2
 (plus max. 30%) = 71,5 m2

 
• na 5 osób – 65 m

2
 (plus max. 30%) = 84,5 m2 

• na 6 osób – 70 m
2
 (plus max. 30%) = 91,0 m2 

 

(na kaŜdą następną osobę norma zwiększa się o 5 m
2
). 

Ostateczną wielkość powierzchni braną pod uwagę przy ubieganiu się o dodatek podaliśmy 

wytłuszczonym drukiem. 

 

Średni dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku 

– uprawniający do ubiegania się o dodatek – nie moŜe przekroczyć: w gospodarstwie jednoosobowym 

160 % najmniejszej emerytury brutto (900,13 zł), w gospodarstwie wieloosobowym 110% najmniejszej 

emerytury brutto (618,84 zł na osobę). 
Nowością jest to, Ŝe o dodatek moŜe ubiegać się nie tylko najemca lokalu, ale takŜe podnajemca (więc 

np. osoba mieszkająca na stancji). 

 

Wysokość dodatku nie moŜe przekraczać 70% wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę. 
Dodatek przyznawany jest na pół roku od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym złoŜono wniosek. Jeśli więc dodatek kończy się np. w kwietniu, to aby następny dodatek mieć od 

1 maja – wniosek trzeba złoŜyć w kwietniu. 

 
Nowy adres Działu Dodatków Mieszkaniowych ZBM: Suwałki, ul. Noniewicza 10, pokój 311 (od 

8.00 do 14.00). BliŜsze informacje pod nr tel. 562-83-10. 
 

Kierownikiem Działu Dodatków Mieszkaniowych ZBM jest Waldemar Polczyński. 
 



ULGI  REMONTOWE 
 

Urząd Skarbowy w Suwałkach udzielił nam odpowiedzi na pytania, które zgłaszają często nasi 
mieszkańcy. 

 
– Jakie przysługują limity odliczeń przy uldze remontowej? Jak naleŜy ulgę rozliczać oraz jak 

dokumentować poniesione wydatki na remonty? Chodzi tu głównie o to, jak naleŜy dokumentować wpłaty 
na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. 

 

– Limity odliczeń ustalane są z góry na trzy lata. Obecny limit odliczeń obejmuje lata 2003-2005. Ma 

on swoją górną i dolną granicę. Górna przedstawia się następująco: kwota, o którą zmniejsza się podatek 

w latach 2003-2005 nie moŜe przekroczyć 19% poniesionych wydatków; ponadto kwota ta nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 5670 zł (dotyczy to m.in. wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni 

mieszkaniowej oraz połączonych wydatków na remont lokalu mieszkalnego i wpłat na  ww. fundusz). 

Górny limit odliczeń (nie wydatków) w przypadku samego remontu lokalu mieszkalnego nie moŜe być 
wyŜszy niŜ 4725 zł. 

Przy zbiegu róŜnych uprawnień górna granica odliczeń pozostaje na poziomie 5670 zł, jedynie remont 

instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych podnosi limit o 945 zł. 
Inaczej rzecz się ma z „limitem dolnym”. Suma wydatków na remonty w jednym roku (np. w 2003) 

musi wynosić co najmniej 567 zł. Gdyby ten wydatek w r. 2003 wynosił np. 450 zł – prawo do odliczeń 
nie przysługuje. Jeśli w r. 2004 wydatek na remonty u tej samej osoby wyniósłby np. 110 zł, ulgi nadal 

być nie moŜe – ani od 110 zł, ani nawet przy zsumowaniu r. 2003 i r. 2004 (450 + 110 = 560, czyli 

brakuje 7 zł do limitu). Wydatek na remonty w r. 2005 wynoszący np. 50 zł – dodany do poprzednich 560 

zł z lat 2003 i 2004 – limit przekracza, gdyŜ łącznie wynosi 610 zł. Ale – i tu uwaga! – odliczenia moŜna 

dokonać tylko z kwoty 50 zł, a nie 610 zł. Sumowanie lat słuŜy jedynie do ewentualnego przekroczenia 

limitu, a takie przekroczenie daje z kolei prawo do odliczenia (w wysokości 19%), ale tylko od kwoty 

wydatków w jednym roku podatkowym (tym, w którym przekroczenie limitu nastąpiło). 

Oczywiście wydatki naleŜy udokumentować na podstawie faktury, dowodu odprawy celnej, dowodu 

wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej itd. W tym ostatnim przypadku 

wystarcza dowód opłaty czynszu na blankiecie spółdzielni, jeŜeli jest tam wyodrębniona kwota na 

fundusz remontowy. JeŜeli natomiast opłat czynszu dokonuje bank na zlecenie mieszkańca z jego konta – 

musi być dowód, ile z tych opłat przekazano na fundusz remontowy. 
 
– Jakie wydatki i za jakie prace remontowe moŜna odliczyć w ramach ulgi remontowej? 
 

– Ze względu na szczupłość miejsca podamy dziś tylko roboty, które moŜna zaliczyć do remontu i 

modernizacji lokalu mieszkalnego, bo to najbardziej interesuje mieszkańców spółdzielni. 

Podstawę do dokonania odliczenia stanowią wydatki poniesione na: 

l remont, modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym: ścianek działowych, 

sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, okien, świetlików i drzwi, powłok 

malarskich i tapet, elementów kowalsko-ślusarskich, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, 

dźwiękochłonnych i cieplnych, pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf 

wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników), 

l remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące 

rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaŜ trwale umiejscowionych: wyposaŜenia, armatury i 

urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji klimatyzacyjnych i 

wentylacyjnych, instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych, instalacji urządzeń grzewczych, 

przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. 

Nie wolno odliczać wydatków na zakup narzędzi, rękawic ochronnych, środków czystości, 

wyposaŜenia (karnisze, Ŝyrandole, firanki itp.), a takŜe oczywiście wydatków związanych z lokalem, do 

którego nie przysługuje tytuł prawny, wydatków nie udokumentowanych. 

 

– W roku 2003 wstawiłem okno za 600 zł. Zgodnie z zawartą umową Spółdzielnia w r. 2005 zwróci mi 
połowę wydatkowanej kwoty, czyli 300 zł. Jak w takim wypadku powinienem się rozliczyć z Urzędem 
Skarbowym z tytułu podatku?  



 

– W roku podatkowym 2003 moŜna było dokonać odliczenia (19%), gdyŜ kwota 600 zł przekracza 

„limit dolny”, czyli 567 zł. Jeśli w roku 2005 spółdzielnia zrefunduje wymianę stolarki w kwocie np. 300 

zł, to za rok podatkowy 2005 naleŜy dokonać doliczenia do podatku w wys. 19% z 300 zł, bo w istocie – 

po refundacji – wydatek na wymianę stolarki wyniósł tylko 300 zł, a odliczenie w r. 2003 było dokonane 

z 600 zł. 

– Czy naleŜy zgłaszać do Urzędu Skarbowego zmianę dowodu osobistego, numeru konta bankowego, 
adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego? JeŜeli tak, to w jakich terminach i pod rygorem 
jakiej kary trzeba to uczynić? 

 

– W związku z wprowadzeniem przez banki nowej numeracji rachunków bankowych w układzie 

26-cyfrowym przypominamy o obowiązku aktualizacji zgłoszonych do Urzędu Skarbowego numerów 

rachunków bankowych. 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, póz. 701 z późn. zm.) czynności tej naleŜy dokonać nie później 

niŜ w terminie 14 dni (podatnicy VAT) i 30 dni (pozostali podatnicy), od dnia, w którym nastąpiła zmiana 

danych, poprzez złoŜenie w Urzędzie Skarbowym formularza NIP-3 przez osoby nie prowadzące 

działalności gospodarczej lub NIP-1 / NIP-2 przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy do zgłoszenia 

aktualizacyjnego winni dołączyć uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone dokumenty potwierdzające 

informacje podawane lub zmieniane na zgłoszeniu NIP, np. kopię umowy rachunku bankowego lub pisma 

z banku informującego o zmianie numeru rachunku bankowego. 

Niezastosowanie się do powyŜszego wymogu uniemoŜliwi ewentualne zwroty nadpłat podatku na 

nieaktualny numer rachunku bankowego. Wówczas taki zwrot będzie dokonany przekazem pocztowym, a 

kosztem przekazu będzie obciąŜony odbiorca. 

 

Ponadto informujemy, iŜ podatnicy, którzy otrzymali nowy dowód osobisty powinni w tym samym 

terminie zgłosić do Urzędu Skarbowego nową serię i numer posiadanego dowodu osobistego na druku 

NIP-3 (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej) lub NIP-1 (przedsiębiorcy). 

 

Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: 
• nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych, 

• dokonuje zgłoszenia więcej niŜ jeden raz, 

• nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 



POMOC BEZROBOTNYM TO NIE TYLKO ZASIŁKI 
 

– Na jaką pomoc moŜe liczyć bezrobotny zgłaszający się do Powiatowego Urzędu Pracy? 
 

– Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w 

znalezieniu pracy, a takŜe pracodawcom w pozyskaniu pracowników (pośrednictwo pracy). W ramach 

posiadanych środków Funduszu Pracy inicjuje i finansuje: prace interwencyjne, roboty publiczne, 

zatrudnienie absolwentów, szkolenia, programy specjalne, staŜe. 

PUP udziela ponadto poŜyczek na podjęcie działalności na własny rachunek, przyznaje i wypłaca 

zasiłki, aktywizuje bezrobotnych w ramach zajęć w klubach pracy i prowadzi doradztwo zawodowe. 

 
– Jakich czynności musi dopełnić bezrobotny, aby  zarejestrować się w PUP? 
 

– W celu dokonania rejestracji bezrobotny jest zobowiązany do przedłoŜenia dokumentów: 

o dowodu osobistego, 

o decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej z urzędu skarbowego (NIP), 

o świadectwa pracy (oryginał i kserokopia), 

o innych dokumentów (oryginał i kserokopia) niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku (np. 

ksiąŜeczka wojskowa, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, 

zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty inwalidzkiej, 

świadectwo szkolne lub dyplom), 

o zaświadczenia, na podstawie którego moŜna ustalić kwalifikacje zawodowe. 

 

Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych 

terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o 

moŜliwościach zatrudnienia lub szkolenia (art.13 ust.2 Ustawy). 

Bezrobotny jest obowiązany do składania powiatowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego 

oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do 

świadczeń przewidzianych w ustawie (art. 27 ust.4 Ustawy). 

 

– Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych (tzw. kuroniówka), ile miesięcy jest obecnie 
wypłacany, jaka jest jego wysokość, czy zalicza się do staŜu pracy (tzn. do świadczeń 
emerytalnych)? 

 

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za kaŜdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeŜeli: 

– nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót 

publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy i jeŜeli był w okresie 18 miesięcy 

poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, zatrudniony i osiągał 

wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniŜszego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek 

opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych 

trwających łącznie dłuŜej niŜ 30 dni. 

Do 365 dni, o których mowa wyŜej, zalicza się równieŜ okresy: słuŜby wojskowej, urlopu 

wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczeniu rehabilitacyjnego, zasiłku 

chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, a takŜe okres, za który przyznano odszkodowanie z 

tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 
 



Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzaleŜniona jest od łącznego okresu zatrudnienia uprawniającego 

do zasiłku, a więc: 

 

• do 5 lat – 80% kwoty zasiłku, tj. 403,40 zł brutto miesięcznie 

• powyŜej 5 lat i mniej niŜ 20 lat – 100%, tj. 504,20 zł 

• co najmniej 20 lat – 120%, tj. 605,10 zł 

 

Zasiłki podlegają waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim 

półroczu w terminie 1 marca i 1 września. 

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (w rejonie działania PUP) wynosi obecnie 12 
miesięcy. 

Okresy pobierania zasiłku oraz stypendiów, przyznanych z tytułu szkolenia absolwenta lub odbywania 

staŜu, wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz 

okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
Zarząd Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, Ŝe w następujących terminach 

odbędą się Zebrania Grup Członkowskich SSM: 

 

OSIEDLE  „CENTRUM” 
- 14.04.2004 r. o godz. 17°° przy ul. 1 Maja 2A (sala Izby Skarbowej) 

- 15.04.2004 r. o godz. 17°° przy ul. 1 Maja 2A (sala Izby Skarbowej) 

OSIEDLE  „PÓŁNOC I” 
- 16.04.2004 r.  o godz. 17°° przy ul. Świerkowej 52 (sala kina) 

- 19.04.2004 r.  o godz. 17°° przy ul. Świerkowej 52 (sala kina) 

OSIEDLE  „PÓŁNOC II” 
- 20.04.2004 r.  o godz. 17°° w Gimnazjum Nr 6 (przy Szkole Podstawowej Nr  7) 

- 21.04.2004 r. o godz. 17°° w Gimnazjum Nr 6 (przy Szkole Podstawowej Nr 7) 

Szczegółowe zawiadomienia zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

budynkach na 7 dni przed datą zebrania kaŜdej grupy członkowskiej. 

 
STAŁY DOSTĘP DO INTERNETU 

Informujemy, Ŝe został rozstrzygnięty przetarg na budowę i eksploatację sieci teleinformacyjnej oraz 

zarządzanie tą siecią umoŜliwiającą mieszkańcom Spółdzielni stały dostęp do internetu.  

Wybrano dwie firmy: 

FONBUD Sp. z o.o. z Wrocławia 
opłata przyłączeniowa wraz z kartą sieciową 69 zł netto; abonament miesięczny netto: 

� pakiet podstawowy o przepływności od 40 kbit/s do 80 kbit/s – 38 zł 

� pakiet expres o przepływności od 64 kbit/s do 120 kbit/s – 58 zł 

� pakiet superexpres o przepływności od 128 kbit/s do 240 kbit/s – 88 zł 

 
HomeNet s.c. z Suwałk 
opłata przyłączeniowa 204,92 zł netto + kaucja za kartę sieciową 24,59 zł netto; abonament miesięczny 

netto: 

� pakiet preludium o przepływności do 64 kbit/s – 33,64 zł 

� pakiet standard o przepływności do 128 kbit/s– 42,06 zł 

� pakiet optimum o przepływności do 256 kbit/s – 46,73 zł 

� pakiet profit o przepływności do 512 kbit/s – 74,77 zł 

� pakiet biznes o przepływności do 1024 kbit/s – 114,02 zł 

W miesiącu kwietniu br. z ww. firmami zawarte zostaną umowy. Pierwsi abonenci do sieci podłączani 

będą latem 2004 r.  

Przewodniczący Komisji  Przetargowej  
Leszek Perkowski 



Pisanki  wielkanocne  
 

Słynie Suwalszczyzna z pięknych pisanek wielkanocnych. Zwyczaj ich malowania i rzeźbienia przetrwał, 

ale dawne sposoby stopniowo odchodzą w zapomnienie. 

 

 

Przypomnijmy więc mistrzowskie techniki pisankarskie, które jeszcze zna i stosuje artystka ludowa 

Władysława Racis. Oto jej rady, jak przygotować pisanki po dawnemu. 

 

Zendra  Nie ma lepszej farby do jajek niŜ zendra. CóŜ to takiego? Niektórzy tak nazywają zardzewiałe 

kawałki Ŝelaza z kuźni, ale w naszej gwarze dokładnie oznaczało to farbę powstałą w taki oto sposób: w 

duŜym naczyniu (uwaga! bez pozostałości tłuszczu) układamy zardzewiałe kawałki Ŝelaza (opiłki, 

odpadki z kuźni), trochę koksu, w którym kowal wypala Ŝelazo oraz korę z miąŜszem z olchy lub dębu i 

zalewamy to gotującą wodą. Na noc stawiamy naczynie (kociołek) na ciepły murek, rano zdejmujemy. 

Nawet do 7 tygodni zendra nabiera „mocy”, potem Ŝelazo, koks i korę wyjmujemy. Czarna (przy większej 

ilości kory ciemnobrązowa) farba jest idealnym podkładem do malowania jajek: nie zetrze się ze skorupki 

nigdy. 

 

Cebulnik  Łatwiej przygotować cebulnik. Do czystego garnka wkładamy łuski cebuli, zalewamy zimną 
lub gorącą wodą, zagotowujemy i odstawiamy – niech woda nabiera cebulowej barwy. Na oko widać, 
kiedy jest juŜ właściwy kolor. 

 

Pierwszy sposób  Białe jajka gotujemy na twardo (8-10 min.); Ŝeby nie pękały – przed gotowaniem 

natrzeć czosnkiem. Po osuszeniu na białym jajku malujemy (szpileczką z główką maczaną w roztopionym 

wosku) kwiat, zajączka czy cokolwiek innego. Dookoła wzoru pędzelkiem i farbą wykonujemy otoczkę i 
na nią nanosimy szpileczką i woskiem wzorki „towarzyszące” (dodatkowe rysuneczki). Taki motyw 

moŜemy powtórzyć na drugiej stronie jajka. Potem wkładamy jajko do zendry. Po wyjęciu  i starciu 

woskowych wzorów przy zapalonej świecy – na czarnym tle ukaŜą się białe i  dookoła lekko kolorowe 

kwiaty, zwierzątka, ptaki itp. (czyli to, co  namalowaliśmy). 

 

Drugi sposób  Jest on nieco inny. Surowe ciepłe jajko malujemy woskiem w róŜne wzory i wkładamy do 

zendry. Kiedy zrobi się czarne – wyjmujemy i gotujemy je w cebulniku. Wosk oczywiście zejdzie 

podczas gotowania, ale wzory pod nim nie pozostaną białe, lecz nabiorą barwy cebuli. 

Tło będzie czarne (po zendrze). O urodzie jajka zadecyduje oczywiście kunszt malarski pani 

pisankarki. 

 

Jak rytownik  Rzeźbienie wymaga innej techniki. Surowe jajka wkłada się do cebulnika i gotuje (od 

momentu zagotowania parzą się one we wspomnianym cebulniku jeszcze ok. 3 godz.). Po wyjęciu będą 
lekko czerwonawe i takie jajka wkłada się do zendry. Na kolor cebulnika, który nie zginie, nałoŜy się 
czerń zendry jako druga warstwa, przy czym w zendrze jajka powinny poleŜeć przynajmniej dzień. 

Następnie brzytwą, noŜykiem, rylcem, cyrklem, pilnikiem (słowem – czymś takim) rzeźbimy wzory. 

Płytsze (po zeskrobaniu zendry) będą miały kolor cebulnika, głębsze dojdą do bieli skorupki. Daje to 

olbrzymie moŜliwości wykazania się pisankarskim kunsztem. 


