Nasze Osiedle zmienia się na lepsze
Najserdeczniejsze Życzenia na zbliżające się
Święta Wielkiejnocy.
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
smacznej święconki i mokrego poniedziałku!
składają Zarząd oraz pracownicy i współpracownicy SM Radna

CZYŻ GDZIEŚ MOŻE BYĆ JESZCZE PIĘKNIEJ NIŻ NA POWIŚLU….
Dokonaliśmy nowych nasadzeń kwiatów ozdobnych, drzew i krzewów. Nasadzenia objęły dorodne sadzonki
drzew m.in.: wierzby, brzozy oraz kwiatów ozdobnych takich jak: azalie i hortensje. Mamy nadzieję, że
nowa roślinność przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych naszego Osiedla oraz będzie cieszyć
oczy pięknymi kolorami.

WYBITNI MIESZKAŃCY NASZEGO OSIEDLA
Z głębokim żalem informujemy, że w grudniu 2016 roku w wieku 90 lat zmarł wieloletni Członek naszej
Spółdzielni Pan Profesor Andrzej Murzynowski. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Andrzej Murzynowski był Prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, Profesorem Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Krajowej.

PRACE REMONTOWE W TOKU
W pierwszym kwartale obecnego roku kontynuujemy remonty wyłazów dachowych w budynkach naszej
Spółdzielni. Do chwili obecnej w tym roku udało się wyremontować wyłazy dachowe w budynkach przy
ul. Leszczyńskiej 6, Lipowej 7, Lipowej 9, Radnej 2/4 i Radnej 17. Obecnie trwają prace remontowe
w budynku przy ul. Leszczyńskiej 10. Wyłazy dachowe wymagały wymiany ze względu na zły stan
techniczny. Stare wyłazy zbudowane były z płyt warstwowych, które przez lata eksploatacji uległy
deformacji i uniemożliwiały szczelne zamknięcie wyjścia na dach, niejednokrotnie powodując powstawanie
zacieków na ścianach i sufitach klatek schodowych. Nowe montowane wyłazy wyposażone są
w przezroczyste tworzywowe pokrywy, które nie tylko zapewniają szczelne zamknięcie, ale także
doświetlają klatki schodowe.
W I kwartale 2017 roku kontynuowaliśmy modernizację instalacji ciepłej wody w piwnicach budynków.
Prace wykonaliśmy w budynku przy ul. Radnej 1/7. Te niezauważalne na pierwszy rzut oka prace polegające
na montażu podpionowych termostatycznych zaworów regulacyjnych i wykonaniu izolacji termicznej
poziomych odcinków rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji przyczyniają się nie tylko do ograniczenia
kosztów podgrzewu ciepłej wody, ale przede wszystkim do zwiększenia komfortu mieszkańców, czyli
skróceniu czasu oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kranu.
Rozpoczęliśmy też przygotowania do dobudowy dźwigów osobowych do budynków przy ul. Browarnej 4
i Browarnej 6. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcy projektu dobudowy
dźwigów, a wybrana firma rozpoczęła już prace. Gotowe są już koncepcje będące punktem wyjścia do
wykonania ekspertyz i dalszych prac projektowych i wykonawczych.
Wkrótce ogłosimy przetarg na remont loggii w budynku Leszczyńska 10 (kontynuacja prac).

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
Na początku obecnego roku zakończyliśmy rozbudowę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Browarnej 6
oraz dobudowę części tarasu przed tym budynkiem. Dzięki rozbudowie obejmującej wykonanie nowego
stropu nad częścią lokalu oraz części ścian zewnętrznych wyposażonych w duże witryny, Spółdzielnia
uzyskała większy lokal użytkowy o zupełnie nowej jakości. Taka zmiana podnosi niewątpliwie wartość
całego budynku, a także pozwala na uzyskanie korzystnych dla Spółdzielni stawek czynszu najmu.
Zakończyliśmy także wymianę witryn w budynku przy ul. Browarnej 6. Dzięki temu cały pasaż handlowy
wzdłuż budynku Browarna 6 zyskał nareszcie jednolity elegancki wygląd. Jeszcze w tym roku przystąpimy
do remontu tarasu w tym budynku.
Nowy lokal - „Przystanek Powiśle” już otwarty!
Tak było podczas rozbudowy
A tak lokal prezentuje się obecnie
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Nowy asortyment w Sklepie Mięsnym

A dobre wino w dobrej cenie możecie kupić też obok

Zakończono wymianę witryn w lokalach użytkowych w pasażu handlowym przy ul. Browarnej 6.
Tak wyglądały przed wymianą
A tak jest obecnie

WANDALIZM NA NASZYM OSIEDLU 
Ktoś zdemontował wkładkę systemu Master z furtki pomiędzy
budynkami Lipowa 7 i Lipowa 9. Podczas przeglądu furtek
w dniu 9.02. wkładka była zamontowana i działała poprawnie.
W dniu 14.02. już jej nie było, Żeby zdemontować wkładkę bez
uszkodzeń potrzebny jest klucz, więc prawdopodobnie dokonał
tego ktoś kto posiada klucz Master, jednak winnego brak.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
GRUNTU NA WŁASNOŚĆ
Kończą się prace nad ustawą, która ma przekształcić prawo do użytkowania wieczystego gruntów pod
budynkami mieszkalnymi we własność. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że projekt szybko trafi pod obrady
rządu. Oznacza to, że zamiast za użytkowanie wieczyste przez 20 lat będą wnosić tzw. opłatę
przekształceniową. A z czasem grunt pod budynkiem będzie ich, a nie miasta czy państwa.
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NASI PUPILE

W tym wydaniu przedstawiamy sukę
jednego z mieszkańców naszego
Osiedla o imieniu Szara.
Szara codziennie dzielnie towarzyszy
właścicielowi w korzystnych dla
zdrowia spacerach.
Prosimy o zgłaszanie do biura e-mailem zdjęć Państwa pupilów mieszkających na naszym Osiedlu!

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
NASZE PIENIĄDZE SĄ NA NASZYM RACHUNKU I NIE MAMY ŻADNYCH DŁUGÓW!

Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 12.04.2017 roku wynosił ok. 1 mln 389 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.
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Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej biura SM
Radna przy ul. Radnej 15 A w godzinach 17.00 – 18.00.
Prezes Zarządu − Teresa Konowska pełni dyżury: poniedziałek 10.30–18.00 oraz czwartek 10.30 – 14.30.
Członek Zarządu ds. Technicznych – Tomasz Szczepański pełni dyżur: poniedziałek 16.00–18.00.
Pełnomocnik Zarządu − Główna Księgowa − Marta Laskowska pełni dyżur: środa 10.00 – 12.00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA R A D N A; ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa
tel. 22-826-60-52; fax.022-826-60-52; e-mail: biuro@smradna.pl; www.smradna.pl
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