Nasze Osiedle zmienia się na lepsze
Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego
Narodzenia. Odpoczynku od codzienności i chwili na świątecznie refleksje.
A także Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2018 Roku
życzą ZARZĄD, RADA NADZORCZA
oraz
PRACOWNICY i WSPÓŁPRACOWNICY SM RADNA

WSZYSTKO PIĘKNIEJE NA ŚWIĘTA I NASZE
OSIEDLE TEŻ
W następnych latach planujemy zagospodarowanie terenu po dawnym placu zabaw znajdującym się
pomiędzy budynkami Radna 9 i Radna 1/7. Mógłby tam powstać np. nowy plac zabaw, plac rekreacyjny
z fontanną, zielenią i ławeczkami, czy siłownia plenerowa.
Prosimy uprzejmie Państwa o składanie propozycji
i/lub preferencji co do najlepszej opcji
zagospodarowania tego palcu albo telefonicznie,
mailowo na adres: biuro@smradna.pl lub
osobiście w sekretariacie biura Spółdzielni.
Jednocześnie i ponownie zapewniamy, że nie
powstanie tam żaden budynek, bo teren ten będzie
przeznaczony w przyszłości na właśnie jedną
z wyżej wymienionych funkcji – będzie to miejsce
dla naszych mieszkańców.
Rozważamy też przeniesienie śmietnika znajdującego się obecnie w południo-wschodnim rogu placu do
ciągu ul. Radnej Tak aby odciążyć Osiedle od ruchu śmieciarek i zniwelować uciążliwości dla
mieszkańców związane z jego obecnym usytuowaniem.

ROBOTY REMONTOWE
Drugie półrocze 2017 roku to przede wszystkim realizacja dwóch dużych remontów przeprowadzonych
przez Spółdzielnię. Pierwszy z nich to remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż budynków
przy ul. Radnej 1/7 i Radnej 9 oraz częściowo Leszczyńskiej 8 wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej zewnętrznej. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od przebudowy kanalizacji deszczowej, czyli
budowie nowego systemu odprowadzania wód deszczowych z podwórek przy budynkach Radna 9

i Radna 1/7. Prace te były konieczne ze względu na niewystarczającą wydajność dotychczasowego
rozwiązania w zakresie odprowadzania wód deszczowych oraz zły stan techniczny starej instalacji.
Kolejnym etapem był już sam remont nawierzchni podwórek oraz ponowne ukształtowanie
prawidłowych spadków zgodnie z wcześniej opracowanym projektem. Przy okazji tych prac udało się
zlikwidować nieczynne wyjścia ewakuacyjne z budynków przy ul. Radnej 1/7 i Leszczyńskiej 8.

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się nie tylko poprawić znacznie poprawić jakość nawierzchni i
odbiór wód deszczowych, ale także uzyskano dodatkowe miejsca parkingowe oraz miejsce na
zewnętrzny stojak rowerowy.
Drugi duży remont dotyczy ciągu pieszego – tarasu zlokalizowanego wzdłuż budynku przy ul.
Browarnej 6. Remont podniesie nie tylko walory estetyczne tarasu, ale także dzięki zainstalowaniu
elektrycznej platformy osobowo-towarowej stanie się łatwiej dostępny dla osób niepełnosprawnych
oraz dla osób starszych i matek z małymi dziećmi i będzie służyć dostawie towarów do sklepów.

W drugiej połowie 2017 roku, kontynuujemy również przygotowania do dobudowy dwóch pierwszych
dźwigów osobowych do budynków przy ul. Browarnej 4 i Browarnej 6. W chwili obecnej gotowe są
projekty dobudowy obu dźwigów, a Spółdzielnia jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę dla
obydwu budynków. Jednocześnie Spółdzielnia jest w trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji
na podstawie, której możliwe będzie przeniesienie energetycznego złącza kablowego na zewnątrz
budynku przy ul. Browarnej 4, bo obecne koliduje z dobudową i powiększeniem holu budynku. Prace
te dla budynku Browarna 6 zostały już wcześniej wykonane.
Zakończyliśmy także docieplenie poziomów i wyposażenie w regulacyjne zawory podpionowe instalacji
ciepłej wody w piwnicach wszystkich budynków. Prace te zostały wykonana w ostatnich dwóch
budynkach: przy ul. Leszczyńskiej 6 i Lipowej 7. Obecnie całe nasze Osiedle może się cieszyć krótkim
czasem oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kranu.
W kontynuacji dotychczas wykonywanych prac w tym i w następnym roku będą wykonywane remonty
ogrodzenia. Na początek oczyścimy, zabezpieczymy przed korozją i pomalujemy ogrodzenie pomiędzy
budynkami Radna 1/7 i Radna 9.
W III-im etapie przeprowadziliśmy kapitalne remonty loggii balkonowych w części budynku przy
ul. Leszczyńskiej 10. Dzięki wykonanym pracom, zwiększyła się nie tylko estetyka budynku, ale przede
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wszystkim kolejne loggie balkonowe zostały zabezpieczone przed postępującą degradacją
spowodowaną nieszczelnymi izolacjami płyt. Zdjęcia poniżej.

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
W budynku Browarna 4 po sklepie odzieżowym powstaje showroom z wyposażeniem wnętrz firmy
Marro i powstał już Salon de The.
W budynku Browarna 4 mamy nowych najemców:
Salon de The – sklep z herbatą, kawą, akcesoriami
oraz słodyczami oraz sklep wnętrzarski Marro.

Sklep Femi Pleasure ma nowy, świąteczny
wystrój i nową reklamę.

NASI PUPILE

Chibi poznaje nasze Osiedle

Znaleziona w te wakacje bezdomna suczka o imieniu Chibi (czyt: Czibi) poznaje nasze Osiedle. Suczka
ma około 6 lat i jest jeszcze trochę wystraszona. Na szczęście znalazła dobrych opiekunów wśród
naszych mieszkańców.
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Starszy do Chibi , Frynio już od
lat mieszka na naszym Osiedlu

Frynio głośno wita przybyłych gości. W ten sposób cieszy się z ich przybycia, nie odstępując ich ani na
krok.
Prosimy o zgłaszanie do biura mailowo na adres: biuro@smradna.pl zdjęć Państwa pupili mieszkających na naszym
Osiedlu!

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 18.12.2017 roku wynosił 1 mln 746 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.

WNIOSKI O PRZEKSZTAŁCENIE GRUNTU NA WŁASNOŚĆ

Apelujemy, do właścicieli lokali mieszkalnych (odrębna własność), którzy jeszcze tego
nie zrobili, o pilne składanie do biura wniosków o przekształcenie wieczystego
użytkowania we własność, zgodnie z Uchwałą Nr L/1217/2017 Rady M. St. Warszawy
z dnia 8 czerwca 2017r. Informujemy, że nie wpłynęły jeszcze wnioski tylko od 10 osób.
DYŻURY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
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 – 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 15A, 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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