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Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 

W sobotę 16 maja tradycyjnie w Klubie Osiedlowym Spółdzielni odbyło się tegoroczne 
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni  poprzedzone przeprowadzonymi w marcu 
oraz kwietniu 9 zebraniami grup członkowskich. Sprawa organizacji zebrań przedstawicieli, 
a nie walnych zgromadzeń jak postanawia ustawa z 14.06.2007r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw budzi w środowisku 
prawniczym i nie tylko olbrzymie kontrowersje co do zgodności tych przepisów z Konstytucją. 
Wątpliwości w tym zakresie spowodowały, iż w związku z zaskarżeniem ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego wiele spółdzielni w kraju odroczyło uchwalenie zmian statutów do czasu 
rozstrzygnięcia skargi konstytucyjnej lub też same sądy rejestrowe  skomplikowały procedurę 
rejestracji znowelizowanych statutów. 
W korespondencji pomiędzy Ministrem Infrastruktury oraz  Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
Minister wyraził pogląd, iż  walne zgromadzenie nie może zastąpić zebrania przedstawicieli, o 
ile nie zostaną zarejestrowane zmiany w statucie, wobec czego zebrania przedstawicieli mogą 
nadal funkcjonować w spółdzielniach mieszkaniowych. Minister wyraził również opinię, iż 
oczekiwanie przez spółdzielnie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności z 
Konstytucją jest do pewnego stopnia uzasadnione. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, 
do którego w tej sprawie wpływają zapytania, skargi i interwencje od spółdzielni i ich członków 
uważa, iż w obowiązującym stanie prawnym zebrania przedstawicieli w ramach kadencji 
przedstawicieli wybranych przed dniem wejścia w życie noweli z 14.06.07r.  mogą nadal 
funkcjonować aż do chwili rejestracji zmian statutów. Wątpliwości w tej sprawie miał również 
jeden z delegatów, lecz Zebranie Przedstawicieli przy jednym głosie przeciwnym uznało się za 
władne do obradowania i podejmowania uchwał. 
Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania  spośród dwóch zgłoszonych 
kandydatów, którym został P. Grzegorz Wyszogrodzki. Sekretarzem obrad wybrano P. Piotra 
Nużyńskiego, a asesorami P. Elżbietę Grabowską oraz P. Jadwigę Gajowniczek. Zgodnie z 
regulaminem obrad wybrano również Komisję Mandatową w składzie P. Jacek Pszczółkowski, 
P. Alina Roguska, P. Andrzej Tkaczyk, Komisję Skrutacyjną – P. Irena Łukaszewska, P. 
Wojciech Jackowski, P. Jan Pietrzak oraz Komisję Wnioskową – P. Henryk Rosłoniec, P. Janusz 
Księżopolski oraz P. Stanisław Witowski.  



Numer 21, Str.2

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 roku złożył 
Prezes Zarządu P. Krzysztof Roguski, który w swoim 
wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą kondycję finansową 
Spółdzielni, co znalazło swój wyraz w opinii rzeczoznawcy 
badającego bilans, a potwierdzeniem powyższego jest – między 
innymi – pełna wypłacalność, dobre wskaźniki rentowności i 
płynności finansowej, krótsze w stosunku do roku 2007 spłaty 
należności. Poprawę zanotowano w windykacji zadłużeń, 
które do roku poprzedniego zmniejszyły się o blisko 71 tys. zł 
i wynosiły od lokali mieszkalnych 563 tys. zł przy wskaźniku 
zaległości w stosunku do wymiaru 3,66 %, o 0,90 % mniejszym 
niż w roku 2007. Zdecydowana poprawa nastąpiła w spłacie 
przez osoby zobowiązane kredytu, (normatywu) w stosunku 
do 168 lokali, których on dotyczy. Wysokość zaległości z tego 
tytułu wynosi około 17 tys. zł, o blisko 20 tys. mniej niż w 
poprzednim okresie sprawozdawczym. Spadek zadłużenia 
nastąpił również w grupie lokali użytkowych i wynosił 
około 31 tys. zł. Dla porównania wysokość zadłużenia w 
spółdzielniach mieszkaniowych w kraju na jednego dłużnika 
wynosi około 900 zł, natomiast w naszej Spółdzielni 385 zł. 
Powyższy pozytywny objaw to efekt działań pracowników 
ds. windykacji, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. 
Spółdzielnia dużo pracy wykonała w zakresie remontów, 
modernizacji i konserwacji zasobów, wydając na ten cel 
przeszło 4,6 mln złotych. W ramach tych środków dokonano 
między innymi termomodernizacji 11300 m² powierzchni 
ścian budynków, ocieplono blisko 3300 m² powierzchni 
stropodachów, wyremontowano 228 balkonów, wymieniono 
31 drzwi wejściowych, pomalowano 36 klatek schodowych, 
w 5 budynkach ocieplono stropy piwniczne. Przeprowadzono 
wymagane prawem przeglądy gazowe i kominiarskie, 
wymieniono również 1620 wodomierzy oraz za blisko 265 
tys. zł zmodernizowano ciągi pieszo-jezdne. Wykonanie 

roku sprawozdawczego oraz lat poprzednich wpływa na 
pozytywny wizerunek Spółdzielni. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej składając roczne sprawozdanie przybliżył 
delegatom zagadnienia, jakimi Rada zajmowała się w trakcie 
14 posiedzeń, wysiłek w zakresie windykacji należności i 
pozytywny wpływ tego działania na tendencję malejącą długu 
oraz duże zaangażowanie Rady w celu należytego wypełniania 
funkcji kontrolnej i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. 
Gościem Zebrania był Burmistrz Miasta P. Zbigniew Grzesiak, 
który zabierając głos podkreślił znaczenie Spółdzielni w 
funkcjonowaniu Mińska Mazowieckiego, pozytywnie ocenił 
działania Spółdzielni na rzecz  remontów i modernizacji 
zasobów, co poza poprawą zamieszkiwania zmienia 
wizerunek środowiska oraz przybliżył obecnym zamierzenia 
miasta na najbliższą przyszłość. W obradach uczestniczył 
również P. Bogusław Zwierz Radny Rady Miasta, Wiceprezes 
Zarządu Spółdzielni do 31.08.2008 roku. 

W trakcie dyskusji delegaci poruszali tematy przedstawione 
w sprawozdaniach oraz wystąpieniu Burmistrza, jak również 
problemy związane z zamieszkiwaniem. Główne wątki 
dotyczyły termomodernizacji i obaw związanych z projektem 
uchwały odnośnie możliwości zaciągnięcia kredytu na ten 
cel, a szczególnie jego spłaty, zamierzeń remontowych na 
bieżący rok, referendum śmieciowego w aspekcie traktowania 
przez osoby nieuprawnione spółdzielczych  śmietników jako 
publicznych miejsc do składowania odpadów, dewastacji 
budynków i terenów osiedlowych przez wandali i sposobów 
zapobiegania temu, kontynuowania działań zmierzających 
do termoizolacji rur przesyłowych ciepła w związku ze 
stratami z tego tytułu i stale rosnącymi kosztami, właściwego 
nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi i 
prawidłowego odbioru wykonanych prac, dokonania 
przeglądów zasobów w celu zapewnienia prawidłowego 
dostępu – dojazdu do budynków służb ratowniczych 
oraz  parkowania samochodów, aktywnego włączenia się 
w przyszłoroczne wybory samorządowe, ponieważ jeden 
reprezentant środowiska spółdzielczego w 21 osobowej 
Radzie Miasta to za mało /około 1/3 mieszkańców Mińska to 
spółdzielcy/. Delegaci negatywnie wypowiadali się odnośnie 
sposobu wykonywania przecinki drzew,  uważając iż są one 
robione zbyt rewolucyjnie i zobowiązali służby Spółdzielni 
do wyegzekwowania od wykonujących te prace większej 
powściągliwości przy prześwietlaniu drzewostanu. W 
dyskusji nie zabrakło głosów dotyczących funkcjonowania 
targowicy i jej wpływu na sąsiednie spółdzielcze osiedle. 
Delegaci pozytywnie ocenili pracę służb porządkowych 
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Spółdzielni i uznali za niezbędne przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami, szczególnie w zakresie projektów 
zagospodarowania terenów osiedlowych. 
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w 
sprawie: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok  
- 35 "za"  0 "przeciw" 
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 
2008 r.  i udzielenia absolutorium członkom Zarządu - 34 
„za”, 0 "przeciw", 1 "wstrzymujący". 
Nad absolutorium głosowano osobno na każdego członka 
Zarządu i tak za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu 
Krzysztofowi Roguskiemu głosowało 33  delegatów, 1 przeciw, 
1 wstrzymujący, Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych P. 
Halinie Bąk 33 "za", 0 "przeciw", 1 "wstrzymujący", Z-cy Prezesa 

ds. Technicznych do 31.08.08 P. Bogusławowi Zwierzowi 34 "za", 1 "przeciw", Z-cy Prezesa ds. Technicznych P. Izabeli Krupa  od 
01.10.08  34 "za", 1 "przeciw".  
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - 34 "za", 1 "wstrzymujący",  
d) wyniku finansowego za 2008 rok – 34 głosy "za",  
e) pokrycia straty z działalności eksploatacyjnej za 2008 r.  – 34 głosy  "za",  
f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć – 16 "za", 15 "przeciw", 2 "wstrzymujące",
g) zbycia lokali mieszkalnych – 23 "za", 5 "przeciw", 3 "wstrzymu-
jące", 
h) zmiany uchwały ZPCz Nr 17 z 26.06.99 r. dotyczącej zbycia 
nieruchomości 32 głosy "za".  
Ostatnią uchwałą  którą delegaci podjęli były wnioski problemowe 
zgłoszone w trakcie Zebrania.  Przyjęte do realizacji wnioski 
dotyczą 
- zapewnienia dojazdów ewakuacyjnych pojazdów służb 
ratunkowych, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, 
- podjęcia działań  przed przyszłorocznymi wyborami 
samorządowymi w celu zapewnienia w Radzie Miasta 
odpowiedniej reprezentacji spółdzielców, 
- kontynuowania działań w celu doprowadzenia do docieplenia 
przez PEC rurociągów ciepłowniczych i modernizacji sieci, 
- uzyskania możliwości dokonywania analizy kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków pod względem ich zasadności, 
- uporządkowania i zagospodarowania ciągów pieszo-jezdnych po północnej stronie budynku Warszawska 103 i umieszczenia tego 
zadania przez Zarząd w projekcie planu remontów na 2010 rok. 
W tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni wzięło udział 36 delegatów, a Komisja Mandatowa w oparciu o po-
stanowienia § 91 ust. 3 oraz § 93 ust. 1 Statutu Spółdzielni stwierdziła, iż Zebranie zwołano prawidłowo i że jest ono zdolne do po-
dejmowania uchwał. 
W związku z przejściem na emeryturę P. Bogusława Zwierza - długoletniego Z-cy Przezesa ds. Technicznych uczestnicy zebrania  
wyrazili serdeczne podziękowania za jego pracę. 
Po wyczerpaniu porządku Zebrania, po upływie blisko 6 godzin, Przewodniczący Zebrania P. Grzegorz Wyszogrodzki ogłosił 
zamknięcie obrad. 
            R e d a k c j a 
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W  związku   z  dużym  zainteresowaniem   mieszkańców   naszych  zasobów, po  raz  kolejny  informujemy o   warunkach  ja-
kie   należy  spełnić   chcąc   uzyskać  dodatek  mieszkaniowy. Zagadnienie  to  reguluje  Ustawa  z  21.06.2001.  o  dodatkach  
mieszkaniowych  / Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm./. W świetle  jej  postanowień, aby  uzyskać  dodatek  mieszkaniowy   na-
leży  spełnić następujące  kryteria.
1. Zamieszkiwanie

a)  zajmować   lokal  na  podstawie  spółdzielczego  lokatorskiego lub  własnościowego  prawa   lub
b)  posiadać  odrębną  własność mieszkania   lub
c)  w  oparciu o  zawarte   umowy  cywilne  być  najemcą  lub  podnajemcą  mieszkania  bądź
d) oczekiwać na  lokal  socjalny  orzeczony  w  wyroku  sądowym  nakazującym opróżnienie  lokalu.

 2. Wysokość   średniego ,  miesięcznego  dochodu   na  jednego   członka  gospodarstwa  domowego  w  okresie  trzech  mie-
sięcy  poprzedzających datę  złożenia  wniosku  o  dodatek  mieszkaniowy  nie  może  przekraczać:

a) 175%  najniższej  emerytury w  gospodarstwie  jednoosobowym (obecnie  1.181,43 zł)
b) 125%  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 843,88  zł)

Dochód ,  o  którym  mowa  stanowią  wszelkie  przychody  po  odliczeniu   kosztów  ich uzyskania   oraz  składek  na  ubez-
pieczenia  emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie  chorobowe.
3. Normatywna  powierzchnia   użytkowa  mieszkania w  przeliczeniu  na  liczbę  członków gospodarstwa  domowego nie  
może  przekraczać.

a) 35 m2 dla jednej  osoby
b) 40 m2 dla  dwóch  osób
c) 45 m2 dla  trzech osób
d) 55  m2 dla  czterech  osób
e) 65  m2 dla  pięciu  osób

Dla  każdej  następnej  osoby  powierzchnię  normatywną  zwiększa  się  o  5 m2.
Rodzaje  wydatków   mieszkaniowych  stanowiące  podstawę  obliczenia  dodatku mieszkaniowego określa  Rozporządzenie  
Rady  Ministrów  z  28.12.2001.  w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych  /Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z  późn. zm./.

Wnioski  o  dodatki  mieszkaniowe  wraz  z  deklaracją  
o  dochodach  gospodarstwa  domowego   składa  się  w  
odpowiednim  do  zamieszkiwania  Urzędzie  Miasta  lub  
Gminy  zgodnie  z  wzorem zawartym  w  wymienionym  
wyżej  Rozporządzeniu  Rady Ministrów.
Szczegółowych informacji  można  uzyskać  zarówno  w  
Urzędzie, w  którym wniosek  się  składa lub w  biurze 
Spółdzielni  pokój 24.
Osoby  które  spełniają  kryteria  do  uzyskania  dodatku  
mieszkaniowego zachęcamy  do  skorzystania z  tej  formy 
pomocy. W  roku   2008    dodatek otrzymało  154  osoby,  a  
przekazana   przez  organy  samorządowe  wysokość  środ-
ków  wyniosła  177.334,04 zł.

                                                                   Redakcja

DODATKI MIESZKANIOWE

Marzysz o nowym mieszkaniu, remoncie czy 
spłacie kredytu w innym banku?

Kredyt w PKO Banku Polskim umożliwi 
realizację Twoich planów.

Informacje uzyskasz od doradcy (025) 758 63-96  
lub (025) 758 76 82

Bank PKO BP SA
1 Oddział w Mińsku Mazowieckim

ul. Armii Ludowej 22
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R  E  G  U  L  A  M  I  N
ROZLICZANIA  KOSZTÓW  DOSTAW  ENERGII  CIEPLNEJ  NA POTRZEBY  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  I  PODGRZANIA 

WODY

I. PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz. 625 j.t  z późn. zm.)
• Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1116  j.t z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz.1118 j.t z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - (Dz. U. z 2002 r. nr 15 poz. 690  z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002r. 

nr 8, poz. 70).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                      z 16 sierpnia 1999r w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane 

przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2008r. nr 122 poz.794) 
• Polska Norma  Nr PN EN 835 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania 

energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”.
• Polska Norma  Nr PN EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią 

elektryczną”.
• Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
• Umowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” a sprzedawcami energii cieplnej.
• Umowa z firmą rozliczającą koszty centralnego ogrzewania i wody.

II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Regulamin określa  zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody.
2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim,
2) lokal – mieszkanie lub lokal użytkowy,
3) lokal opomiarowany – lokal  wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów, tj. wodomierz, podzielnik 

kosztów lub ciepłomierz lokalowy,
4) lokal nieopomiarowany – lokal nie wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów,
5) c.o. - centralne ogrzewanie,
6) c.w.u – ciepła  woda  użytkowa,
7) okres rozliczeniowy – przedział czasu od daty zakończenia ubiegłego okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia następnego, 
8) sezon grzewczy – przedział czasu od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia ogrzewania,
9) podzielnik kosztów – urządzenie wskaźnikowe służące do podziału kosztów c.o., tj. podzielnik wyparkowy, podzielnik elektroniczny, 

ciepłomierz lokalowy, wodomierz c.w.u.
10)węzeł cieplny – pomieszczenie w którym, znajduje się zespół połączonych ze sobą urządzeń i instalacji służących do przekazywania energii 
cieplnej, przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 
11)odbiorca ciepła - indywidualny odbiorca posiadający tytuł prawny do     

lokalu,
12)sprzedawca -  dostawca energii cieplnej,
13)rozliczający – firma  rozliczająca koszty zakupu ciepła przypadające dla    

indywidualnych odbiorców ciepła,
14)opłata stała  - opłata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej, na     opłatę tą składa się opłata za moc zamówioną oraz za przesył, 
15)opłata zmienna – oplata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej, 

jest to koszt  faktycznie pobranej energii cieplnej ustalony na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych 
budynków.

3. W rozliczaniu kosztów ciepła stosowane są następujące jednostki :
1) m 2  - do określania powierzchni użytkowej lokali i budynków,
2) m 3 -  stosowany do określania zużycia ciepłej wody,
3) jednostka rozliczeniowa  -  iloczyn odczytanych z podzielnika jednostek

zużycia i współczynników korekcyjnych.
4. Za powierzchnie ogrzewane centralnie uważa się powierzchnie użytkowe lokali, w tym powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników 

c.o., wchodzących w skład lokalu i ogrzewanych pośrednio ciepłem z sąsiadujących pomieszczeń, oraz powierzchnie wspólnego użytkowania    
            / klatki schodowe , pralnie , suszarnie , itp. /

5. Narzędziami służącymi do podziału kosztów zmiennych zużycia ciepła na potrzeby c.o. przez poszczególne lokale są podzielniki kosztów. Zasady 
montażu podzielników określone są przez przywołaną na wstępie Polską Normę oraz wytyczne rozliczającego i nie podlegają negocjacjom z 
odbiorcą ciepła.

6. Narzędziami do podziału kosztów podgrzania c.w.u. są wodomierze c.w.u.
7. Rozliczeniu podlegają całkowite koszty poniesione z tytułu kosztów stałych i  
    kosztów zmiennych dla potrzeb c.o. i c.w.u. wynikające ze zużycia 
    udokumentowanego przez sprzedawcę,
8. Koszty energii cieplnej pokrywane są przez odbiorców ciepła. 
9. Spółdzielnia ustala stawki opłat zaliczkowych, pobiera opłaty, dokonuje rozliczenia kosztów podgrzania c.w.u. oraz prowadzi odrębnie dla każdej 

nieruchomości ewidencję kosztów c.o., zleca i nadzoruje rozliczenia dokonywane przez rozliczającego.  
10.Wystawione przez sprzedawców faktury dotyczące energii cieplnej księguje  się w koszty tej energii w wartości netto. Podatek VAT wyliczony 

zgodnie   ze strukturą sprzedaży z faktur dotyczących energii cieplnej księguje się w oddzielnych pozycjach  kosztów. Jest on rozliczony na koniec 
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okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do poniesionego kosztu netto po dokonaniu korekty podatku VAT z Urzędem Skarbowym zgodnie z       
obowiązującą  ustawą o podatku od towarów i usług.

11.Koszty energii cieplnej do budynków dla potrzeb c.o. i c.w.u. są  ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. 
12.W przypadku zmiany systemu opomiarowania koszt tej wymiany pokrywają  odbiorcy ciepła. Wymiana opomiarowania dotyczy wszystkich lokali 

w  budynku, tak aby zamontowane były podzielniki jednego modelu, typu,  producenta. 
13.Zmiana  systemu opomiarowania może być dokonana z dniem rozpoczęcia okresu  rozliczeniowego.

III. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY

1. Koszty podgrzania c.w.u. rozliczane są w następujących okresach rozliczeniowych:
1) od  1 maja do 31 października, 
2) od  1 listopada do 30 kwietnia następnego roku.

2. Koszt stały c.w.u.  rozliczany jest proporcjonalnie do ilości wszystkich lokali zasilanych z danego węzła cieplnego. Opłata ta jest wykazywana jako 
oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym.

3. Koszt zmienny podgrzania c.w.u. podlega rozliczeniu na łączne zużycie c.w.u. we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych zasilanych z 
danego węzła cieplnego.

4. Zużycie c.w.u. określa się w następujący sposób:
1) w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy    c.w.u., 
2) w lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej 
    wody i ciepłomierz przyjmuje się, że zużycie c.w.u. stanowi 34%       całkowitego zużycia wody.

3) w lokalach nieopomiarowanych, a także w przypadku uszkodzenia   wodomierza c.w.u. lub wodomierza zimnej wody, braku legalizacji 
wodomierzy lub braku możliwości  odczytu przyjmuje się  zużycie c.w.u.  w wysokości 2,5m3/osobę/miesiąc, 

5. W lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej wody i ciepłomierz ilość energii cieplnej, która przypada na 
przygotowanie c.w.u. oblicza się jako iloczyn  zużycia ciepłej wody wyliczony zgodnie z rozdz. III ust. 4 i ilości energii cieplnej niezbędnej do 
podgrzania 1m3 zimnej wody, który wynosi 0,242GJ/m3.

6. W przypadku uszkodzenia wodomierza c.w.u. ze zdalnym odczytem poprzez przyłożenie magnesu neodymowego odbiorca ciepła jest rozliczany 
zgodnie z rozdz. III ust. 4 pkt 3. Ponosi on również koszt wymiany nadajnika oraz ponownego uruchomienia instalacji radiowej w budynku.

7. Rozliczenie kosztów c.w.u  dokonuje się w terminie 30 dni od zakończenia
 odczytów wodomierzy.

IV. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO  OGRZEWANIA. 

1. Koszty zmienne c.o. rozliczane są raz w roku, a okres rozliczeniowy obejmuje przedział czasu od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.
2. Koszt stały c.o.  rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej wszystkich lokali zasilanych z danego węzła cieplnego. Opłata ta jest 

wykazywana jako oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym.
3. W lokalach użytkowych w odniesieniu do kosztów stałych stosuje się tzw. współczynnik kubaturowy równy 1,25 który uwzględnia wysokość 

pomieszczeń powyżej 2,5m.  
4. Koszt zmienny c.o. poniesiony przez budynek w okresie rozliczeniowym dzielony jest na:

1) koszt zmienny wg powierzchni (tzw. koszty wspólne) – jest to koszt ciepła emitowanego przez elementy pionowe i poziome instalacji c.o., 
grzejniki umieszczone w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.), ogrzanie powierzchni w 
których nie zainstalowano grzejników (wc, przedpokoje itp.). Wysokość kosztów wspólnych w odniesieniu do 1m2 określa się dzieląc 30% 
kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej na powierzchnię lokali.

2) koszt zmienny wg podzielników – jest to koszt zmienny zależny od  indywidualnego zużycia ciepła przez lokatora.  Koszt zmienny wg 
podzielników oblicza się w odniesieniu do ilości jednostek rozliczeniowych. Koszt jednostki rozliczeniowej określa się dzieląc 70% kosztów 
zmiennych dostawy energii cieplnej przez łączną ilość jednostek rozliczeniowych w danym budynku. Koszt zmienny wg podzielników 
dotyczy lokali korzystających ze wspólnej instalacji grzewczej.

5. Metoda zastosowana przez rozliczającego uwzględnia:
1) współczynniki korekcyjne lokalowe – uwzględniają straty ciepła wynikające z różnego położenia lokali w bryle budynku. Na wysokość 

współczynnika ma wpływ min. zastosowana technologia budowy budynku, powierzchnia ścian szczytowych przyległych do danego 
lokalu, przeprowadzone termomodernizacje. Zmiana współczynników korekcyjnych lokalowych dokonywana jest po każdej modernizacji 
zmieniającej straty ciepła w budynku.

2) współczynniki korekcyjne grzejnikowe – stosowane są ze względu na zróżnicowanie grzejników w mieszkaniu i budynku. W zależności 
od rodzaju, typu i wielkości grzejnika oblicza się jego wydajność  cieplną, której odzwierciedleniem jest współczynnik grzejnikowy. 

Współczynniki grzejnikowe wylicza się również dla grzejników rurowych tzw. świec,       ( dot. rozdz. IV ust. 10  ).
6. W przypadku lokali w budynku nieopomiarowanym nie uwzględnia się współczynników korekcyjnych, a koszt ogrzania wylicza się w oparciu o 

ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzania 1m2 powierzchni w danym budynku. 
7. W lokalach opomiarowanych w przypadku:

a) uszkodzenia lub braku możliwości odczytania pojedynczego podzielnika    
     do rozliczenia przyjmuje się  średni odczyt  przypadający  na  jeden podzielnik w rozliczanym budynku,
b) zdemontowania bez wiedzy i zgody Spółdzielni lub uszkodzenia ciepłomierza lokalowego – przyjmuje się zużycie ciepła proporcjonalnie 

do zużycia ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym,
8. W przypadku gdy odbiorca ciepła: 

1) bez wiedzy i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą lub zdemontował grzejnik lub grzejniki w zajmowanym lokalu,
2) uszkodził podzielnik(i) c.o.,
3) zdemontował podzielniki lub uszkodził  plomby w podzielnikach kosztów,
4) dokonał samowolnej zmiany miejsca montażu podzielników kosztów,
5) odmówił rozliczenia kosztów c.o. wg niniejszego „Regulaminu”
6) uniemożliwił montaż podzielników kosztów na poszczególnych grzejnikach lub  dokonanie odczytów podzielników w ogłoszonych      

terminach, 
wówczas rozliczenia zużycia ciepła w lokalu dokonuje się w oparciu o ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzewania 1m2 powierzchni 
użytkowej budynku i powierzchni lokalu powiększonego o 50% . 
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9. W przypadku gdy użytkownik lokalu uniemożliwił dokonanie odczytów podzielników i został rozliczony zgodnie z rozdziałem IV ust. 8, to w 
następnym okresie rozliczeniowym lokal zostanie rozliczony wg zasad obowiązujących dla  lokalu nieopomiarowanego (jeśli do 15 X danego 
roku odbiorca ciepła nie zgłosi potrzeby wymiany fiolki z płynem kontrolnym).

10. W przypadku gdy w pionach łazienkowych w budynku występują przemiennie grzejniki z zaworami termostatycznymi i podzielnikami oraz 
grzejniki rurowe (świece) bez zaworów i podzielników – do grzejników świecowych przyjmuje się średni odczyt z budynku. 

11. W przypadku gdy serwisant firmy rozliczającej stwierdzi awarię elektronicznego podzielnika kosztów bez ingerencji odbiorcy ciepła to do 
rozliczenia kosztów dla tego podzielnika przyjmuje się średnie zużycie z pozostałych podzielników kosztów zamontowanych w obrębie lokalu.

12. Dane do rozliczenia Spółdzielnia przekazuje rozliczającemu w terminie do 15 czerwca.
13. Rozliczający dokonuje rozliczenia kosztów zmiennych c.o. w terminie do 31 lipca.
14. Koszty rozliczeń wraz z odczytami podzielników stanowią osobną pozycję w rozliczeniu i doliczane są indywidualnie do każdego lokalu 

proporcjonalnie do ilości grzejników. 
15. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z odbiorcą ciepła na piśmie w ciągu 15 dni  od uzyskania rozliczenia od rozliczającego. 

V. USTALENIE  OPŁAT ZA  DOSTAWĘ CIEPŁA DO  LOKALI

1. Spółdzielnia w oparciu o koszty poniesione za c.o. w poprzednim okresie rozliczeniowym, aktualną i przewidywaną cenę za dostawę ciepła, oraz 
prognozowane zmiany warunków pogodowych ustala jednostkowe, miesięczne opłaty zaliczkowe odnoszące się do przewidywanego kosztu 
zmiennego ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej budynku.

2. Stawki opłat zaliczkowych są zatwierdzane są przez Zarząd Spółdzielni. 
W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej prośby odbiorcy ciepła Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę zaliczki na poczet opłaty 
zmiennej za
centralne ogrzewanie.

3. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej pobierane są:
1) od lokali mieszkalnych przez cały rok,
2) od lokali użytkowych w trakcie trwania sezonu grzewczego.

4. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej za dostawę ciepła do lokalu mieszkalnego płatne są łącznie z opłatami z tytułu użytkowania 
lokalu.

5. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem nabycia prawa do lokalu.
6. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące istotne różnice w ilości zużytego ciepła Zarząd 

Spółdzielni może dokonywać korekt stawek opłat zaliczkowych.
7. Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali o zmianie wysokości stawek pisemnie 14 dni przed terminem wnoszenia opłat, chyba że 

podwyżka spowodowana jest decyzjami urzędowymi uniemożliwiającymi wyprzedzające zawiadomienie odbiorców ciepła.
8. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń, wniesione przez odbiorcę  zaliczki nie pokrywają kosztów zużytej energii to jest on zobowiązany 

pokryć różnicę przy ostatecznym rozliczeniu w terminie ustalonym przez Zarząd.
9. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń wniesione przez odbiorcę zaliczki są wyższe od kosztów to nadpłata zostanie zaliczona na poczet 

bieżących opłat eksploatacyjnych lub zwrócona odbiorcy ciepła. W przypadku zaległości w opłacie eksploatacyjnej nadpłata wynikająca z 
rozliczenia zostanie przekazana na poczet tej zaległości.

10. W przypadku zbycia prawa do lokalu  w trakcie okresu rozliczeniowego Spółdzielnia zobowiązana jest rozliczyć lokal za cały okres 
rozliczeniowy z nowym odbiorcą ciepła. Zbywca i nabywca lokalu mogą uzgodnić między sobą sposób podziału powstałych nadwyżek lub 
dopłat oraz dokonać 
odpłatnie przy udziale osoby upoważnionej  przez Spółdzielnię dodatkowego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników w celu 
wzajemnego rozliczenia ewentualnych przyszłych nadwyżek lub dopłat.

VI . ODCZYTY

1. Odczyty wodomierzy dokonywane są dwa razy w roku na koniec okresów rozliczeniowych.
2. Odczytów wodomierzy dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię. Każdorazowo podczas odczytów wodomierzy będzie uaktualniany 

rejestr osób zamieszkałych.
3. Odczyty podzielników dokonywane są przez firmę rozliczeniową wg ustalonego harmonogramu po zakończeniu sezonu grzewczego (kwiecień/

maj). 
4. Odczytu podzielników dokonują osoby upoważnione przez rozliczającego.
5. O terminie odczytu podzielników Spółdzielnia oraz firma rozliczeniowa zawiadamia użytkowników minimum 7 dni przed terminem poprzez 

wywieszenie informacji na klatkach schodowych.
6. Odbiorca ciepła zobowiązany jest udostępnić lokal w wyznaczonym terminie, w całym przedziale czasowym wyznaczonym dla danego budynku 

(do czasu wykonania odczytu) oraz umożliwić swobodne dojście do podzielników kosztów.
7. W przypadku nieobecności odbiorcy w pierwszym terminie, wyznacza się dodatkowy odczyt w ciągu 2 tygodni od daty pierwszego terminu 

odczytów.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ustalony kolejny dodatkowy płatny termin odczytu podzielników. Dokonywany jest 

on na pisemną lub telefoniczną prośbę odbiorcy ciepła. Chęć dodatkowego terminu należy zgłosić do końca maja, tak aby ostateczny odczyt 
podzielników i wymiana kapilar została wykonana do 15 czerwca. Zgłoszenia po 15 czerwca nie będą rozpatrywane.

9. Wymiana fiolki z cieczą kontrolną w podzielniku wyparkowym następuje po odczycie podzielników.
10. Poszczególne wartości odczytów w każdym mieszkaniu wpisywane są do karty odczytu i potwierdzone przez odbiorcę ciepła podpisem wraz 

z przekazaniem odbiorcy kopii karty. 
11. Przyjmuje się, że osoba pełnoletnia obecna w lokalu podczas odczytu jest upoważniona do udostępnienia lokalu oraz do czytelnego podpisania 

karty odczytowej. 
12. W przypadku prawidłowego odczytu wskazań i ujęcia ich w dokumentach odczytowych rozliczenie nastąpi z podanych w karcie odczytowej 

danych, pomimo odmowy podpisu przez użytkownika lokalu.
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VII.  REKLAMACJE

1. Odbiorcy ciepła przysługuje prawo do reklamacji odczytu w ciągu 30 dni od daty pierwszego odczytu. Reklamacje te przekazywane są do 
rozliczającego, który dokona kontrolnego odczytu przy udziale pracownika Spółdzielni.

2. Odbiorca ciepła ma prawo do reklamacji wyników rozliczenia. Pisemną reklamację należy złożyć w biurze Spółdzielni w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania rozliczenia.

3. Rozliczający rozpatrzy reklamację i przekaże swoje stanowisko w terminie do 30 dni roboczych od chwili otrzymania  reklamacji. Stanowisko 
to zostanie przesłane reklamującemu oraz do wiadomości Spółdzielni.

4. Złożenie pisemnej reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu z obowiązku uiszczenia w ustalonym terminie wymaganej dopłaty wynikającej z 
rozliczenia. 

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

1. Odbiorca ciepła zobowiązany jest do utrzymywania wewnątrz lokalu temperatury nie niższej niż + 16ºC mierzonej na wysokości 0,5 m od 
podłogi i 2,5 m od ściany zewnętrznej przy max. wilgotności powietrza do 48%.

2. Podczas trwania okresu rozliczeniowego odbiorca ciepła zobowiązany jest udostępnić lokal uprawnionej osobie w celu dokonania sprawdzenia 
prawidłowości działania podzielników kosztów.

3. Wymiana grzejników wymaga zgody Zarządu do czego niezbędne jest wykonanie przez wnioskodawcę stosownej dokumentacji technicznej. 
Wymiana grzejników może być wykonana jedynie w sezonie letnim. Wszelkie koszty związane z wymianą grzejników w tym spuszczenie 
czynnika grzewczego i napełnienie instalacji, demontaż i montaż podzielników ponosi odbiorca ciepła. Po wykonaniu wymiany odbiorca ciepła 
zobowiązany jest zgłosić zakończenie prac w Spółdzielni w celu ich protokolarnego odbioru.

4. W przypadku  dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w instalacji c.o. i c.w.u użytkownik ponosi  pełną odpowiedzialność za powstanie 
szkód wynikłych z tego tytułu, a także pełne koszty przywrócenia stanu instalacji.

5. W przypadku uszkodzenia (zbicia) podzielnika kosztów, wymiana uszkodzonego podzielnika  może być dokonana nie później niż do 15.X. 
Uszkodzenia zgłoszone po tym terminie będą rozliczane zgodnie z rozdziałem IV ust  7.

6. W przypadku gdy w okresie letnim ubytek cieczy kontrolnej w podzielniku przekroczy zakładaną wartość odparowania letniego na pisemne 
zgłoszenie lokatora zostaną założone fiolki ze stanem „0”. Zgłaszanie i wymiana fiolek może być dokonana jedynie przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego.

7. W przypadku wezwania rozliczającego w celu:

1) wymiany uszkodzonego podzielnika,
2) przełożenia podzielników po wymianie grzejników,
3) odczytu lub wymiany podzielników poza terminem wyznaczonym dla danej nieruchomości, 

opłaty za powyższe czynności ponosi odbiorca ciepła. Opłaty te pobierane będą od odbiorcy ciepła przez pracownika reprezentującego 
rozliczającego,  za pokwitowaniem przyjęcia gotówki .  

8. Rozliczający dokona przełożenia podzielnika po wymianie grzejnika po uzyskaniu kopii decyzji Spółdzielni zezwalającej na wykonanie tej 
czynności. Kopię protokołu z w/w czynności serwisowych rozliczający przekaże Spółdzielni Mieszkaniowej.

9. Zasady  rozliczeń co i c.w.u  określone w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie także do dokonania korekty rozliczeń kosztów c.o. i c.w.u w 
budynkach przy ul. 11 Listopada 4 i Warszawska 163.

Jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.
W Klubie Osiedlowym przy ul. Kopernika w okresie od 29.06 do 24.07 odbędą się dwa turnusy półkolonii. Założeniem 
organizatorów jest zapewnienie dużej ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Każde dziecko będzie mogło 
wziąć udział w zajęciach uwzględniających jego indywidualne zainteresowania. Atrakcją półkolonii będą wycieczki na basen 
do Józefowa, seanse filmowe w mińskim kinie „Światowid” oraz udział w czwartkach z MOSiRem. Podobnie jak w latach 
ubiegłych planujemy w każdym turnusie jednodniowy biwak z ogniskiem. W czasie pobytu dzieci otrzymają drugie śniadanie i 
gorący posiłek. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji sprzęt sportowy oraz boiska do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i tenisa 
ziemnego na osiedlu Targówka oraz bazę lokalową przy ul. Kopernika 5. 
Wakacyjny wypoczynek z „Przełomem” to także imprezy na boiskach na Osiedlu „Targówka”. Obiekt, nadzorowany przez 
pracowników SM „Przełom”, w czasie wakacji czynny będzie w  godz. 9.oo – 21.oo od poniedziałku do piątku oraz w soboty i 
niedziele podczas przeprowadzanych zawodów sportowych. W godz. 9.oo-13.oo zaplanowano nieodpłatną szkółkę tenisową a co 
drugi weekend zawody sportowe (piłka nożna, koszykówka siatkówka, turnieje sportowo – rekreacyjne). Kalendarz imprez oraz 
ich rodzaj może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne. Informacje o planowanych imprezach będą podawane tydzień 
wcześniej.
W dniach 28 czerwca do 11 lipca nasza Spółdzielnia we współpracy z Ogniskiem TKKF „Albatros” organizuje obóz sportowo-
rekreacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaletce k/Iławy, na który planujemy zabrać około 30 dzieci z naszego miasta.W 
trakcie obozu dzieci i młodzież odbędzie szkolenie w prowadzeniu imprez sportowo-rekreacyjnych. Koszt obozu 850 zł od 
uczestnika. Zgłoszenia na obóz można składać do dnia 10 czerwca w Klubie Osiedlowym przy ul.Kopernika 5 w godzinach 12.oo 
– 20.oo oraz na kortach w godzinach 15.oo – 20.oo.
           KK
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
W bieżącym numerze przedstawiamy Pana Macieja Cichockiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Nauk o Ziemi, 
wieloletni nauczyciel w Liceum na Pięknej, działacz samorządowy (cztery kadencje w Radzie Miasta), miłośnik muzyki, pasjonat i propagator 
przedwojennej polskiej myśli inżynierskiej (szczególnie motoryzacyjnej), kolekcjoner zabytków motoryzacyjnych oraz pomysłodawca i 
organizator spotkań posiadaczy starych pojazdów mechanicznych, szczególnie motocykli. 
Jest Pan osobą, którą wielu mieszkańców miasta rozpoznaje. Co ukształtowało Pana osobowość?
Osobowość, to mocno powiedziane bo każdy porównuje z postaciami jakie widzi w mediach. Ale na miarę naszego miasta można umownie tak 
to określić. Czyli mam opowiadać o moich zainteresowaniach czy też (niezręczne słowo a ładne), pasji. Wszystko stało się dość typowo czyli w 
dzieciństwie – był to dom typowo przedwojenny, z wielką kolekcją płyt i adapterem Telefunken oraz radiem tzw. superheterodyną. Muzyka była 
więc obecna w domu od niepamiętnych czasów. Podobni byli sąsiedzi i ich dzieciaki. Muszę również zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. 
Wszyscy dojeżdżali do pracy w Warszawie. Spotykały się więc w Mińsku dwa światy – wielkomiejski i prowincjonalny. Stając przed wyborem, 
który świat jest mi bliższy, wybrałem ten drugi i w nim starałem się znaleźć swoje miejsce nie tracąc z pola widzenia tego, co działo się stolicy. 
Wraz z grupą przyjaciół podjęliśmy działania na rzecz przeniesienia z Warszawy pewnych zjawisk, które w tym czasie tam się rozwijały. Dotyczyło 
to między innymi muzyki. Wieloletnia praca w szkole – Liceum na Pięknej – a więc kontakt z młodzieżą, to też było źródło kształtowania mojej 
osobowości i mojej popularności. Było też jednym z czynników wpływających na to, że wiele osób mnie rozpoznaje. 
O popularności Pana może świadczyć czterokrotny wybór do Rady Miasta. Czym zajmuje się Pan w Radzie?

Samorząd terytorialny po roku 1990 to miejsce dla działaczy 
społecznych. Namawiany przez znajomych wystartowałem w 
wyborach do Rady Miasta II kadencji. Ku mojemu zdziwieniu 
otrzymałem mandat. I tak pozostało na kolejne kadencje. Działając w 
samorządzie miejskim odżyły moje dawne myśli o zmianie wizerunku 
miasta z prowincjonalnego na podmiejskie, podwarszawskie. Przez to 
stałem się zwolennikiem małych rond które widziałem za granicą, 
budowy basenu w środku miasta a nie na jego obrzeżach oraz inne 
propozycje dotyczące spraw miejskich, wyniesione z moich podróży 
zagranicznych. 
Działam w Komisji Spraw Społecznych, która zajmuje się kulturą, 
sportem, opieką społeczną oraz promocją miasta i kontaktami 
zagranicznymi. W ramach tej działalności zaproponowałem praktyki 
zagranicznych studentów w mińskich szkołach oraz wyjazdy naszych 
uczniów do szkół w USA. Każda działalność, każda pasja, wymaga 
zaangażowania i współpracy wielu osób. Szkoda, że dość liczna 
grupa osób tego nie dostrzega i myśli, że wszystko robi się samo.
Spółdzielnia Mieszkaniowa wielokrotnie występowała do Rady, 

do Burmistrza z postulatami m.in. dotyczącymi planów inwestycyjnych miasta. W Radzie jest Was, członków Spółdzielni, kilkoro. Proszę 
powiedzieć, dlaczego nasze wnioski z tak ogromnym trudem przebijają się do budżetu miasta ?
W odniesieniu do tego problemu spróbuję postawić następującą tezę. Wielu radnych postrzega spółdzielnię mieszkaniową jako 
przedsiębiorstwo, firmę, która powinna sama załatwiać swoje problemy. W  moim przekonaniu jest to podejście niesłuszne. W blokach 
spółdzielczych mieszkają mieszkańcy miasta którzy mają takie same problemy jak pozostali mińszczanie a więc powinni korzystać na równych 
prawach z zasobów budżetowych. Do tego należy dodać, że bloki mieszkalne zajmują znaczącą przestrzeń miejską a gros wyborców stanowią 
lokatorzy spółdzielni. Do czasu zmiany takiego stanowiska radnych trudno będzie o stworzenie przyjaznej atmosfery dla wniosków składanych 
do budżetu.
Przejdźmy do Pana fascynacji. Na początek muzyka. Gdzie upatrywać początków zainteresowania muzyką?
Jak już wcześniej wspomniałem był to dom z muzyką, chęć zaadaptowania na potrzeby młodych mińszczan niektórych rozwiązań warszawskich. 
I tu pojawia się muzyka pop zachodnia i w wersji stereo (wtedy nowość). Podkreślić trzeba, że słuchanie zachodnich przebojów oprócz 
przyjemności dawało rzecz bardziej ważną, poczucie większej wolności w czasach PRL-u. Radio Luxemburg, Wolna Europa pozwalała na 
przekraczanie żelaznej kurtyny, poczucie przynależności do kultury zachodniej. Różnymi sposobami zdobywaliśmy z kolegami oryginalne płyty 
stereo, studenci elektronicy zbudowali wzmacniacz, zaprzyjaźniony stolarz wykonał kolumny i powstał klub muzyki mechanicznej Stereo-fuga. 
Okazało się wkrótce, że była to dyskoteka i to pierwsza w Polsce. Tłumy młodzieży ściągały do sali widowiskowej FUD-u nie tylko z terenu miasta 
ale i trasy kolejowej Warszawa-Mińsk-Siedlce. Wtedy dyskoteka to było miejsce elitarne. A muzyka była prosto z najwyższych półek światowych. 
Nikt na tym nie zarabiał dlatego można było inwestować w jakość imprezy. Potrzebny był też patronat i tu należy się pozytywnie wypowiedzieć 
o miejskiej organizacji ZMS (Związek Młodzieży Socjalistycznej), tak jak harcerstwo pomagało ówczesnym zespołom rack’n rollowym, które od 
czasu do czasu grały w Stereo-fudze. I tak to zostało przez następne 30 lat. Trudno było zerwać z zajęciem, które dawało tak dużo satysfakcji. 
Czy w dalszym ciągu oddaje się Pan tej pasji czy może pasja motoryzacyjna stała się dominująca?
Muzyka pozostaje w dalszym ciągu w kręgu moich zainteresowań. Zagubiła się tylko gdzieś atmosfera tamtych lat. Może dlatego, że zmieniło 
się środowisko i jego potrzeby. Warszawa oferuje wiele atrakcji adresowanych do młodych ludzi, więc tam spędzają wolny czas. Nie ma osób 
chętnych do angażowania się w działaność społeczną, bez apanaży.
Odnosząc się do motoryzacji, a szczególnie motocykli, to muszę powiedzieć, że wychowałem się na motocyklu, jeżdżąc na baku z ojcem. Trzeba 
pamiętać, że do lat 60. motocykl był popularnym środkiem transportu. W niedzielę wiele rodzin wyruszało do Kołbieli nad Świder zabierając 
ze sobą dziecko na baku albo  wózku bocznym. Tam były plaże, czysta woda i świeże powietrze. Był to czas który z największym sentymentem 
wspominam. Potem przyszły kolejne zainteresowania motoryzacyjne. Rozpocząłem remont przedwojennego motocykla Sokół. Na jego 
uruchomienie poświęciłem sporo czasu nie mówiąc o środkach finansowych. Ale warto było. Poznałem w ten sposób innych pasjonatów starych 
motorów a spotkania z nimi na różnorodnych imprezach (choćby na organizowanym w Mińsku Zlocie Starych Motocykli) zawsze dostarczają 
wiele niezapomnianych wrażeń. 
Kończąc rozmowę życzymy Panu dalszych sukcesów w realizacji swoich pasji.
          Rozmawiał A.Maliszewski
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Lp ZAKRES ROBÓT
WARTOŚĆ

PLANOWANA
ZŁ

WARTOŚĆ
WYKONANA

ZŁ

1 Roboty blacharsko- dekarskie 30 000

2 Docieplenie ścian zewnętrznych 2 609 000 2 612 582

3 Docieplenie stropodachów 60 000 61 273

4 Wymiana ślusarki-drzwi zewnętrzne do klatek schodowych 77 500 90 266

5 Wymiana stolarki okiennej lokalowej 192 500 189 937

6 Remont balkonów 480 000 487 456

7 Malowanie klatek schodowych 480 000 128 086

8 Roboty hydrauliczne 45 000

9 Roboty drogowe- chodniki 290 000 264 727

RAZEM 3 909 000 3 834 327

10 Koszty konserwacji  777 000 769 584

OGÓŁEM 4 686 000 4 603 911

WYKONANIE PLANU  REMONTÓW  i  KONSERWACJI  
 za rok 2008

Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe o pow. 50,70 m2 na osie-
dlu Targówka na mniejsze do 
40 m2 również 2 pokojowe.
tel. 025 759 13 06

Pilnie sprzedam lub zamienię 
na mniejsze 4-pokojowe 
mieszkanie o pow.78m2 przy 
ulicy Warszawskiej 212. 
tel. 606 115 863 

O G Ł O S Z E N IA

Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe o pow. 47,60 m2 przy 
ul.Warszawskiej 
tel. 604 801 798


