Nasze Osiedle zmienia się na lepsze

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym mieszkańcom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,
pogody ducha, smacznego święconego jajka
i suto zastawionych stołów.
RADA NADZORCZA, ZARZĄD
I WSPÓŁPRACOWNICY SM „RADNA”

ORAZ PRACOWNICY

W sąsiednich budynkach: na rogu Leszczyńskiej i Topiel drzewka i krzewy z podnośnika
umieszczone na tarasie na dachu budynku, obok pięknie zadbany skwerek przed budynkiem Lipowa 5.

zostały

Na małym podwórku Lipowa sezon rowerowy nie tylko rozpoczęty, ale trwa w pełni, a na dużym podwórku nowe
stojaki przy Browarnej 4 czekają na chętnych … Zapraszamy do korzystania.

AKCJA WIOSNA UPRZĄTNELIŚMY GABARYTY NA CAŁYM OSIEDLU

AKCJA WIOSNA – NOWY OGRODNIK

Nareszcie jesteśmy zadowoleni z utrzymania zieleni na Osiedlu.
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NA OSIEDLU

PRACE REMONTOWE W TOKU
W I kwartale 2022 r. w ramach kontynuacji wymiany starych żeliwnych pionów kanalizacyjnych wykonano
wymianę dwóch pionów w budynkach przy ul. ul. Leszczyńskiej 8/10. Pod koniec kwietnia br. przystąpimy do
wymiany kolejnego awaryjnego pionu znajdującego się w budynku przy ul. Radnej 15.
Już wkrótce, bo bezpośrednio po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego rozpoczną się prace polegające
na kompleksowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Browarnej 6
i Leszczyńskiej 12. O dokładnym harmonogramie prac mieszkańcy zostaną powiadomieni w najbliższym
czasie.
Na początku br. Spółdzielnia odebrała od wykonawcy koncepcję architektoniczną całego osiedla. Celem tej
koncepcji było opracowanie spójnego wizerunku wszystkich budynków SM Radna umożliwiającego m.in. jak
najlepsze wkomponowanie projektowanych zewnętrznych szybów dźwigów osobowych w budynkach przy
ul. Radnej 17 oraz Leszczyńskiej 8/10. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu
wyłonienie wykonawcy projektów modernizacji pierwszych budynków. Za podstawę do wykonania tych prac
posłuży ww. koncepcja architektoniczna.

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH

Nowe drzwi od zaplecza w Aptece

Warzywa i owoce na Browarnej 6 zapraszają.
Odwiedźcie koniecznie!

NASI PUPILE

Sasanka na spacerze wita wiosnę
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STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
SM RADNA
Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 13.04.2022 roku wynosił ponad 3 mln 835 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut z saldem naszych rachunków bankowych z tego dnia.
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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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