Nasze Osiedle zmienia się na lepsze

ŚWIĄT PRAWDZIWIE ŚWIĄTECZNYCH, CIEPŁYCH
W SERCU, ZIMOWYCH NA ZEWNĄTRZ,
JAŚNIEJĄCYCH PIERWSZĄ GWIAZDKĄ
życzą
RADA NADZORCZA, ZARZĄD
ORAZ PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY SM „RADNA”

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
Browarna 6 – fragment budynku od strony Browarnej

Jeszcze nie tak dawno było …

A dziś jest …

Jesiennego południa idziemy wzdłuż ul. Browarnej i własnym oczom nie wierzymy. Od wielu lat zaniedbane
i zachwaszczone trawniki miejskie zmieniły się w zadbane skwerki!

PRACE REMONTOWE W TOKU
W IV kwartale 2021 były kontynuowane i zostały zakończone prace remontowe polegające na całkowitej
odbudowie zniszczonego muru oporowego stanowiącego ścianę zejścia do piwnicy wraz ze schodami oraz
nawierzchnią od strony podwórka przy budynku Browarna 4. Wykonano także remont instalacji odwodnienia
chodnika oraz drogi osiedlowej w rejonie prowadzonych prac. Już wkrótce wzdłuż ściany budynku od strony
podwórka pojawią się nowe stojaki rowerowe, które zapewnią aż 20 nowych miejsc postojowych dla
rowerów ! Nawierzchnia w miejscach przeznaczonych dla rowerów wykończona została ekokratą, co
zapewni retencję wody deszczowej w tym obszarze. Wzdłuż zejścia do piwnicy już na wiosnę 2022
zagospodarujemy zielenią powstały tam nowy skwerek. Zdjęcia poniżej.

Mieszkańcy zyskali także dużo wygodniejszy dostęp do wózkowni/rowerowni zlokalizowanej w budynku przy
ul. Leszczyńskiej 6, dzięki nowym drzwiom wejściowym umieszczonym w ścianie zewnętrznej budynku od
strony podwórka. Wózkownia/rowerownia służąca budynkom: Radna 1/7 i Leszczyńska 6 zyskała odnowione
ściany i posadzkę. Zdjęcia obok.
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Nieprzerwanie kontynuowana jest wymiana ostatnich starych żeliwnych pionów kanalizacyjnych.
W ostatnim czasie wykonano wymianę dwóch pionów w budynkach przy ul. Lipowej 9 oraz ul. Radnej 1/7,
a planowane są już kolejne wymiany m.in. w budynkach: przy ul. Leszczyńskiej 8/10 i Leszczyńskiej 12 .
Ze względu na awaryjny stan nawierzchni na miejscach postojowych od nr 1 do nr 9 na podwórku „Lipowa”,
znajdujących się pomiędzy budynkami Lipowa 7 i Lipowa 9, Spółdzielnia rozpoczęła prace remontowe
w obszarze tych miejsc. Już wkrótce miejsca te zyskają nową nawierzchnię wykonaną z ażurowych płyt
betonowych wypełnionych dekoracyjnym kamieniem. Wykorzystanie tych płyt i ułożenie ich z odpowiednim
spadkiem zapewni prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej, która będzie także mogła przesiąkać do
gruntu w ramach jej retencji. Zdjęcia poniżej.

Ogłoszono i rozstrzygnięto także konkurs na wykonanie projektów nowych głównych tablic elektycznych
rozdzielczych dla budynków: Leszczyńska 6 i Leszczyńska 12.
Na przełomie III i IV kwartału 2021 Spółdzielnia podpisała umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej
całego osiedla. Celem tej koncepcji jest opracowanie spójnego wizerunku wszystkich budynków SM Radna
umożliwiającego m.in. ich termomodernizację i przebudowę dachów, poprawę małej architektury (w tym
śmietników) i ogrodzenia osiedli, a także możliwie jak najlepsze wkomponowanie planowanych do
dobudowy zewnętrznych szybów dźwigów osobowych w budynkach: przy ul. Leszczyńskiej 8/10 oraz Radnej
17. Udało się już opracować koncepcję wstępną. Trwają konsultacje z Radą Nadzorczą i częścią mieszkańców,
głównie tych, których działalność wiążę się z projektowaniem i budownictwem. Wkrótce przedstawimy ją do
dalszej, szerszej konsultacji naszych mieszkańców. Wizulizacje obok.
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OSIEDLA

LESZCZYŃSKA 6 - widok od ul. Dobrej i Leszczyńskiej

WIDOK OSIEDLA Z GÓRY
Rozpoczynamy wewnątrzspółdzielczą debatę nad przyszłością naszego osiedla. Wdzięczni będziemy za
wszelkie Państwa uwagi i opinie. Wszystkie prace zamierzamy wykonywać ze środków własnych SM Radna.
Nie przewidujemy inwestorów zewnętrznych. Przy sukcesywnej bowiem sprzedaży przebudowanych
strychów na przetargach wśród naszych Członków, posiadanych oszczędnościach i corocznym zysku
SM Radna z najmu lokali użytkowych będą określone środki finansowe na przebudowy i termomodernizację.
Choć dodatkowe środki uzyskane z kredytu termomodernizacyjnego mogłyby przyspieszyć ten proces, to
jednak wysoka inflacja i warunki finansowania zewnętrznego wykluczają obecnie możliwość jego
zaciągnięcia. Czekamy na Państwa uwagi i opinie.
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NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH
Na przełomie września i października 2021 roku po zakończeniu prac modernizacyjnych w lokalu oraz w jego
otoczeniu został otwarty nowy Sklep Spożywczy Top Market w budynku przy ul. Browarnej 6. Dzięki
wykonanym pracom lokal zyskał dużą, otwartą przestrzeń. Lokal został wyposażony w nowoczesne instalacje
m.in. mechaniczną wentylację i klimatyzację z wymianą powietrza niezależną od instalacji wentylacji
grawitacyjnej oraz nowoczesne i energooszczędne urządzenia chłodnicze, w tym mroźnie, umożliwiające
prawidłowe, separowane przechowywanie towaru. Bogato prezentują się zarówno stoisko piekarnicze, jak
i owocowo-warzywne. Szeroki i różnorodny jest również pozostały asortyment w tym sklepie. Zapraszamy.
Zdjęcia poniżej.

W IV kwartale 2021 roku również w budynku przy ul. Leszczyńskiej 6 w lokalu użytkowym z wejściem od
strony ul. Dobrej otworzył się Salon Fryzjerski Hair Republic Warsaw. Tym samym na terenie SM Radna
powróciły usługi fryzjerskie, z których mamy nadzieję skorzystają również nasi mieszkańcy. Nowa, większa
niż dotychczasowe okna witryna zamontowana od strony ul. Dobrej zdecydowanie poprawiła wygląd lokalu,
a także spowodowała, że jest on dużo lepiej widoczny od strony ulicy Dobrej. Zdjęcia salonu poniżej.

Jesteśmy zachwyceni designem nowego salonu
fryzjerskiego.
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NASI PUPILE

Mila (suka) i Nioki (kot) – spotkanie zapoznawcze.

Bezdomny kot/kotka prosi o pomoc! Może ktoś go przygarnie?

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
SM RADNA
Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 10.12.2021 roku wynosił ponad 3 mln 777 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut z saldem naszych rachunków bankowych z tego dnia.
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DYŻURY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
W okresie epidemii dyżury Zarządu i Rady Nadzorczej do odwołania nie obywają się.
Spotkania indywidualne ważnych sprawach są możliwe po uprzednim umówieniu się.

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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