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Od dwóch miesięcy w naszej Spół-
dzielni toczy się gorąca dyskusja na
temat zasadności montażu podziel-
ników kosztów ogrzewania. 

Przeciwnicy tej inicjatywy stawiają Zarzą-
dowi Spółdzielni zarzut, jakoby bez właści-
wej podstawy prawnej narzuca Mieszkań-
com montaż podzielników, co przyczyni się
do rzekomego wzrostu opłat za centralne
ogrzewanie. Powołują się też na uchwałę nr
9/21 Walnego Zgromadzenia z dnia
27.09.2021 roku, które głosami 228 przeciw
i  215 za, nie wyraziło zgody na ich montaż.

W tym miejscu pragnę oświadczyć, że
Zarząd zawsze przestrzegał i realizował
uchwały Walnego Zgromadzenia. Jednak,

w tym konkretnym przypadku, niespełna
trzy miesiące później, bo 7 grudnia 2021
roku Minister Klimatu i Środowiska wydał
Rozporządzenie „ W sprawie warunków
ustalenia technicznej możliwości i opłacal-
ności zastosowania ciepłomierzy, podziel-
ników kosztów ogrzewania oraz wodomie-
rzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej,
warunków wyboru metody rozliczania kosz-
tów zakupu ciepła oraz zakresu informacji
zawartych w indywidualnych rozliczeniach.”  

W paragrafie 5 tego Rozporządzenia,
właściciele i zarządcy budynków zostali zo-
bowiązani do wykonania analizy technicz-
nej i ekonomicznej zasadności montażu

W sobotę 17 września 2022 roku
odbyło się Walne Zgromadzenie
SBM „Ateńska”. Jednym z głównych
punktów porządku obrad były wybo-
ry do Rady Nadzorczej.

Otwarcia obrad tego spółdzielczego
forum dokonał Andrzej Kołodziejczyk, prze-
wodniczący ustępującej Rady Nadzorczej,
który powitał zebranych i stwierdził prawi-
dłowość zwołania WZ oraz jego zdolność
do podejmowania uchwał. Następnie wy-
brano prezydium WZ i ukonstytuowano ko-
misje: skrutacyjną, wnioskową i wyborczą.

Przewodniczący zebrania poprosił człon-
ków Spółdzielni, uczestniczących w obra-
dach WZ o zgłaszanie do komisji wyborczej
kandydatów do Rady Nadzorczej, poinfor-

mował również o zasadach wyborów. Zgło-
szono łącznie 22 kandydatów.

Kolejnym etapem procedury wyborczej
było przedstawienie przez przewodniczącego

Aby pobudzić inwestycje poprawia-
jące efektywne wykorzystanie energii,
kilka lat temu wprowadzono w na-
szym kraju system świadectw efek-
tywności energetycznej zwanych bia-
łymi certyfikatami. Są one wystawiane
nie za wytworzenie energii, tylko za
ograniczanie jej zużycia. Mają one
stymulować i wymuszać zachowania
pro oszczędnościowe.

Z inicjatywy Zarządu
SBM „Ateńska” podpisa-
no umowę z firmą VE-
OLIA Energia Warszawa
S.A. dotyczącą komplek-
sowego przeglądu pla-
nowanych i realizowa-
nych w zasobach
Spółdzielni przedsię-
wzięć służących popra-
wie efektywności energe-
tycznej, zgłoszenia
przedsięwzięć oszczę-
dzających energię w za-
sobach Spółdzielni do Urzędu Regulacji Ener-
getyki (URE), pozyskanie i zbycie na Towarowej
Giełdzie Energii (TGE) białych certyfikatów, rozli-
czenie finansowe z SBM „Ateńska” z tytułu zby-
cia certyfikatów uzyskanych poprzez zwiększe-
nie efektywności energetycznej.

Świadectwa wydawane przez URE po-
twierdzają, że dzięki przeprowadzonym mo-
dernizacjom została zwiększona efektywność
energetyczna, a tym samym uległo zmniej-
szeniu zużycie energii. Posiadacz certyfikatu
może sprzedać wynikające z niego prawa
majątkowe na TGE odzyskując tym samym
część zainwestowanych środków. Białe certy-
fikaty są chętnie kupowane przez firmy z bran-
ży energetycznej. Dzięki ich zakupowi nie
muszą one płacić tzw. opłat zastępczych za
korzystanie ze środowiska naturalnego.

Miło nam poinformować, że w ostat-
nim czasie SBM „Ateńska” otrzymała ofi-
cjalny dokument informujący o przyzna-
niu białego certyfikatu za przepro-
wadzenie kompleksowej termomoderni-
zacji budynków znajdujących się w zaso-
bach Spółdzielni. W wyniku realizacji tego
przedsięwzięcia uzyskano efekty środowi-
skowe w postaci: redukcji emisji dwutlenku
węgla do atmosfery o 247 580 kg oraz
oszczędności w zużyciu paliw kopalnianych
– w tym przypadku – było to 116 ton węgla
kamiennego.                                                (KK)

Wrześniowe Walne Zgromadzenie
SBM „Ateńska 

Podzielniki kosztów ogrzewania
Skuteczne narzędzie do cięcia kosztów 

oraz obowiązek prawny

Białe certyfikaty
czyli ekologia 
z ekonomią

ciąg dalszy na str. 4

ciąg dalszy na str. 2

Radosnych, zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i sukcesów 

w nadchodzącym Nowym 2023 Roku
życzą 

Mieszkańcom Naszej Spółdzielni
a także Ich Rodzinom

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Ateńska”
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Komisji Wyborczej listy kandydatów do RN z
podziałem na 5 grup nieruchomości. Każdej z
tych grup, ze względu na wielkość, przysługi-
wała określona liczba mandatów w wybiera-
nej Radzie Nadzorczej. I tak grupy nierucho-
mości oznaczone jako I, II i III miały po 3
mandaty, a grupy IV i V po 1 mandacie.

Każdy z kandydatów lub kandydatek
do RN w kadencji 2022 – 2025 musiał
osobiście wyrazić zgodę na kandydowa-
nie, przedstawić się wyborcom i podpi-
sać stosowne oświadczenie stanowiące
załącznik do Regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia. Wszystkie osoby startują-
ce w wyborach musiały także poinformo-
wać wyborców czy nie są zadłużone
wobec Spółdzielni i czy nie pozostają w
sporze sądowym z SBM „Ateńska”.

Po zakończeniu prezentacji kandyda-
tów i złożeniu wymaganych oświadczeń
zarządzono przerwę techniczną potrzeb-
ną do przygotowania kart do głosowania
z ułożoną alfabetycznie listą wszystkich
zgłoszonych kandydatów. Następnie roz-
dano karty do głosowania wszystkim
osobom uprawnionym do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.

Po przeliczeniu wszystkich głosów od-
danych w wyborach na członków Rady
Nadzorczej w kadencji 2022 – 2025 ogło-
szono 11 nazwisk kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.

Poniżej prezentujemy listę członków
nowej RN SBM „Ateńska”.

Uczestnicy tegorocznych obrad WZ prze-
głosowali uchwałę zatwierdzającą przyjęcie
rocznego sprawozdania z pracy Zarządu
oraz uchwałę akceptującą działania podej-

mowane w 2021 roku przez Radę Nadzor-
czą. Zatwierdzili także sprawozdanie finan-
sowe Spółdzielni za rok 2021. Podjęto rów-
nież uchwałę w sprawie przeznaczenia
nadwyżki bilansowej za rok 2021.

W sprawozdaniu Zarządu, Prezes Jaro-
sław Machlewski dokładnie omówił działal-
ność Spółdzielni w omawianym okresie
sprawozdawczym zwracając szczególną

uwagę na szalejącą inflację i drastycznie ro-
snące ceny energii elektrycznej i cieplnej,
co bezpośrednio wpływa na wzrost opłat z
tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych. Aby
przeciwdziałać tej niekorzystnej sytuacji,

Zarząd SBM „Ateńska”, realizując wymaga-
nia wynikające z aktualnie obowiązujących
przepisów ogólnopaństwowych, jeszcze w
2022 roku zrealizuje projekt obejmujący
montaż podzielników kosztów ogrzewania.
Zadanie to ma na celu nie tylko wykonanie
przepisów prawa, ale w dobie kryzysu ener-
getycznego i niespotykanego dotąd, sko-
kowego wzrostu cen energii, przyczyni się

do jej racjonalnego
wykorzystania i indy-
widualnego genero-
wania oszczędności
w kosztach ogrze-
wania lokali miesz-
kalnych.

Wystąpienie Pre-
zesa Zarządu uzy-
skało pełną akcepta-
cję i zrozumienie
Członków Spółdziel-
ni uczestniczących
w obradach wrze-
śniowego Walnego
Zgromadzenia.

Pozytywne efekty
prowadzonej polityki
ekonomicznej przez
Zarząd Spółdzielni
znalazły uznanie
wśród uczestników
WZ. Potwierdzeniem
tego faktu było
udzielenie absoluto-
rium członkom Za-

rządu SBM „Ateńska”.
Obrady Walnego Zgromadzenia zakoń-

czyło sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

(red)

Państwu: Halinie Fotymie – Kossowskiej, Bogusławie Jejer, Beacie Trochimiuk, Teresie Orzechowskiej – Krakówce, Ewie
Cydorowicz, Włodzimierzowi Witakowskiemu, Andrzejowi Kołodziejczykowi, Henrykowi Tkaczowi, 

Ryszardowi  Kowalczykowi i Andrzejowi Ładziakowi

składamy gorące podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej przedłużo-
nej, z powodu pandemii, kadencji 2017 – 2020, zawsze merytoryczną dyskusję, a także liczne przykłady aktywnej pracy

na rzecz społeczności naszej Spółdzielni. 

Zarząd SBM „Ateńska”

Walne Zgromadzenie SBM „Ateńska”

Przewodniczący - Janusz Skałecki
Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Wyrożemski 
Sekretarz - Gabriela Linka

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Elżbieta Pisarek
Członkowie - Ewa Grela, Aneta Kołodziejczyk, 

Andrzej Wyrożemski

Komisja Członkowsko-Organizacyjna
Przewodnicząca - Grażyna Małkowska-Zaczkowska
Członkowie - Gabriela Linka, Beata Trochimiuk

KomisjaTechniczno-Ekonomiczna 
Przewodniczący - Włodzimierz Witakowski 
Członkowie - Dariusz Dudek, Bogusława Jejer, Janusz Skałecki

Rada Nadzorcza SBM „Ateńska”
kadencja 2022-2025

Podziękowania dla członków 
byłej Rady Nadzorczej SBM „Ateńska”

dokończenie ze str. 1



Rozmowa z Januszem Skałeckim,
przewodniczącym Rady Nadzorczej
SBM „Ateńska”

- Kandydując we wrześniowych wyborach
do Rady Nadzorczej powiedział Pan, że w
ramach pracy w RN zamierza dbać o to,
aby członkowie Spółdzielni ponosili możli-
wie najmniejsze koszty z tytułu opłat czyn-
szowych zależnych od decyzji Rady Nadzor-
czej i Zarządu.
- W przyszłym roku minie 50 lat od mo-

mentu, kiedy zamieszkałem w spółdziel-
czym bloku przy ulicy Afrykańskiej. Tak
więc dobrze zdaję sobie sprawę z oczeki-
wań Członków naszej Spółdzielni. Jednak
wszyscy razem musimy sobie uświadomić
fakt , że Rada Nadzorcza i Zarząd mają
wpływ jedynie na około 35 procent tych
kosztów. Są to opłaty zależne od Spół-
dzielni z tytułu konserwacji, eksploatacji i
funduszu remontowego. Pozostałe blisko
65 procent stanowią opłaty niezależne od
nas, w tym za dostawy energii cieplnej,
wody, energii elektrycznej oraz odbiór
ścieków i wywóz śmieci. Niestety w ostat-
nim czasie wzrost opłat niezależnych jest
bardzo dynamiczny. Nie ma kwartału, aby
coś nam nie podrożało.

- Jak w takim razie „walczymy” z falą pod-
wyżek niezależnych od Spółdzielni?
- Jednym z kierunków takiej ekonomicz-

nej walki jest sukcesywne modernizowanie
oświetlenia klatek schodowych we wszyst-
kich spółdzielczych budynkach. Chodzi o
wprowadzenie systemu indywidualnego
oświetlenia korytarzy na poszczególnych
piętrach oraz instalacji nowoczesnych,
energooszczędnych LED - owych opraw
oświetleniowych w miejsce dotychczaso-
wych, tradycyjnych opraw o mocy 40 W.
Po modernizacji w tych budynkach dzięki
zamontowanym czujnikom ruchu, światło
zapala się wyłącznie tylko tam gdzie w
danej chwili jest potrzebne! Tym sposo-
bem uzyskujemy duże oszczędności w zu-
życiu energii elektrycznej. Takie prace
będą kontynuowane.

Niejako z urzędu oszczędzamy także
energię cieplną. W zasobach zarządza-
nych przez SBM „Ateńska” działa kom-
pleksowy system pełnej automatyzacji wę-

złów cieplnych, który na
bieżąco steruje pobo-
rem ciepła w zależności
od stanu pogody.

Automatyka pogodo-
wa zwana potocznie
”pogodynką” jest spe-
cjalistycznym rozwiąza-
niem, które umożliwia
dostarczanie takiej ilości
ciepła do budynku jaka
odpowiada utracie cie-
pła wynikającej z aktual-
nej temperatury na ze-
wnątrz budynku.
„Pogodynka” automa-
tycznie włącza i wyłącza
dopływ ciepła do bu-
dynku, gdy na dworze
spada lub podnosi się temperatura.

W tym miejscu chciałbym zwrócić się z
apelem do mieszkańców budynków znaj-
dujących się w zasobach Spółdzielni o to,
aby w okresie sezonu grzewczego – jeżeli
jest to konieczne - OTWIERAĆ OKNA NA
KLATKACH SCHODOWYCH NA CZAS
NIEZBĘDNY DO ICH WIETRZENIA! Dłuż-
sze wietrzenie klatki schodowej powoduje
automatycznie zwiększenie zużycia energii
cieplnej w całym budynku. W efekcie za tę
niepotrzebnie zmarnowaną energię, będą
musieli ZAPŁACIĆ wszyscy mieszkańcy
budynku! Pamiętajmy o tym.

- Panie przewodniczący, jak przedstawia się
stan bezpieczeństwa na naszych ulicach,
skwerach i parkingach oraz wewnątrz bu-
dynków?
- W ocenie policji i straży miejskiej nasza

Spółdzielnia jest postrzegana jako jedno z
najbezpieczniejszych osiedli na Pradze
Południe. Nawiązaliśmy stały, roboczy
kontakt z Delegaturą Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego dla Pragi
Południe oraz VII Komendą Rejonową Poli-
cji, a na co dzień współpracujemy z dziel-
nicowymi, którzy opiekują się mieszkańca-
mi naszego osiedla. W ramach działań
prewencyjnych zapraszamy cyklicznie na
teren SBM „Ateńska” mobilny posterunek
policji. Na klatkach schodowych i gablo-
tach informacyjnych na terenie Spółdzielni
umieszczane są materiały informacyjne i

ostrzeżenia dotyczące
potencjalnych sposo-
bów dokonywania
oszustw, wizyt fałszy-
wych inkasentów itp.

Osiedlowy system
monitoringu bezpie-
czeństwa liczy obecnie
139 kamer. Najstarsze
urządzenia są sukce-
sywnie wymieniane na
modele działające w
najnowszych technolo-
giach. W całym 2021
roku policja 48 razy
zwracała się do Spół-
dzielni o udostępnienie
określonych nagrań na
potrzeby prowadzo-

nych dochodzeń. Jednocześnie należy
być spokojnym o to, że ktoś nieuprawnio-
ny mógłby mieć dostęp do zarejestrowa-
nego obrazu, który – zgodnie z regulami-
nem jest udostępniany tylko uprawnionym
służbom i organom państwa – a po okre-
ślonym terminie jest automatycznie kaso-
wany.

- Na zakończenie naszej rozmowy chciał-
bym zapytać o, istotny z punktu widzenia
mieszkańców SBM „Ateńska”, temat wpro-
wadzenia w 2023 roku przez władze m.st.
Warszawy - strefy płatnego parkowania na
Saskiej Kępie.
- W tej sprawie… trzymamy rękę na pul-

sie! Projekt uruchomienia, obok terenów
SBM „Ateńska”, miejskiej strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego (tzw. SPPN)
spowoduje konieczność budowy w przy-
szłym roku sześciu szlabanów przed wjaz-
dami na parkingi przy naszych budynkach.
Tym sposobem chcemy zabezpieczyć się
przed gwałtownym napływem na tereny
Spółdzielni samochodów, których właści-
ciele będą uciekali przed perspektywą
kosztownego płatnego parkowania. Szla-
bany będą miały za zadanie zapewnić
mieszkańcom SBM „Ateńska” dostęp do
miejsc parkingowych .

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał (Kry)

Pół wieku na Afrykańskiej

Spółdzielnia w roli inkasenta!
Nasza Spółdzielnia, wśród wielu

zadań, które ma do wykonania, pełni
także rolę inkasenta. 

Zbieramy różnego rodzaju należności fi-
nansowe od mieszkańców SBM ”Ateńska”,
które jesteśmy zobowiązani przekazywać,
w określonym terminie, na konto Urzędu
Miasta stołecznego Warszawy oraz na
konta dostawców mediów (np. wody, cie-
pła, energii elektrycznej i gazu).

Jest to obowiązek narzucony Spółdziel-
niom przez ustawodawcę. Czynności te wy-
konujemy bezpłatnie (tak zadecydował

ustawodawca). Każdego miesiąca: zbiera-
my, pilnujemy terminów i przekazujemy pie-
niądze mieszkańców SBM „Ateńska” 
określonym podmiotom.

Do Urzędu Miasta stołecznego Warsza-
wy przelewamy takim trybem:
l opłatę za gospodarowanie odpadami

(wywóz śmieci).
l podatek za użytkowanie wieczyste
l podatek od nieruchomości
a  także płacimy dostawcom mediów:
l firmie MPWiK za dostawę wody i odbiór

ścieków,

l firmie Veolia za dostawę energii cieplnej,
l firmie PGNiG za dostawę gazu,
l firmie E.ON (dawniej  Innogy) za dostawę

energii elektrycznej na potrzeby tzw. czę-
ści wspólnych w budynkach mieszkal-
nych znajdujących się w zasobach SBM
”Ateńska”.

Ponadto do Urzędu Skarbowego przesyłamy
należne podatki.
Jednocześnie zapewniamy, że Spółdzielnia
posiada pełną płynność finansową potrzebną
do realizacji wyżej wymienionych zobowiązań.

Zarząd SBM „Ateńska”
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podzielników. Zarząd SBM „Ateńska”
wykonał taką szczegółową analizę, z
które jednoznacznie wynika, że nasze
budynki spełniają wszystkie wymaga-
nia określone  w paragrafie 5 Rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu i Środowi-
ska i brak jest podstaw do odmowy
wyposażenia lokali w podzielniki kosz-
tów ogrzewania. Ponadto 19 maja 2022
roku został ogłoszony jednolity tekst ustawy –
Prawo energetyczne, które w art. 45 A mówi,
ze właściciele lub zarządcy budynków są
obowiązani wyposażyć, znajdujące się tam
lokale, w ciepłomierze lub podzielniki kosztów
ogrzewania o ile jest to technicznie wykonal-
ne i opłacalne. Z kolei w art. 56 tej ustawy
jest zapis, który wyraźnie mówi, ze kto
będąc właścicielem lub zarządcą bu-
dynku wielolokalowego, narusza obo-
wiązek wyposażenia lokali w przyrzą-
dy pomiarowe lub urządzenia
umożliwiające rozliczanie kosztów cie-
pła według zużycia kosztów ogrzewa-
nia oraz zużycia ciepłej wody podlega
karze pieniężnej nie niższej niż 10 000
zł i nie wyższej niż 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, osiągnięte-
go w poprzednim roku podatkowym.

Z przytoczonych powyżej aktów prawnych
jednoznacznie wynika, że Zarząd SBM „Ateń-
ska” nie podejmując inicjatywy montażu po-
dzielników kosztów ogrzewania złamałby
obowiązujące prawo. Jako prezes Zarządu
SBM „Ateńska” słyszę od przeciwników mon-
tażu podzielników, ze inne - znane im - spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nic w tym
temacie nie robią.  Jednak, czy to jest dobry
argument w tym sporze?

Jeżeli gdzieś jest łamane prawo, to
taki fakt nie upoważnia do łamania prawa
w SBM „Ateńska”! Tutaj chcę zdecydo-
wanie podkreślić fakt, że oprócz prze-
ciwników są również osoby świadome
konieczności respektowania prawa,
świadome panującego kryzysu ener-
getycznego i związanych z nim dra-
stycznie rosnących cen energii.
Osoby, które chcą mieć wpływ na
swoje rachunki za ogrzewanie  miesz-
kań i nie zamierzają płacić za otwarte
w zimie przez całą noc okna w miesz-
kaniu obok, czy też na klatce schodo-

wej. Osoby, które oczekują montażu
podzielników kosztów ogrzewania.
Jest ich w skali naszej Spółdzielni zde-
cydowana większość, gdyż do dnia
9.12.2022r. już w ponad 87 % lokali
znajdujących się w zasobach SBM
„Ateńska” zostały zamontowane po-
dzielniki kosztów ogrzewania! Jednak
ten wynik może jeszcze się poprawić,
gdyż wiele osób, z przyczyn obiektyw-
nych, dotychczas nie mogło udostęp-
nić swoich lokali i wnioskują o dodat-
kowy (trzeci) termin montażu
urządzeń. Aktualnie Zarząd negocjuje
z wykonawcą, aby montaż w dalszym
ciągu był bezpłatny a prace zostały
przeprowadzone w I połowie stycznia
2023 roku. 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkań, w
których dotychczas zamontowano podziel-
niki, Zarząd stoi na stanowisku, że  mniej-
szość (przeciwnicy podzielników) nie po-
winna, mało tego – nie ma prawa narzucać
swojej woli zdecydowanej większości
Mieszkańców SBM „Ateńska”.

Z przeprowadzonych szczegółowych obli-
czeń wynika, że montaż podzielników w ana-
lizowanym - zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Klimatu i Ochrony Środowiska  -
okresie, przyniesie oszczędności kosztów
ogrzewania w skali całej Spółdzielni w kwocie
od 1 do 3 mln złotych! I nie będą to żadne
wirtualne pieniądze, ale realne oszczędności.
W tej sytuacji gdyby Zarząd SBM „Ateńska” -
łamiąc prawo – zaniechał realizacji tej inicjaty-
wy, byłoby to jednoznaczne z  działaniem na
szkodę Członków Spółdzielni!

Podzielniki kosztów ogrzewania
od… 20 lat w SBM „Ateńska”!
Szanowni Państwo, w dwóch naszych spół-

dzielczych budynkach przy Alei Stanów Zjed-
noczonych   20 i 20 B od ponad 20 lat założo-
ne są podzielniki kosztów. Prowadzone
od 2006 roku analizy energochłonności i
kosztów ogrzewania, corocznie wykazują,
że są to budynki, w których zużycie ener-
gii cieplnej jest najniższe w całej Spół-
dzielni!  W 2021 roku wyniosło odpowied-
nio 116 i 120 kWh/m² rocznie. Dla
porównania,  średnie roczne zużycie w
pozostałych budynkach  SBM „Ateńska”
wyniosło 161 kWh/m². Natomiast roczne
koszty ogrzewania, w tych dwóch budyn-
kach, były o ok. 22 procent niższe od
średniego kosztu ogrzewania budynków
znajdujących się w zasobach Spółdzielni. 

Zarząd Spółdzielni z perspektywy minione-
go czasu przyznaje, że akcja informacyjna
dotycząca montażu podzielników kosztów
ogrzewania i zasad ich działania powinna
być szersza, ponieważ nie każdy Członek
SBM „Ateńska” regularnie czyta nasz biule-
tyn, uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu
czy też odwiedza stronę internetową Spół-
dzielni.  Niemniej każdy Członek Spółdzielni,
który miał potrzebę poszerzenia swojej wie-
dzy w zakresie podzielników kosztów ogrze-
wanie - uzyskał taką możliwość podczas in-
dywidualnych rozmów z Zarządem.

Prezes Zarządu 
mgr inż. Jarosław Machlewski

/ uprawnienia budowlane w branży 
energetycznej bez ograniczeń/

/ audytor energetyczny/
/ licencjonowany zarządca

nieruchomości/

Podzielniki kosztów ogrzewania...
dokończenie ze str. 1

SBM „ATEŃSKA”  OFERUJE 
DO WYNAJMU LOKALE UŻYTKOWE

- Al. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 26A - (parter) – pow. 216 m²
- Al. STANÓW ZJEDNOCZONYCH  20A - (I piętro) – pow. 213 m²

- ul. AFRYKAŃSKA 11A - pawilon handlowy

TEL. KONTAKTOWY:603 703 870, 22 672 03 24 wew. 2

DYŻURY
Członków Rady Nadzorczej 

odbywają się w czwartki w godz. 17.00 - 18.00
w pokoju nr 8 (parter)

w biurze Zarządu SBM „Ateńska” 
przy ul. Arabskiej 9 w Warszawie

Gabriela Linka 15.12.2022 r.
Dariusz Dudek 22.12.2022 r.
Ewa Grela 29.12.2022 r.
Aneta Kołodziejczyk 05.01.2023 r.
Janusz Skałecki 12.01.2023 r.
Elżbieta Pisarek 19.01.2023 r. 

Andrzej Wyrożemski 26.01.2023 r.
Bogusława Jejer 02.02.2023 r.
Grażyna Małkowska-Zaczkowska 09.02.2023 r.
Włodzimierz Witakowski 16.02.2023 r.
Beata Trochimiuk 23.02.2023 r.
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Policja przestrzega
Podczas spotkań z mieszkańcami

– seniorami policjanci edukują ich
jak zapobiegać działaniom przestęp-
ców i jak prawidłowo dbać o swoje
bezpieczeństwo w domu, miejscach
publicznych, środkach komunikacji,
jak być bezpiecznym w ruchu drogo-
wym. Wpływają również na podno-
szenie ich świadomości na temat
najczęstszych metod oszustw doko-
nywanych na osobach starszych.

Najpopularniejszą metodą jest meto-
da na tzw. „wnuczka”, „krewnego” czy
„policjanta”, „funkcjonariusza CBŚ”,
„prokuratora”.

Oszuści wyłudzają pieniądze, podszy-
wając się pod naszych bliskich czy też
policjantów. Schemat działania przestęp-
ców zawsze jest taki sam. Kontaktują się

telefonicznie z wybraną osobą przedsta-
wiając się za członka najbliższej rodziny
lub funkcjonariusza, kierującego akcją po-
licyjną mającą na celu zdemaskowanie
potencjalnego oszusta. Zwracają się z
prośbą o pożyczenie pieniędzy, motywu-
jąc to wyjątkową sytuacją (w przypadku
podszywania się pod krewnych) lub pro-
szą o przekazanie pieniędzy według dys-
pozycji osoby dzwoniącej (w przypadku
podszywania się pod policjanta) zapew-
niając, że po zakończonej akcji pieniądze
odzyskamy . Sami nie odbierają pienię-
dzy, tłumacząc się brakiem możliwości
osobistego kontaktu. Po odbiór gotówki
wysyłają kolegę, koleżankę lub proszą o
zrobienie przelewu.

l Bądź  ostrożny w kontakcie z nie-
znajomym.

l Nigdy nie przekazuj pieniędzy oso-
bom, których nie znasz. Nie ufaj
osobom, które telefonicznie podają
się za krewnych czy też policjan-
tów.

l Zawsze potwierdzaj „prośbę o
pomoc”, kontaktując się z Twoim
bliskim: wykonaj telefon lub skon-
taktuj się z nim bezpośrednio.

l Policjanci nigdy nie proszą o pie-
niądze i nie informują o prowadzo-
nych akcjach. Gdy ktoś dzwoni w
takiej sprawie i podejrzewasz, że to
może być oszust – rozłącz się i ko-
niecznie powiadom policję.

ABC elektronicznego 
podzielnika kosztów ogrzewania
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Nasza Spółdzielnia, kolejny raz,
znalazła się w gronie laureatów kon-
kursu „Saska Kępa w kwiatach” tra-
dycyjnie zorganizowanego przez To-
warzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy,
oddział Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy.

Konkurs, reaktywowany w 1995 roku,
swoją tradycją nawiązuje do czasów histo-
rycznego współzawodnictwa mieszkańców
stolicy zainaugurowanego w 1937 roku
przez Prezydenta Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego.

Uroczystość zakończenia tegorocznej
edycji konkursu odbyła się 3 października

2022 roku w salach „PROM-u Kultury Sa-
skiej Kępy” przy ulicy Brukselskiej 23.

Fakt otrzymania nagrody nie powinien
dziwić, gdyż powszechnie wiadomo, że
obok pięknych drzew i krzewów, od wiosny
aż  do późnej jesieni zachwycają różnorod-
nością kształtów, kolorów i form kwiaty w
ogródkach przy budynkach jak również na
balkonach, które sadzą i troskliwie pielę-
gnują mieszkańcy naszej Spółdzielni.

W tym roku otrzymaliśmy dodatko-
wo wyróżnienie i okolicznościowy dy-
plom od Tomasza Kucharskiego, bur-
mistrza Dzielnicy Praga – Południe.
Warto przytoczyć fragment tekstu,

który znalazł się na dyplomie:” Nagro-
da burmistrza Dzielnicy Praga – Połu-
dnie dla Jarosława Machlewskiego,
prezesa SBM „Ateńska” za rozległy
teren Spółdzielni nadzwyczaj staran-
nie i pomysłowo zaaranżowany
ukwieceniami i krzewami w konkursie
„Saska Kępa w kwiatach 2022”.

Zarząd SBM ”Ateńska” dziękuje tym
wszystkim, którzy wolny czas poświęcają
na dbałość o atrakcyjny wygląd przydomo-
wych ogródków i balkonów, a tym samym
przyczyniają się do upiększania całego
Osiedla.

Zarząd SBM „Ateńska” 

SBM” Ateńska” w kwiatach

Inflacja wpływa i zmienia. 
Zamierzenia remontowe 2023 r.

Rekordowa inflacja (17,9 proc.
dane za październik 2022 r.) z jaką
obecnie mamy do czynienia w Pol-
sce napędza ceny materiałów bu-
dowlanych średnio już o 22 proc. w
skali roku. To efekt wzrostu m.in.
cen surowców oraz energii i paliw
ale także… ciągle dużego popytu na
tego rodzaju produkty. Jednak niech
nas nie zmyli podany wcześniej
średni wzrost cen, bo np. stal bu-
dowlana podrożała o 80 proc.!!! Tak
więc nasze remontowe finanse top-
nieją w oczach.

Dlatego też redakcja „Ateńska Informa-
cje” zwróciła się do Karola Reczka, 
zastępcy Prezesa Zarządu SBM
„Ateńska” z prośbą o wypowiedź w tej
kwestii.

Ważnymi pozycjami w planie remonto-

wym na 2023 rok jest remont dwóch klatek
schodowych w budynku przy Al. Stanów
Zjednoczonych 20 B, połączony z dostoso-
waniem ich do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych oraz malowanie klatek
schodowych w budynku przy ul. Afrykań-
skiej 16. 

Analizując szczegółowo realizację planu
remontowego na 2022 rok, zauważyliśmy
różnice między szacowanymi przez nas
wartościami prac, a cenami proponowany-
mi przez wykonawców w przetargach. Na
początku bieżącego roku wielu dostawców
oraz firmy konserwujące mienie Spółdzielni
wystąpiło z wnioskami o waloryzację warto-
ści umów, o wskaźnik inflacji za rok 2021,
który wyniósł 5,1%.  

Na początku 2023 roku, po ogłoszeniu
wysokości wskaźnika inflacji przez Główny
Urząd Statystyczny, podobne wnioski z

pewnością zaczną wpływać do Spółdzielni. 
Obserwowany z niepokojem przez Zarząd

stale rosnący poziom wskaźnika inflacji w
Polsce wymusza konieczność zwiększenia
planowanych kosztów na remonty i konser-
wację w roku 2023, ale jednocześnie powo-
duje zachowanie ostrożności przy planowa-
niu przyszłorocznych prac remontowych i
innych zadań. 

Zasoby naszej Spółdzielni utrzymywane
są na dobrym poziomie techniczno – eks-
ploatacyjnym. Dlatego też w 2023 roku za-
mierzamy skupić się na realizacji tych naj-
bardziej koniecznych projektów. Priory-
tetowe dla nas będą zadania poprawiające
efektywność energetyczną. Umożliwi to
mieszkańcom uzyskanie oszczędności w
opłatach za energię elektryczną i ogrzewa-
nie mieszkań.

(Red)



Rok dobiega końca, nadszedł
zatem czas na pierwsze podsumo-
wania. A w 2022 roku w ORIONIE
wiele się działo. Choć w kraju wciąż
obowiązuje stan zagrożenia epide-
micznego, codzienne życie wróciło
do normy, a wraz z nim pełna oferta
Domu Kultury ORION.

W poniedziałkowe i środowe poranki od
rana słychać wesoły gwar – to zajęcia gim-
nastyczne dla Seniorów, w środy i czwartki
po południu słychać więcej głosów dziecię-
cych – wtedy odbywają się zajęcia pla-
styczne oraz gimnastyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Od wtorku do czwartku wieczorem
ORION opanowują wielbiciele aerobiku, pi-
latesu czy gimnastyki korekcyjnej. Jednak
nie samą gimnastyką człowiek żyje, stąd
we wtorki i czwartki od 14:00 w naszych sa-
lach rozbrzmiewa śpiew Zespołu Wokalne-
go ORION. Z kolei w poniedziałkowe i piąt-
kowe wieczory nasze podwoje opanowują
miłośnicy warsztatów teatralnych.

W pozostałe wolne poranki gościmy Te-
atrzyk Lalek „Bajka”, który na swoje fanta-
styczne spektakle zaprasza dzieci z oko-
licznych przedszkoli i młodszych klas szkół
podstawowych.

Mamy także prężnie działający Klub Se-
niora oferujący: coś dla ciała i coś dla
ducha. Od poniedziałku do środy działa si-

łownia, natomiast poniedziałkowe, środo-
we i piątkowe popołudnia to spotkania bry-
dżystów. W czwartki zaś gwar dochodzący
z pomieszczeń Klubu oznajmia przybycie
amatorów gier stolikowych. Na zajęcia w
Klubie Seniora zapraszamy wszystkich
chętnych!

A weekendy? Czy wtedy Dom Kultury
ORION ma wolne? W żadnym wypadku.
Od początku roku z powodzeniem realizu-
jemy liczne projekty kulturalne dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy
Praga Południe. Największą popularnością
wśród naszej publiczności cieszą się „Po-
ranki teatralne dla dzieci”. Dotychczas od-
było się już siedem takich spotkań i na każ-
dym - sala pękała w szwach. Trzykrotnie
zaprosiliśmy publiczność na koncerty w ra-
mach „Spotkań z muzyką”. Dodatkowo w
maju zorganizowaliśmy koncert charyta-
tywny, z którego całkowity dochód został
przeznaczony na pomoc Ukrainie za po-
średnictwem Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Nowością w na-
szej ofercie jest
„Akademia Filmo-
wa ORIONA”. Do
tej pory zaprezen-
towaliśmy sukce-
sywnie powiększa-
jącej się widowni
siedem polskich fil-
mów przedwojen-
nych. Każdemu
pokazowi towarzy-
szy słowo wstępne,
pełne ciekawostek
z życia i twórczości
artystów dwudzie-
stolecia międzywo-
jennego.

Na początku października, przez trzy dni,
odbywały się wydarzenia związane z trady-
cyjnym już, bo piątym Festiwalem Trzecie-
go Wieku. Festiwal otworzyliśmy mocnym
akcentem. Było to spotkanie autorskie z pi-
sarką, poetką i malarką Grażyną Małkow-
ską - Zaczkowską, zatytułowane „Moje
życie – pasja”. Spotkanie połączono  z
otwarciem wernisażu artystki. Z wielką ra-

dością zaprezentowaliśmy twórczość
mieszkanki naszego Osiedla. Wysłuchali-
śmy również mini koncertu utalentowanych
członków jej rodziny. Osoby, które nie zdą-
żyły obejrzeć wystawy uspokajamy. Werni-
saż w zmienionej odsłonie, z nowymi wier-
szami Pani Grażyny zostanie powtórzony w
lutym 2023 roku. 

Kolejnymi wydarzeniami Festiwalu były
ciekawe warsztaty dla Seniorów, tym
razem wokalne i teatralne, w formie, która
może się przydać w życiu codziennym.
Były ćwiczenia prawidłowego oddechu, ra-
dzenia sobie ze stresem i wiele innych
umiejętności przydatnych nie tylko na sce-
nie. Wieczorami zaś wysłuchaliśmy koncer-
tu naszego Zespołu Wokalnego ORION
oraz obejrzeliśmy premierowy spektakl
Grupy Komedianci, w ramach której od
bieżącego roku prowadzimy warsztaty te-
atralne dla Seniorów. Gwiazdą Festiwalu
była aktorka teatrów Narodowego i Polonia
– Dorota Landowska, która zaprezentowała
nam swój przebojowy monodram „Stryjeń-
ska. Let`s dance Zofia!” o życiu i twórczo-
ści Zofii Stryjeńskiej, jednej z najbardziej
rozpoznawalnych na świecie polskich ma-
larek.

Z kolei w listopadzie spotkaliśmy się na
obchodach Święta Niepodległości. Trady-
cyjnie uroczystość w DK ORION otwiera
koncert Zespołu Wokalnego ORION. Po
odśpiewaniu hymnu rozpoczął się recital
pieśni patriotycznych i wojskowych z po-
czątku XX w. Następnie odbyła się dysku-
sja dotycząca współczesnych form patrio-
tyzmu, konieczności ich kształtowania i
kultywowania. Ostatnią częścią spotkania
był spektakl inspirowany twórczością Julia-
na Tuwima. Człowieka pochodzącego z
pogranicza kultur, narodów i epok. Poemat
„Kwiaty polskie” zaprezentowali artyści Te-
atru Żydowskiego w Warszawie.

Rok się nie skończył, a to oznacza, że
czeka nas jeszcze wiele ciekawych wyda-
rzeń. Trzykrotnie odwiedzą nas spektakle w
ramach „Spotkań z teatrem”. Obejrzymy
jeszcze dwa filmy w ramach „Akademii Fil-
mowej ORIONA”, a w grudniu spotkamy
się na tradycyjnej wigilii dla Mieszkańców
SBM „Ateńska”.

Paweł Rusinowski
Dyrektor DK „Orion”
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Dom Kultury ORION:
Dzieje się!

Zespół Wokalny ORION

Poranki teatralne dla dzieci

Wernisaż Grażyny Małkowskiej - Zaczkowskiej
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Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa     ul. Arabska 9                                                       www.sbm-atenska.pl

Dyżury:         Rada Nadzorcza SBM „ATEŃSKA”              czwartki                                                                         17:00-18:00
         Zarząd SBM „ATEŃSKA”                               czwartki                                                                         16:00-18:00
         Dzielnicowy Komisariatu Policji                      pierwszy poniedziałek miesiąca                                 17:00-18:00  

Go dzi ny przy jęć in te re san tów:

po nie dział ki                        10:00-18:00
wtor ki                                    7:30-16:00
śro dy                                     7:30-15:30
czwart ki                              10:00-18:00
piąt ki                                     7:30-15:00

Punkt przy jęć ko re spon den cji:
w go dzi nach pra cy Spół dziel ni

Te le fo ny:
Se kre ta riat:                 tel. 22 672 03 24
                                    fax 22 671 49 13
Dział Księ go wo ści:    tel. 22 672 36 68
Dział Eks plo ata cji:      tel. 22 671 81 98
Dział Człon kow ski:     tel. 22 672 03 24
                                                         w. 3
Dział Tech nicz ny:       tel. 22 617 50 79 

Urząd Dziel ni cy 
Pra ga Po łu dnie 

ul. Gro chow ska 274
– Cen tra la:                   tel. 22 44 35 555
– De le ga tu ra Biu ra

Ad mi ni stra cji i Spraw
Oby wa tel skich         tel. 22 44 35 130

22 44 35 132
– Wydział Obsługi 

Mieszkańców                 22 44 35 157

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej Filia nr 2:
ul. Wa lecz nych 59      tel. 22 277 33 40

Straż Miej ska m. st. War sza wy:
ul. Kobielska 5               linia bezpł. 986
                                    fax 22 619 15 86
                            dyżurny 22 741 32 10 

22 741 34 41

Telefon alarmowy miejski:            112
Po li cja                                         tel. 997
Straż Po żar na                             tel. 998
Po go to wie Ra tun ko we              tel. 999
Po go to wie MPWiK                     tel. 994
VEOLIA (SPEC)                          tel. 993
Pogotowie Ga zo we                   tel. 992 
Pogotowie Elektryczne              tel. 991
Telefon alarmowy Spółdzielni:
Pogotowie c.o.  698 920 431, 517 497 512
i Wod.-Kan.,   797 796 957, 22 666 17 14
Ga zo we Spół dziel ni             602 632 573
Pogotowie Elek trycz ne     601 314 043
Pogotowie Dźwi go we       605 608 939
Konserwator dźwigów     22 672 08 34
Komisariat Policji Praga-Płd
I Rewir Dzielnicowy
ul. Umińskiego 22      tel. 47 723 83 88
Oficer dyżurny            tel. 47 723 76 55
(ul. Grenadierów 73/75)
Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych tel. 47 723 82 56
                                                                

Oszczędzamy energię elektryczną

Obserwując bieżącą sytuację go-
spodarczo – polityczno – społeczną
w naszym kraju dobrze widać, że
temat oszczędności prądu, lub jak kto
woli energii elektrycznej stał się bar-
dzo aktualny i medialny.

Dlatego też z satysfakcją informujemy
Czytelników o pracach modernizacyjno –
remontowych wykonanych w zasobach
SBM „Ateńska”, których celem były
oszczędności energii elektrycznej.

I tak w budynkach wielorodzinnych wy-
mieniono 2591 sztuk opraw porcelano-
wych lub źródeł światła o mocy 40 W na
oprawy LED lub żarówki LED-owe o mocy
7 W (sterowane czujnikiem ruchu lub au-
tomatem schodowym).

Oszczędności z tego tytułu wyniosły 
51 494 zł w skali roku.

Wymieniliśmy także źródła światła w
631 oprawach świecących w systemie
nocnym (od zachodu do wschodu Słoń-

ca). Dotychczas używane żarówki o mocy
40 W zastąpiono źródłami energoosz-
czędnymi o mocy 20 W. Zaoszczędzili-
śmy tym sposobem kolejne 28 059 zł w
skali roku.

W zasobach SBM „Ateńska” funkcjonu-
je łącznie 58 dźwigów. W 57 z nich wymie-
niono aparaty sterowe i zespoły napędo-
we, a wraz z nimi silniki elektryczne.
Zamontowano nowoczesne technologicz-
nie silniki, które potrzebują do działania  o
wiele mniej prądu. Po tej modernizacji
średnia oszczędność w zużyciu energii
elektrycznej wynosi 40% na jednym dźwi-
gu. Gdy procenty pomnożymy przez łącz-
ną ilość dźwigów, a wynik zamienimy na
złotówki to otrzymamy roczne oszczędno-
ści w wysokości 22 400 zł.

Oświetlenie zewnętrzne na terenach na-
leżących do SBM „Ateńska” obejmuje
osiedlowe ulice, ciągi
piesze, place, parkingi,
zatoczki, przejścia mię-
dzy budynkami, okolice
garaży, budynków 
mieszkalnych itp. Na
109 słupach żelbetono-
wych zostały wymienio-
ne wszystkie oprawy z
d o t y c h c z a s o w y m

oświetleniem sodowym o mocy od 150 W
do 250 W na oprawy LED o mocy od 30
W do 105 W. Szacunkowa oszczędność z
tego tytułu wyniosła 28 112 zł w skali roku.

Na 139 latarniach tzw. parkowych oraz
na specjalnych wysięgnikach przytwier-
dzonych do elewacji budynków mieszkal-
nych wymieniono dotychczasowe oprawy
sodowe o mocy 70 W na nowoczesne
źródła światła LED o mocy 18 W lub 24 W.
Szacunkowe oszczędności z tytułu mo-
dernizacji wyniosły 7 139 zł w skali roku. 

Gdy dodamy wszystkie zaoszczę-
dzone energetyczno - elektryczne zło-
tówki otrzymamy niebagatelną sumę:
137 204 zł w skali roku! 

Działania cały czas są kontynuowane i
będą zakończone w Spółdzielni w ciągu
2 lat.

(W.B.)


