Nasze Osiedle zmienia się na lepsze

Zdrowych, spokojnych i słonecznych
Świąt Wielkanocnych,
bogatego zajączka, dużo pyszności
na stole i samych radości w gronie najbliższych
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd,
oraz pracownicy i współpracownicy
SM RADNA

CZYŻ GDZIEŚ MOŻE BYĆ JESZCZE PIĘKNIEJ NIŻ NA POWIŚLU….

NASTĘPNY ETAP BULWARÓW JUŻ OTWARTY

WIOSNA W PEŁNI A U NAS TEŻ KWITNIE

PRACE REMONTOWE W TOKU
W pierwszym kwartale 2019 roku została zakończona i odebrana dobudowa zewnętrznego szybu dźwigu
osobowego do budynku przy ul. Browarnej 4. W dniu 4 marca 2019 roku dźwig uzyskał pozytywny wynik
pierwszego badania certyfikującego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i mieszkańcy
mogą już korzystać z nowoczesnej windy.

Na początku 2019 roku zakończyły się także prace remontowe klatki schodowej oraz prace wykończeniowe
holu wejściowego do budynku przy ul. Browarnej 4. Mieszkańcy zyskali zupełnie nową przestrzeń holu
z parterowym przystankiem windowym. Zakończyły się też prace i odbiory w zakresie instalacji
elektrycznej budynku Browarna 4. Budynek zyskał nowe złącze kablowe wraz z wymianą kabla zasilającego
budynek oraz całkiem nową tablicę główną elektryczną.
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Bezpośrednio po zakończeniu dobudowy zewnętrznych szybów dźwigów osobowych do budynków przy
ul. Browarnej 4 i Browarnej 6 ogłosiliśmy przetarg na wykonanie ekspertyz technicznych budynków przy
ul. Leszczyńskiej 8, 10 i Radnej 17. Jest to pierwszy etap inwestycji dobudowy zewnętrznych szybów
windowych do ww. budynkach. W chwili obecnej przetarg jest już rozstrzygnięty, a wybrany Wykonawca
w najbliższym czasie przystąpi do wykonywania ekspertyz. W miesiącu marcu 2019 roku rozpoczęła się
rewitalizacja placu pomiędzy budynkami: Radna 1/7, Leszczyńska 8, Radna 9. Wykonawca przystąpił do
budowy nowej infrastruktury dla pieszych, budowy sterowanej automatycznie instalacji wodnej do
nawadniania placu oraz instalacji elektrycznej, która w przyszłości posłuży do zasilenia projektowanego
oświetlenia. Wkrótce pojawią się też nowe nasadzenia, które w znaczący sposób odmienią wygląd
niezagospodarowanego do tej pory terenu. Fontanna oraz ewentualne przeniesienie śmietnika nastąpi
w terminie późniejszym w miarę posiadanych środków finansowych przez Spółdzielnię.

Na końcowym etapie są prace polegające na doprowadzeniu instalacji światłowodowej bezpośrednio do
lokali mieszkalnych. Prace prowadzone we współpracy z firmą Orange pozwolą zamówić usługi świadczone
przez instalację światłowodową we wszystkich budynkach naszego osiedla.
Na początku marca 2019 roku rozpoczęliśmy także montaż wodomierzy z odczytem radiowym we
wszystkich budynkach Spółdzielni. Wodomierze z odczytem radiowym zostaną zamontowane we
wszystkich lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, garażach, pracowniach, pomieszczeniach
użytkowych, częściach wspólnych oraz węzłach cieplnych. Dzięki odczytowi radiowemu nie będzie
konieczności wchodzenia do lokalu w celu uzyskania odczytu, a sam proces odczytywania znacznie się
skróci i pozwoli na rozliczenie rzeczywistych kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej w poszczególnych
punktach pomiarowych. Bardzo ważne jest, aby opomiarowane zostały wszystkie punkty poboru wody.
W pierwszym terminie montażu udało się wymienić wodomierze w ponad 90% zasobu. Osoby, które nie
udostępniły jeszcze lokali do wymiany lub nie posiadają w ogóle wodomierzy prosimy o pilny kontakt ze
Spółdzielnią.
Pod koniec I kwartału 2019 roku, pękł pion kanalizacyjny w budynku przy ul. Radnej 15, który SM Radna
próbowała już wcześniej wymieniać.
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Dzięki sprawnej współpracy z mieszkańcami i właścicielami lokali, w których znajdował się ten pion udało
się go sprawnie i co najważniejsze w całości wymienić. Należy pamiętać, że stare żeliwne piony
kanalizacyjne, które mają tyle lat co nasze budynki, w których są zamontowane stanowią realne zagrożenie
zalania lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków. Spółdzielnia wymieniła już ponad 90% starych
żeliwnych pionów. Niestety, ze względu na brak dostępu do niektórych lokali mieszkalnych, niektóre piony
nie zostały wymienione lub zostały wymienione fragmentarycznie. Prosimy i apelujemy do mieszkańców
o ponowne przemyślenie tematu, bowiem zagrożenia jest bardzo realne i wyrażenie zgody na wymianę
starych pionów. SM Radna ponownie wyraża wolę i pełną gotowość do niezwłocznego przystąpienia do
wymiany wszystkich pozostałych starych pionów kanalizacyjnych. Im szybciej to przeprowadzimy tym
lepiej.

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
Różnorodne opinie jakie otrzymujemy od naszych mieszańców skłaniają nas do przeprowadzania ankiety,
czy i w jakim stopniu sklep spożywczy przy ul Browarnej 6 spełnia Państwa oczekiwania. Planujemy
w II kwartale 2019 roku przeprowadzić taką ankietę, by móc w ten sposób szerzej zapoznać się z Państwa
opiniami. Zainteresowanych prosimy już dziś o zgłaszanie swoich uwag do biura SM Radna.
Z góry dziękujmy za pomoc.

WARTE ROZWAŻENIA
Termomodernizacja budynków finansowana ze źródeł zewnętrznych
SM Radna w najbliższych kilku latach będzie musiała sukcesywnie płacić opłatę przekształceniową za
przekształcenie gruntów na własność. Ponieważ są to znaczne kwoty istotnie zmniejszy to, wręcz zredukuje
nasze środki finansowe możliwe do przeznaczenia na remonty na ten okres kilku lat. By móc nadal
zrealizować potrzebne remonty w tym okresie, warto rozważyć czy ewentualnie nie skorzystać
z zewnętrznych środków finansowania remontów Wówczas Spółdzielnia może ubiegać się o premię
remontową lub termomodernizacyjną. Temat podejmiemy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
i zobaczymy, co Członkowie zdecydują w tej sprawie. Wstępną informacje przedstawiamy poniżej.
Premia remontowa
Przeznaczenie środków
Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części
kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie
remontowe wyłącznie z własnych środków.
Wysokość dofinansowania
Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego,
jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość
premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
Przedsięwzięcie remontowe to:
przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:
1. remont budynków wielorodzinnych,
2. wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku
właścicieli lokali,
3. przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
4. wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania
budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
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Premia termomodernizacyjna
Przeznaczenie środków
Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie
termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.
Wysokość dofinansowania
Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:
 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu
energetycznego.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:
1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła
ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków — co
najmniej o 20% w stosunku rocznym,
4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji.

NASI PUPILE

Na zdjęciach chomik syryjski, który ma ok 1,5 roku i nazywa się Hektor. Opiekują się nim dziewczynki: 10- latka i 6
latka - mieszkanki naszego Osiedla. Takie, małe zwierzątko, a daje tyle radości!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Rozliczenie mediów za 2018 rok jest gotowe i wkrótce roześlemy je mieszkańcom SM Radna.
Zakończyła się 3-letnia lustracja pełna w SM Radna za lata 2016-2018. Protokół z tej lustacji zostanie niezwłocznie
wyłożony w biurze SM Radna.
Informujemy również, że coroczne Walne Zgromadzenie Członków SM „RADNA” planowane jest na dzień 26 czerwca
2019 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej (BUW) w Warszawie, przy ul. Dobrej 56. Już dzis serdecznie zapraszamy.
Z MI A N IA

K O N S E R WA T ORA

I NS TA LA C J I

SA N IT A R N YC H

WAŻNE ! Od dnia 16 kwietnia 2019 r. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna”
usługi całodobowego pogotowia dla wszystkich instalacji sanitarnych tj. centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej pełnić będzie nowa firma:
SANIT-GAZ Przedsiębiorstwo Hydrauliczno-Gazowe Jacek Waszczuk.
Całodobowy numer telefonu pod którym należy zgłaszać ew. awarie to: 502-712-382.
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STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 10.04.2019 roku wynosił ok. 1 mln 531 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.

PROGRAM „WARSZAWSKA ZŁOTA RĄCZKA 75+”
Osoby które ukończyły 75 lat i mają problem np. z cieknącym kranem, nieszczelnym
oknem lub inną drobną usterką mogą skorzystać z usług Warszawskiej Złotej Rączki dla
seniora 75+.
Zgłoszenie usterek przyjmowane jest:
Pomoc Potrzebującym – pod numerem telefonu 22 614 13 16 w godzinach od 8 do 16,
Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża
– pod numerem telefonu 500 288 007 w godzinach od 8 do 16.
Zgodnie z aktualnym regulaminem program będzie realizowany do 31.12.2019r.
https://senioralna.um.warszawa.pl/zlotaraczka

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 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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