Nasze Osiedle zmienia się na lepsze
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni, z powodów trwającej
epidemii nie może się odbyć. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej, Zarząd przystąpił do
organizacji pisemnego głosowania ważnych dla kontynuacji działalności Spółdzielni Uchwał.
Głosowanie pisemne nad niektórymi Uchwałami zwykle podejmowanymi przez Walne
Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej biura SM Radna w Warszawie, przy
ul. Radnej 15A w dniu 22 września 2021 (środa) w godzinach od 14.00 do 20.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków SM Radna do oddania głosu.

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

BYŁO …

JEST … A JAK BĘDZIE O TYM PONIŻEJ

Dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców publikujemy stare zdjęcie fragmentu budynku Leszczyńska 10,
z epoki małego fiata. Prosimy o nadsyłanie dalszych zdjęć posiadanych w Państwa domowych archiwach, co
może być przydatne. Spółdzielnia bowiem podpisała właśnie z wybraną na przetargu Pracownią
Architektoniczną umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej naszego Osiedla, obu podwórek

Radna i Lipowa. Koncepcja obejmie między innymi dalsze dobudowy wind i przebudowy dachów, i m.in.
zmiany w kolorystyce elewacji. Koncepcję przed jej zatwierdzeniem będziemy konsultować z Radą Nadzorczą
i z naszymi mieszkańcami. Liczymy na szeroki odzew wśród Państwa. Opublikujemy ją również w jednym
z następnych Biuletynów.

BALKONY LOGIE I OGRÓDKI - COROCZNE
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Jak corocznie wybieramy najładniejsze: balkony, loggie i ogródki na naszym Osiedlu. Główni Nominowani
do nagród i wyróżnień na zdjęciach poniżej. Nagrody i wyróżnienie przekażemy tradycyjnie w grudniu 2021.

Po raz pierwszy też zamierzamy przyznać nagrodę budynkową dla Radnej 15.

Gratulujemy Wszystkim Mieszkańcom i liczymy na kontynuację w następnych latach.
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PRACE REMONTOWE W TOKU
II kwartał i początek III kwartału 2021 roku to czas wzmożonych prac polegających na przebudowie lokalu użytkowego
zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Browarnej 6, prowadzonych celem uzyskania jednej, otwartej
przestrzeni w tym lokalu tak aby podnieść jego funkcjonalność i standard. Po zakończeniu prac polegających na
wzmocnieniu ław fundamentowych i wykonaniu dodatkowych podpór wzmacniających w piwnicy, kontynuowano
prace konstrukcyjne na poziomie parteru, w tym wykonano nową konstrukcję stalową, która przejęła obciążenia
rozebranych następnie ścian na poziomie parteru. Przy zastosowaniu współczesnych technologii zostały również
wymienione wszystkie piony centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjne zlokalizowane w obrębie
przebudowywanego lokalu. Dzięki współpracy z mieszkańcami udało się też wymienić kilka starych pionów
kanalizacyjnych, nie tylko na poziomie piwnicy i parteru, ale także na wyższych kondygnacjach budynku. W chwili
obecnej trwają prace adaptacyjne wykonywane przez najemcę lokalu i już niedługo nowy sklep spożywczy zostanie
otwarty, o czym jeszcze w dalszej części Biuletynu.
W III kwartale 2021 roku Spółdzielnia przeprowadziła również prace remontowe na daszku nad lokalami użytkowymi
budynku, przy ul. Browarnej 6. Całkowity remont objął pokrycie dachu wraz z jego dociepleniem, remont kominków
zlokalizowanych na dachu oraz wymianę orynnowania. Konieczność wykonania tych prac remontowych była
spowodowana złym stanem pokrycia dachowego oraz niewydolnością systemu odpływu wody deszczowej co było
przyczyną powstawania zacieków w lokalach użytkowych oraz powodowało przelewanie rynien na posadzkę tarasu.
Trwają prace w lokalu użytkowym po bawimisie w budynku przy ul. Leszczyńskiej 6 (wejscie od strony ul. Dobrej)
w celu przystosowania go na potrzeby nowego salonu fryzjerskiego. Nowa witryna zamontowana od strony ul. Dobrej
zdecydowanie poprawiła wygląd i funkcjonalnosć lokalu, a także powoduje, że jest on dużo lepiej widoczny od strony
ulicy. Jednocześnie dzięki nowym drzwiom wejściowym umieszczonym w ścianie zewnętrznej mieszkańcy zyskają dużo
wygodniejszy dostęp do wózkowni/rowerowni zlokalizowanej w tym budynku, bowiem z bezpośrednim wejściem od
strony podwórka, a nie jak dotąd poprzez klatkę schodową Leszczyńska 6. W chwili obecnej trwają prace brukarskie
przed wejściem do wózkowni/rowerowni oraz prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczenia.

Trwają też prace przy nowej opasce wraz z dociepleniem cokołu na froncie budynku Leszczyńska 6.
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Rozpoczęły się też prace remontowe w obszarze zejścia do piwnicy i nawierzchni wokół budynku Browarna
4. Konieczność ich przeprowadzenia wyniknęła ze złego stanu zejścia i nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych
w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku od strony podwórka. Kostka na ciągach pieszych przez znaczne
rozluźnienie gruntu ulegała zapadnięciu, podobnie sytuacja wygląda także w części jezdni. Ze względu na
awaryjny stan muru oporowego stanowiącego ścianę przy zejściu do piwnicy został on rozebrany i jest
odbudowywany. Utworzymy też nowe miejsca na rowery oraz powstanie też mały teren zielony przed
wejsciem do budynku Browarna 4.

Kontynuowana jest również wymiana starych żeliwnych pionów kanalizacyjnych. Poza wspomnianymi
pionami kanalizacyjnymi w budynku przy ul. Browarnej 6, przeprowadzono też wymiany pionów
w budynkach przy ul. Leszczyńskiej 6 oraz Lipowej 9. Prace trwają, bowiem nieustająco dążymy do wymiany
wszystkich pozostałych w budynkach pionów kanalizacyjnych na nowe z uwagi na ich awaryjny stan.

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
Otwarcie nowego sklepu spożywczego po modernizacji lokalu Browarna 6 planowane już wkrótce !!!
Poniżej przedstawiamy wizualizację witryny i kilka aktualnych zdjęć wnętrza nowego sklepu.
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Niedawno otwarte Sklep i Bistro Cheers przypomina o sobie klientom:
„Szanowni Sąsiedzi!
Wasz "Cheers! Sklep i Bistro" na Browarnej 4 to autorski koncept ze starannie dobraną ofertą win i alkoholi
z (prawie) całego świata. To efekt doświadczenia, entuzjazmu oraz przemyśleń związanych z zakupowymi
przyzwyczajeniami i preferencjami naszych Gości. Postawiliśmy na prostotę, niezobowiązującą atmosferę,
przejrzystość asortymentu oraz swobodę naszych Doradców, którzy w sposób zrozumiały i przyjazny pomogą
w doborze odpowiedniego wina do konsumpcji na miejscu lub na wynos.
Jest z czego wybierać - w naszym asortymencie mamy blisko 400 etykiet win, nie pretendujemy jednak do
miana sklepu specjalistycznego czy też salonu win. Nie będziemy Wam opowiadać o terroir ani o bukietach
smakowo-zapachowych (no chyba, że zechcecie - jesteśmy merytorycznie przygotowani) za to z miłą chęcią
i pasją opowiemy Wam o ulubionym winie Marylin Monroe czy też o winach pomarańczowych z niewielkich
parceli od naszych sąsiadów z Moraw. Znajdziecie również u nas piękną selekcję rumów, whisky, ginów
i wódek z całego świata, także z Polski, m.in. takie perełki jak Pan Wiśniewski, cytrynówka świętokrzyska czy
też gin Herbarius lub wódka Mikrogorzelnia z najmniejszej gorzelni w Polsce. Zapraszamy na ogródek lub do
środka, Cheers!
PS. dla mieszkańców atrakcyjne promocje, wpadnijcie się przekonać :)”
https://www.facebook.com/cheerssklepibistro/
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NASI PUPILE

Sympatyczna Pega rwie się do spaceru w pobliskim Parku Kazimierzowskim.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 24.08.2021 roku wynosił ponad 3 mln 504 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.

Celem lepszego zabezpieczania posiadanych przez Spółdzielnię środków finansowych, które są coraz
znaczniejsze z uwagi na fakt, że w dobie epidemii Spółdzielnia nie wykonywała remontów w pełnym
zakresie, zaistniała potrzeba otwarcia rachunków w Banku Pocztowym S.A., bieżącego o numerze 46 1320
1104 7850 2048 2000 0001 oraz oszczędnościowego o numerze 19 1320 1104 7850 2048 2000 0002, które
będą obsługiwane wyłącznie drogą papierową i zgodnie z reprezentacją Spółdzielni przez dwie osoby.
O stanie tego rachunku będziemy Państwa na bieżąco informować.

DYŻURY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
Z początkiem lipca 2021 biuro SM Radna zostało otwarte dla interesantów i wznowione zostały 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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