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Pierwsze w dziejach
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
Walne Zgromadzenie przeszło do historii
Przełom maja i czerwca to gorący okres w życiu Spółdzielni, jest
to bowiem czas, w którym odbywają się obrady jej najwyższego
organu. W tym roku to doniosłe wydarzenie miało podwójny wymiar, z uwagi na fakt, iż po raz pierwszy zostało zwołane i odbyło się
podzielone na części Walne Zgromadzenie. Jak wszyscy doskonale
pamiętają, w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, która wymusiła zmiany w Statucie Spółdzielni,
zastąpiło ono dotychczas funkcjonujące organy w postaci Zebrań
Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli.
Ciąg dalszy na str. 3
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Klub REZONANS

CO SIĘ DZIAŁO W KLUBIE?

KLUB „REZONANS”, UL. SOWIŃSKIEGO 5A;
telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl
• sekcja plastyczna dla dzieci: środa i piątek, godz. 16.00-17.30
• warsztaty plastyczne dla dorosłych: wtorek, godz. 16.0018.00
• modelarnia: poniedziałek, godz. 15.00-19.00; środa-piątek,
godz. 16.00-20.00
• brydż sportowy: środa, godz. 15.30-19.00
Ponadto zapraszamy na prowadzone w Klubie odpłatne zajęcia:
• balet dla dzieci: wtorek, godz. 17.15
• pilates: czwartek, godz. 18.00 i 19.00
• karate dla dzieci (2 grupy): poniedziałek i środa, godz. 16.00
i 16.45
• gimnastyka dla Seniorów: poniedziałek, środa, godz. 11.00
• taniec dla Seniorów: wtorek, godz. 10.00
• mieszane sztuki walk/samoobrona: piątek, godz. 17.30
• j. angielski dla dzieci (5 grup): zajęcia w poniedziałek godz.
16.15 – 8-latki, godz. 17.00 – 5-6-latki, godz. 7.45 – 5-6-latki,
oraz w czwartek godz. 16.30 – 10-latki, 17.15 – 3-latki.
W Klubie „Rezonans” we wtorki od godziny 14.00-16.00 odbywają się spotkania filatelistów, prowadzone przez prezesa Koła
Terenowego Pana Romulada Jeżewskiego, działającego w ramach Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Polskiego Związku Filatelistów.
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KONKURS PLASTYCZNY
Z przyjemnością informujemy, że wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat pt.:
„Kolory świata zwierząt i roślin”. Konkurs miał na celu pobudzenie
wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia. Wpłynęło 30 ciekawych prac i musimy przyznać, że dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zdolnościami plastycznymi.
Wręczenie nagród odbyło się w Klubie „Rezonans” 15 maja br. wraz
z otwarciem wystawy pokonkursowej. Nagrody i dyplomy dzieci
otrzymały z rąk Prezes Spółdzielni Elżbiety Zadróż oraz prowadzącej zajęcia plastyczne w Klubie Pani Kingi Maciuszkiewicz.

Grupa wiekowa 5-7 lat
Nagroda główna: Zuzanna Szozda, Bruno Wierzchowski,
Nagroda: Aleksandra Rymarczyk, Piotr Odrobina, Dorota Kąsek,
Alicja Machura, Emilia Anbild,
Wyróżnienia: Zuzanna Brzuska, Liliana Ziaja, Alicja Runowska,
Ewa Wienzek, Agata Tondera, Aleksander Mika,
Nagrody za udział: Kajetan Krawczyk, Nikodem Wierzchowski,
Elżbieta Wienzek, Martyna Lorenc.
Grupa wiekowa 8-10 lat
Nagroda główna: Lena Kołodziej, Zyta Stumpf,
Nagroda: Emilia Bieś, Marta Nawrotek, Agata Bartosińska,
Wyróżnienia: Marta Nowak, Urszula Tondera, Matylda Lisek.
Grupa wiekowa 11-12 lat
Nagroda: Martyna Pawłowska.
Wyróżnienie: Hanna Jóźwiak.
Grupa wiekowa 13-15 lat
Nagroda Główna: Olga Majchrzak, Nagroda: Julia Józefiok.
Nagroda specjalna za udział dla 3-letniej Magdaleny Rymarczyk,
praca oceniona poza konkursem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za
udział w konkursie.

Ciąg dalszy na str. 11
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Pierwsze w dziejach SM im. I. J. Paderewskiego
w Katowicach Walne Zgromadzenie...
Ciąg dalszy ze str. 1
Fakt jest o tyle znaczący, że prócz nazwy organu, zmienił się sposób prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz sposób ogłaszania wyników głosowań. Z tego względu z niecierpliwością oraz
pewną obawą czekaliśmy na przedostatni tydzień maja, chcąc aby
wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się bez żadnych
zakłóceń i zgodnie z ustalonym porządkiem.
Wreszcie, w poniedziałek 20 maja o 17:30 wybiła godzina „0” i rozpoczęło się historyczne posiedzenie pierwszej części Walnego
Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
Zgromadzenie zostało podzielone na cztery części, które odbywały się w dniach od 20 do 23 maja, kolejno dla członków posiadających prawa do lokali usytuowanych w budynkach przy ulicach:
Sikorskiego, Granicznej, Sowińskiego i Paderewskiego. Mimo rangi
oraz doniosłości podejmowanych na nich decyzji Zebrania nie cieszyły się zbytnią popularnością, we wszystkich częściach uczestniczyło bowiem łącznie sześćdziesięciu dwóch członków, co nie
zmienia faktu, że na mocy ustaw spółdzielczych oraz Statutu, były
ważne i miały zdolność do podejmowania uchwał. Dodać należy,
że członkowie wzięli udział w Zebraniach osobiście, nie odnotowano obecności żadnego pełnomocnika.
Na wszystkich częściach obecni byli przedstawiciele Rady Nadzorczej, którzy otwierali i prowadzili obrady do czasu wyboru Prezydium Zebrania.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z obowiązującym prawem, każdy członek mógł zapoznać się z materiałami dotyczącymi
spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie, ponieważ były
one opublikowane w specjalnym – sprawozdawczym – wydaniu
Biuletynu Informacyjnego, a także, wraz z projektami uchwał,
udostępnione do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej. Porządek obrad natomiast został podany do wiadomości członków w ustawowym terminie 21 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia i nie mógł być
zmieniany w jego trakcie, a wszystkie projekty uchwał głosowane
były na każdym Zebraniu w takim samym brzmieniu i w tej samej
kolejności.

Dotyczyły one spraw istotnych z punktu widzenia pracy Spółdzielni, a członkowie obecni na Zebraniach zdecydowali o:
• zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2018 rok,
• zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018
rok,
• przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
• udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
Przychylając się do propozycji Zarządu postanowiono przeznaczyć cały zysk w kwocie 226 745,49 zł powstały na pozostałej
działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 rok na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
Mając na uwadze bardzo dobre wyniki przeprowadzonej w 2019
roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018
przedstawione w podanym do wiadomości członków liście polustracyjnym, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ich przyjęciu.
Z dumą należy powtórzyć, iż Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, który przeprowadzał badanie lustracyjne, nie sformułował ani jednego wniosku polustracyjnego, co dobitnie świadczy o tym, że Spółdzielnia jest wzorowo
zarządzana, a jej organizacja stoi na najwyższym poziomie.
Członkowie zdecydowali również o zagospodarowaniu terenu
inwestycyjnego Spółdzielni położonego przy Al. Górnośląskiej.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, aby niewielkim
nakładem kosztów zrobić na nim utwardzone miejsca postojowe,
z których będą mogli korzystać mieszkańcy naszego osiedla.
Wymienione wyżej uchwały podjęte zostały przeważającą liczbą
głosów za, przy minimalnej ilości głosów przeciw i wstrzymujących się. Ze szczegółami mogą się Państwo zapoznać w protokole
Zarządu podsumowującym wyniki głosowania projektów uchwał
przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia.
Następne Walne Zgromadzenie odbędzie się za rok i już teraz serdecznie na nie zapraszamy.
Zarząd Spółdzielni

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
Za nami kolejne półrocze przepracowane przez Radę Nadzorczą
dziesiątej kadencji. W tym czasie odbyło się 7 protokołowanych
posiedzeń, które miały miejsce: 12 grudnia 2018 r., 16 stycznia,
27 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 29 maja oraz 12 czerwca br.
Miniony rok zakończył się uchwaleniem przez Radę Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2019. W grudniu członkowie Rady wyrazili również zgodę na nabycie przez Spółdzielnię
prawa odrębnej własności lokalu nr 88 przy ul. Paderewskiego
65 z udziałem we współwłasności prawa użytkowania wieczystego gruntu, co sprawiło, że Spółdzielnia stała się jedynym właścicielem całego pawilonu biurowo-handlowego, w którym mieści
się m.in. jej siedziba. Transakcja ta ułatwi zarządzanie przedmiotowym budynkiem, a w przyszłości umożliwi podniesienie wysokości rocznych przychodów dzięki należnościom z tytułu jego
najmu. Na ostatnim posiedzeniu w roku 2018 Rada Nadzorcza
przyjęła pozytywną ocenę z przeprowadzonej kontroli realizacji
jej uchwał, którą przeprowadziła Komisja Samorządowa. Ponadto
Rada pozytywnie przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli i oceny przestrzegania przez Spółdzielnię praw

jej członków. Komisja zweryfikowała i bez żadnych zastrzeżeń
oceniła zagadnienia związane w szczególności z: czynnym i biernym prawem wyborczym, dostępem do informacji dotyczących
prac i decyzji podejmowanych przez organy Spółdzielni, realizacją
wniosków o przeniesienie własności lokali czy korzystaniem z prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej.
Rada skorzystała ze swych kompetencji nadzorczo-kontrolnych
również i w roku bieżącym, przeprowadzając kontrolę i dokonując oceny realizacji skarg i wniosków kierowanych przez członków
do organów Spółdzielni, przyjmując pozytywną opinię w tym zakresie.
Dodatkowo Rada pozytywnie oceniła podejmowane przez Zarząd
działania zmierzające do zminimalizowania wskaźnika zaległości
w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wyniki rozliczenia zużycia wody za II półrocze 2018 r., a także rozliczenia kosztów
centralnego ogrzewania za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
i bez zastrzeżeń przyjęła przedstawione przez Zarząd informacje
w tych sprawach.
Ciąg dalszy na str. 6
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Prymus – to brzmi dumnie!
Nie przebrzmiały jeszcze echa odbytych niedawno matur. Były
spore nerwy, emocje i walka o jak najlepszą ocenę. Część młodych osób nie poradziła sobie z ich pierwszym poważnym egzaminem, część po prostu uzyskała odpowiednią ilość punktów,
aby go zdać, wielu uzyskało dobre i bardzo dobre wyniki, nieliczni
celujące.
Spółdzielnia również zdaje swój bardzo ważny egzamin, do którego podchodzi raz na trzy lata, kiedy to poddawana jest badaniu
lustracyjnemu, które obejmuje całość jej działalności sprawdzanej pod kątem legalności, gospodarności oraz rzetelności. A zatem ma ono na celu sprawdzenie, czy Spółdzielnia przestrzega
przepisów prawa i postanowień Statutu, a także czy działalność
prowadzona jest w interesie wszystkich jej członków. Ma również
na celu skontrolowanie gospodarności, celowości i rzetelności
realizacji przez Spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych
oraz kulturalnych.
Wyniki badania lustracyjnego są niezwykle istotne, dają bowiem
odpowiedź na pytanie o rzeczywistą kondycję Spółdzielni, sprawność działania, poziom organizacji i zarządzania. A dzieje się tak
dlatego, że ocena dokonywana jest niezwykle wnikliwie i drobiazgowo na podstawie szczegółowo i precyzyjnie określonych kryteriów i odbywa się w systemie zero-jedynkowym. Innymi słowy
lustrator jednoznacznie określa „tak” albo „nie”, sprawdzając czy
Spółdzielnia spełnia określone kryterium. Sam lustrator w swoim
postępowaniu jest niezależny i obiektywny, działając w granicach i na podstawie prawa. Co więcej, nie może być w jakikolwiek
sposób powiązany z żadną spółdzielnią, ponieważ zakazuje tego
ustawa Prawo spółdzielcze, stanowiąc, że lustratorem nie może
być osoba będąca: członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni

PRZYPOMINAMY, ZACHĘCAMY
Przypominamy i jednocześnie zachęcamy Państwa
do korzystania ze świadczonych przez Spółdzielnię
usług, tj.:
• „Polecenie Zapłaty”, które pozwoli bezpiecznie, wygodnie i terminowo regulować Państwa
zobowiązania wobec Spółdzielni;
• „Usługa SMS”, która zapewni bieżącą informację na temat najważniejszych zdarzeń mających
miejsce w zasobach Spółdzielni (m.in. przeglądy, odczyty urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach, itp.);
• „e-BOK” – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, które umożliwi wygodne, bez wychodzenia
z domu, zapoznanie się z podstawowymi danymi dotyczącymi Państwa lokalu, w tym z opłatami (m.in. naliczeniami i płatnościami, rozliczeniami mediów – wody, c.o., itp.);
• „Korespondencja Elektroniczna”, która,
za pomocą udostępnionego Spółdzielni adresu
poczty elektronicznej, pozwoli zarówno Państwu, jak i Spółdzielni skutecznie i szybko się
skomunikować bez względu na aktualne miejsce Państwa pobytu.
Formularze niezbędne do uruchomienia ww. usług
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.
smpaderewski.pl, jak również w siedzibie Spółdzielni.
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mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także nie może
nim być: zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek
spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub
adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu. Powinien natomiast posiadać odpowiednie kwalifikacje
i niezbędną wiedzę, która na bieżąco weryfikowana jest przez
Krajową Radę Spółdzielczą.
Badanie lustracyjne w naszej Spółdzielni miało miejsce w dniach
od 8 stycznia do 19 marca br. i została nim objęta działalność
w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Stosując wszystkie wymienione wyżej kryteria lustrator sprawdził w szczególności stan
organizacyjno-prawny Spółdzielni oraz funkcjonowanie jej organów samorządowych. Kontroli poddano również sprawy związane z realizacją praw członkowskich oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zbadany został stan prawny gruntów i nieruchomości, a ponadto
zweryfikowano gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarowanie finansami, a także jakość prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni.
Wyniki rzetelnie i drobiazgowo przeprowadzonej lustracji mogą
napawać dumą i radością każdego komu leży na sercu dobro
Spółdzielni. Posługując się terminologią szkolną, Spółdzielnia
zdała egzamin celująco, co potwierdza, że jest bardzo dobrze zarządzana, świetnie zorganizowana, a jej działania zmierzają w odpowiednim kierunku.
Lustrator przedstawiając ocenę sposobu funkcjonowania Spółdzielni stwierdził, że opiera się on na istniejącym porządku
prawnym i w każdym aspekcie działalności jest zgodny z obowiązującymi przepisami, co więcej, Zarząd oraz inne jej organy odpowiednio szybko i właściwie reagują na wprowadzane zmiany.
Podkreślił, że wszelka dokumentacja prowadzona jest wzorowo
i nie budzi żadnych zastrzeżeń zarówno pod względem formalnym, jak i prawnym, a do tego przechowywana jest w odpowiednich warunkach oraz w sposób właściwy archiwizowana.
Równie wysoko oceniona została działalność Spółdzielni na rzecz
swoich członków, co ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę
cel jej istnienia. Potwierdzono, że prowadzi ona właściwą politykę informacyjną wobec członków i pozostałych użytkowników
lokali, wynikającą z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a analiza dokumentacji dotyczącej pracy organów wykazała, że zwoływanie obrad poszczególnych organów odbywało
się w trybie i terminach określonych w Statucie lub wynikających
z niego regulaminach. Ustalono także, że organy Spółdzielni rozpatrywały sprawy zgodnie z podziałem kompetencji oraz, że realizując swoje zadania działały w interesie członków.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wobec Spółdzielni nie został
sformułowany ani jeden wniosek polustracyjny, co oznacza,
że Regionalny Związek Rewizyjny nie miał żadnych zastrzeżeń
co do jej działalności, oceniając ją w każdym aspekcie najwyżej,
jak tylko jest to możliwe.
Każda organizacja marzy o takich wynikach, a my jesteśmy w gronie niewielu, którzy je osiągają, co potwierdza zasadność wyborów, których dokonujemy oraz prawidłowość celu, jaki chcemy
osiągnąć.
Za trzy lata Spółdzielnię czeka kolejny egzamin i mając na uwadze
dotychczasowe osiągnięcia, jesteśmy przekonani, że również zostanie zaliczony na szóstkę.
Zarząd

PRZEGLĄDY PRZEPROWADZONE
W 2018 ROKU
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994r. w § 62 nakłada
na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek
przeprowadzania kontroli okresowych.
W ubiegłym roku w naszych zasobach zostały przeprowadzone:
– kontrola okresowa instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), które odbywają się w zależności od wielkości budynku 1 lub 2 razy do roku. Obie kontrole
odbywały się łącznie podczas jednej wizyty kontrolujących,
– kontrola okresowa instalacji elektrycznych polegająca na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrola
ta odbywa się raz na 5 lat.
Okresowa kontrola instalacji gazowej i przewodów kominowych
W 2018 r. roczne kontrole instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) zostały przeprowadzone w 3634 mieszkaniach, w tym:
1247 mieszkaniach na ulicy Sikorskiego,
1092 mieszkaniach na ulicy Granicznej,
1237 mieszkaniach na ulicy Sowińskiego,
58 mieszkaniach na ulicy Paderewskiego.
Według § 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, Członek Spółdzielni ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia
przeglądu okresowego, jednak nie wszyscy mieszkańcy są zdyscyplinowani i udostępniają swoje mieszkania do kontroli instalacji gazowej czy przewodów kominowych. Ilość nieudostępnionych mieszkań (procentowo) w budynkach wygląda następująco:
ulica Sikorskiego: 8,1%
ulica Graniczna: 10,2%
ulica Sowińskiego: 12,3%
ulica Paderewskiego: 36,5%.
W ramach przeprowadzonych kontroli instalacji gazowych dokonano m.in: sprawdzenia pionów i poziomów gazowych, dostępu
do zaworów, szczelności połączeń gwintowanych i gazomierza,
stanu urządzeń gazowych w lokalach i prawidłowości ich działania, oraz sprawdzenia przebiegu procesu spalania (pomiar zawartości tlenku węgla). Natomiast w ramach kontroli przewodów
kominowych wykonano pomiary przepływu strumieni powietrza
w przewodach w oparciu o normę PN-83/B-03430 oraz sprawdzono prawidłowość funkcjonowania urządzeń podłączonych
do przewodów kominowych.
Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli sporządzany jest
protokół sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych i instalacji gazowej, zawierający ewentualne nieprawidłowości wykryte podczas przeprowadzonych badań.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należą:
•
Nieszczelność instalacji gazowej – najczęściej występuje na łączeniach rur gazowych lub w okolicach gazomierza
i jest jedną z najpoważniejszych nieprawidłowości wykrywanych podczas kontroli ze względu na ryzyko wybuchu.
Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej na odcinkach
od zaworu odcinającego urządzenie odbiorcze do urządzeń
odbiorczych (kuchenka, piecyk) wraz z tymi urządzeniami
należy do obowiązków mieszkańców. Zgodnie ze Statutem
Spółdzielni do obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw
wewnątrz lokali należą naprawy i wymiana instalacji gazowych do zaworu odcinającego urządzenia odbiorcze wraz
zaworem.

•

•

•

•

•

Brak dostępu do przewodu spalinowego lub kanału wentylacyjnego w łazience, kuchni lub WC – uniemożliwia
to wykonywanie obowiązkowych czynności wchodzących
w zakres przeglądów, tj. czyszczenia kanału spalinowego lub
wentylacyjnego, pomiaru ciągu powietrza w przewodzie,
pomiaru zawartości tlenku węgla w spalinach z pieca. Może
to stanowić zagrożenie życia lub zdrowia dla mieszkańców
przy przekroczeniu norm zawartości tlenku węgla w spalinach.
Przekroczona norma zawartości tlenku węgla w spalinach
– przekroczona wartość tlenku węgla w spalinach (powyżej
500ppm) w połączeniu z nieprawidłową wentylacją pomieszczeń stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
dlatego też właściciel mieszkania w którym stwierdzono
tę nieprawidłowość jest wzywany do natychmiastowego jej
usunięcia przez instalatorów uprawnionych do wykonywania tego rodzaju prac, jak również do dostarczenia do Spółdzielni potwierdzenia wykonania tych prac w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania.
Za mały otwór wentylacyjny w drzwiach łazienkowych (lub
jego brak) – według rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwór w drzwiach łazienkowych powinien posiadać przekrój o minimalnej powierzchni
220 cm2. Niestety, w wielu przypadkach wymagania te nie
są spełnione. Spełnienie powyższego warunku umożliwia
prawidłowy napływ powietrza do łazienki, zapewniający
bezpieczeństwo podczas użytkowania piecyków gazowych
do podgrzewania wody.
Niedrożność przewodu kominowego – niedrożność komina może pojawić się w wyniku np. zagruzowania przewodu
podczas remontu mieszkań. Wykonywane podczas przeglądu czyszczenie komina zapewnia efektywność jego funkcjonowania oraz gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji.
Okap elektryczny podłączony do kratki wentylacyjnej
w kuchni – zgodnie z § 148 ust. 2 i § 150 ust. 9, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, niedopuszczalne jest stosowanie indywidualnych (mieszkaniowych) wentylatorów wyciągowych
w naszych mieszkaniach. Włączony okap w kuchni powoduje
zasysanie powietrza z kuchni, co jest niebezpieczne przy korzystaniu z kuchenki gazowej. Ponadto mechaniczne wdmuchiwanie powietrza do zbiorczego kanału wentylacyjnego
zakłóca funkcjonowanie wentylacji w całym pionie.

Do pozostałych nieprawidłowości wykrytych podczas okresowych kontroli należą: kratka zabudowana na stałe w ścianie lub jej
brak, zbyt wysoko zamontowany piecyk gazowy, a także usterka
pieca lub kuchenki gazowej.
Okresowa kontrola instalacji elektrycznych
Okresowa kontrola instalacji elektrycznych została przeprowadzona pod koniec 2018 roku. Do kontroli udostępniono 3278
mieszkań:
1151 mieszkania na ulicy Sikorskiego,
1006 mieszkania na ulicy Granicznej,
1121 mieszkania na ulicy Sowińskiego,
Ciąg dalszy na str. 6
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Ciąg dalszy ze str. 3

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Po dokonaniu analizy aspektów finansowych i gospodarczoekonomicznych Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie
przez Spółdzielnię pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na sfinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego
przy ul. Granicznej 53÷53C.
Podjęła również decyzje o przyjęciu:
• wykonania Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2018
rok oraz za pierwszy kwartał 2019 roku,
• planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 roku.
Z uwagi na doniosłe wydarzenie w dziejach Spółdzielni, jakim
były obrady Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza odpowiednio przygotowała się do posiedzeń odbywanych przez najwyższy
organ Spółdzielni skrupulatnie wykonując ustawowe obowiązki
w tym względzie oraz dokonując merytorycznej i formalnej oceny
dokumentów i materiałów na nie przygotowanych.
W tym celu zdecydowała o podziale członków Spółdzielni na poszczególne części Walnego Zgromadzenia oraz ustaliła z Zarządem terminy i porządek obrad Walnego Zgromadzenia w częściach.
Ponadto Rada zapoznała się i, po dokonaniu pozytywnej oceny,
przyjęła:
• Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok wraz z opinią
i sprawozdaniem biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie,
• przedstawiony przez lustratora protokół z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018,
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,

• informację nt. realizacji wniosku przyjętego przez Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej w maju 2018 roku.
Oprócz tego członkowie Rady omówili sprawy dotyczące Walnego Zgromadzenia, zwłaszcza kwestię jej reprezentacji na poszczególnych częściach, a także przyjęli Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
Po zakończonych obradach Walnego Zgromadzenia, Rada omówiła przebieg jego poszczególnych części oraz zapoznała się
z protokołem Zarządu podsumowującym wyniki głosowań podjętych przez najwyższy organ Spółdzielni uchwał.
Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu w sprawie
zaktualizowania obowiązujących w Spółdzielni regulaminów
uchwalanych przez Radę, podejmując decyzje o dokonaniu zmian
celem dostosowania zawartych w nich postanowień do aktualnych przepisów oraz potrzeb.
Na poszczególnych posiedzeniach Rady poruszano poza tym zagadnienia związane z bieżącą działalnością Spółdzielni, stanem
technicznym budynków, estetyką osiedla oraz sprawami porządkowymi. Członkowie Zarządu udzielili stosownych wyjaśnień i informacji we wszystkich omawianych kwestiach.
Ponadto dyżury w ramach przyjęć stron pełnili, jak zawsze, przedstawiciele Prezydium Rady.
Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się po wakacyjnej przerwie.

PRZEGLĄDY
PRZEPROWADZONE W 2018 r.

Ciąg dalszy ze str. 5
Średnia ilość nieudostępnionych mieszkań (procentowo) wygląda następująco:
ulica Sikorskiego: 15,12%
ulica Graniczna: 17,2%
ulica Sowińskiego: 24,66%.
W ramach przeprowadzonych kontroli instalacji elektrycznych dokonano m.in.:
– sprawdzenia stanu sprawności technicznej instalacji elektrycznej,
– przeprowadzono badania w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
– sprawdzenia oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nieprawidłowości stwierdzono w 783 lokalach mieszkalnych (24% udostępnionych
mieszkań). Najczęstszymi stwierdzonymi nieprawidłowościami występującymi w kuchniach i łazienkach są:
– gniazdo wtyczkowe bez bolca ochronnego,
– faza na bolcu ochronnym,
– gniazdo wtyczkowe w strefie ochrony - poniżej 60 cm od źródeł wody,
oraz
– brak osłony na zabezpieczeniach bezpiecznikowych w tablicy elektrycznej w mieszkaniu.
Podczas kontroli instalacji elektrycznej tak jak w przypadku kontroli instalacji gazowej
i przewodów kominowych sporządzone zostały protokoły w których zobowiązano użytkownika mieszkania do usunięcia nieprawidłowości.
Reasumując, przeglądy są bardzo ważnym elementem utrzymania budynków w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować tym naszym Mieszkańcom, którzy regularnie udostępniają swoje
mieszkania celem przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów. Liczymy na to, że liczba osób udostępniających swoje mieszkania do kontroli a tym samym przyczyniających
się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i pozostałych mieszkańców, będzie z roku na rok rosła.
Anna Secemska
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Dorota Pysz-Baran

Wiosenna
akcja
odszczurzania
Zgodnie z Zarządzeniem nr 188/2019
Prezydenta Miasta Katowice w terminie
od 15 kwietnia do 6 maja 2019 r. została
zaplanowana wiosenna deratyzacja w naszych zasobach.
W związku z powyższym Spółdzielnia przeprowadziła sprzątanie swoich obiektów,
tj. oczyściła z niedopałków, puszek, butelek i innych śmieci naświetla piwniczne.
W piwnicach zostały również umyte okienka i gruntownie wysprzątane główne korytarze. Następnie wyłożono trutkę na szczury i oznakowano miejsce jej złożenia.
6 maja br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach skontrolował
wybrane piwnice pod kątem oceny stanu
sanitarnego posesji oraz realizacji obowiązkowej akcji odszczurzania. Podczas
kontroli sprawdzono piwnice w losowo
wybranych 12 klatkach, tj.: przy ul. Sikorskiego: 22,24,28,30,36,40,44, ul. Granicznej:
49b, 53,53b oraz przy ul. Sowińskiego: 1,3.
Podczas kontroli nie stwierdzono obecności żywych ani padłych gryzoni, jak również
ich odchodów.
Grażyna Adamczyk

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie, tzw. ubezpieczenie mieszkania przy czynszu
Red.: Wielu mieszkańców pyta czy i w jakim zakresie powinni ubezpieczyć swoje
mieszkania.
Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa: Do Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA rocznie
zgłaszanych jest ponad 100 000 szkód
w budynkach wielorodzinnych.
Najbardziej powszechne szkody to zalania, stanowią ponad 60% wszystkich szkód.
Często zalaniu ulega kilka mieszkań, a ustalenie sprawcy nie zawsze jest możliwe. Bardzo
dotkliwe są szkody powstałe w wyniku pożarów. Niejednokrotnie wiążą się z utratą dobytku całego życia. Rocznie występuje około
12 000 szkód pożarowych. Nierzadkie są także
przypadki kradzieży z włamań. Wobec tego
zrozumiałym jest, że odpowiedź na pytanie
czy należy się ubezpieczyć, brzmi tak, zdecydowanie tak.

np. wezwanie i opłacenie fachowców, takich
jak elektryk czy hydraulik,

– Wiemy już że należy się ubezpieczyć, ale
pytanie jak to zrobić najlepiej i najkorzystniej?
– Dobre ubezpieczenie powinno zawierać
szeroki zakres zabezpieczający nas przed
różnymi zdarzeniami losowymi oraz gwarantować nam wysoką sumę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Chciałbym podkreślić, że dzięki współpracy
UNIQA i Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.
Paderewskiego mieszkańcy mają możliwość
zwarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia mieszkania i odpowiedzialność cywilnej
ze składką płatną miesięcznie, tzw. ubezpieczenie mieszkania przy czynszu.

– Czy ubezpieczenie OC dotyczy tylko zalań sąsiedzkich?
– Nie, absolutnie nie. Odpowiedzialność
cywilna zachodzi wtedy, gdy w związku
z wykonywaniem czynności życia prywatnego ubezpieczony lub jego bliska osoba
wyrządzi osobie trzeciej szkodę osobową
lub rzeczową, do której naprawienia jest
zobowiązana w myśl przepisów prawa.
Czynności życia prywatnego to m.in. użytkowanie lokalu mieszkalnego, sprawowanie
opieki nad dziećmi, posiadanie zwierząt
domowych, rekreacyjne uprawianie sportu,
np. jazda na rowerze. Życie pokazuje, że nawet przy zachowaniu dużej ostrożności nie
jesteśmy wstanie ustrzec się przed wyrządzeniem komuś szkody.

– Czym ubezpieczenie UNIQA różni się
od innych ofert na rynku
– Po pierwsze, nasza polisa gwarantuje ochronę w zakresie najczęściej występujących szkód,
o których rozmawialiśmy wcześniej.
Po drugie, nasza polisa zawiera ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym całej rodziny do sumy nawet 500 000 zł.
Po trzecie, nasza polisa zawierana jest na czas
nieokreślony. Dzięki temu, że składka stanowi
element opłat czynszowych, nie musimy pamiętać o terminie wznowienia umowy,
Po czwarte, składka za naszą polisę wnoszona
jest w niskich, miesięcznych ratach i rozpoczyna się już od 10 zł miesięczne.
Po piąte, składka ubezpieczeniowa za naszą
polisę jest stała, wystąpienie szkody nie powoduje podniesienia składki. Mimo wypłaty odszkodowania w jednym miesiącu, już
pierwszego dnia następnego miesiąca suma
ubezpieczeniu zostaje odnowiona, czyli nie
jest pomniejszona o wypłacone wcześniej odszkodowanie.
Po szóste, otrzymujemy bezpłatny pakiet
usług assistance, czy pomoc w przypadku
wystąpienia awarii lub zdarzenia losowego,

– Wspomniał Pan, ze suma ubezpieczenia
w OC może wynieść nawet 500 000 zł. Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak ważne?
– Podstawowym wariantem umowy jest
tzw. Wariant bezpieczny. Obejmuje on
ubezpieczenie naszego majątku znajdującego się w naszym mieszkaniu oraz pomieszczeniach przynależnych takich jak piwnica
lub garaż. standardzie jest również OC
w życiu prywatnym. Przy najniższej składce,
czyli 10 zł miesięcznie ubezpieczamy nasz
majątek na sumę 10 000 zł oraz naszą odpowiedzialność cywilną na sumę 100 000 zł.
W praktyce oznacza to, że jeżeli np. zalejemy naszych sąsiadów i klatkę schodową,
to Uniqa pokryje koszty remontu do kwoty100 000 zł.

– Czy lokatorzy, którzy mają wykupione
na własność mieszkanie, mogą ubezpieczyć mieszkanie jako lokal, czyli tzw.
mury?
– Oczywiście. Wariant bezpieczny można rozszerzyć o wariant bezpieczny plus.
Już za 2 zł ubezpieczamy nasze mieszkanie
na sumę 100.000 zł, jeśli chcemy ubezpieczyć
np. na sumę 300 000 zł, to składka wyniesie
6 zł. Dzięki temu w przypadku całkowitego
zniszczenia mieszkania nie musimy czekać
na jego odbudowę, za otrzymane od Uniqa
odszkodowanie będziemy mogli zakupić
nowe mieszkanie na rynku pierwotnym lub
wtórnym.
– Dla mieszkańców bardzo ważna jest
kwestia likwidacji powstałych szkód.
Czy w tej kwestii macie Państwo specjalne
rozwiązania?
– Tak, UNIQA zapewnia dedykowany serwis
likwidacyjny dla mieszkalnictwa, stworzony
ze specjalistów Centrum Pomocy UNIQA oraz
likwidatorów szkód. Fachowa ocena zdarzeń

Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor Regionu
UNIQA dla Mieszkalnictwa
oraz szybka wypłata odszkodowania to nasze
priorytety.
– W takim razie powiedzieć jak zawrzeć
ubezpieczenie mieszkania płatnego przy
czynszu?
– Do gazety dołączony został wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, który każdy
mieszkaniec może wypełnić i złożyć w siedzibie Spółdzielni lub administracjach osiedli.
Dodatkowo pokazujemy przykładowo wypełniony wniosek.
Zachęcam Państwa do przystąpienia
do naszego ubezpieczenia ze składką
płatną miesięcznie. Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia dołączony jest
do gazety, którą macie Państwo w ręku.
Dodatkowo wnioski dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.
J. Paderewskiego w dziale opłat czynszowych, lub w najbliższej administracji
osiedla, tam również prosimy o składanie wypełnionych wniosków. Składka
za ubezpieczenie będzie naliczana wraz
z opłatami miesięcznymi, polisę natomiast wraz z listem powitanym otrzymacie Państwo pocztą.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcam do kontaktu z pracownikami naszego biura w Katowicach, Al.
Roździeńskiego 88A, tel.: 32 20 80 573
lub 575.

Dbajmy o odpływy
Prowadzone przez Dział Remontowo-Konserwacyjny statystyki wykazują, że około 70 zgłoszeń w miesiącu dotyczy niedrożności instalacji
kanalizacyjnych w mieszkaniach, a średnio 7 z nich kończy się zalewaniem mieszkań.
Okresowe czyszczenie odpływów z wanny, zlewu czy umywalki jest
bardzo ważną kwestią, o której zapominamy aż do momentu, kiedy
pojawi się problem całkowitego ich zatkania. Zatykają się odpływy
z umywalek, zlewozmywaków kuchennych, wanien lub brodzików,
a także toalet.
Przyczynami niedrożności (zatykania) są najczęściej złe nawyki domowników: wyrzucanie resztek jedzenia, fusów z herbaty do zlewu,
wyrzucanie do toalety ściereczek lub innych nienadających się do spłukania odpadków itp. Zatory pojawiające się w kuchni są najtrudniejsze
do likwidacji, ponieważ ich przyczyną są nie tylko wspomniane wcześniej resztki jedzenia, ale także tłuszcz odkładający się wewnątrz rury
kanalizacyjnej. Do jego nagromadzenia dochodzi najczęściej na długich poziomach kanalizacyjnych, gdzie występują małe spadki lub nie
występują wcale. W wannie z kolei, główną przyczyną blokowania rur
odpływowych są gromadzące się wewnątrz przewodu włosy.
Praktyka wykazała, że najczęstszą przyczyną zalewania mieszkań z kanalizacji są niedrożności w długich odcinkach poziomów kanalizacyjnych w kuchni czy łazience, które w nawet krótkim czasie występowania, kończą się całkowitym zatkaniem. Zwykle tego typu zatkania
występują w tych mieszkaniach, w których urządzenia sanitarne są usytuowane w znacznej odległości od pionów kanalizacyjnych, do których
wpinane są poziomy.
Zatory w instalacji rozpoczynają się charakterystycznym bulgotaniem
w brodziku, wannie, umywalce lub zlewie. Co można zrobić, aby zapobiegać zatorom? W celu uniemożliwienia przedostawania się do odpływu włosów, resztek jedzenia czy też skrawków opakowań, dobrze jest

zamontować sitko, które skutecznie zatrzyma większe zanieczyszczenia. Jest to niewielki wydatek, a pozwala uniknąć przykrych skutków
zaniechania konserwacji odpływów.
Kolejną ważną kwestią jest bieżące regularne wypłukiwanie tłuszczu
i osadów spływających ze zlewu czy umywalki. Jeśli jednak jest już zbyt
późno na czynności zapobiegawcze, spróbujmy w pierwszej kolejności, zanim wezwiemy hydraulika, skorzystać z domowych sposobów
odetkania niedrożnych odpływów czy rur. Jednym z nich jest użycie
przepychacza gumowego, który znajduje się dziś w prawie każdym
domu. Podciśnienie wytworzone podczas pompowania, może spowodować wypchanie elementów tworzących zator. Można również
dokonać zakupu przepychacza działającego na zasadzie pompy, którym wtłaczane powietrze tworzy ciśnienie, które może przepchać powstałą blokadę. Większość zanieczyszczeń, które dostają się do odpływu, zatrzymuje się w syfonie. Warto jest więc sprawdzić jego drożność
poprzez odkręcenie syfonu po uprzednim podstawieniu miski w celu
uniknięcia zalania podłogi oraz usunięcie zebranych w nim zabrudzeń.
Kolejną metodą jest używanie preparatów chemicznych, które rozpuszczają nagromadzone w odpływie zanieczyszczenia. Na rynku dostępna jest cała gama żrących detergentów. Jednak ze względu na ich
szkodliwość zarówno dla nas, jak i dla środowiska, nie powinniśmy sięgać po nie zbyt często.
Jeżeli żadna z wymienionych metod nie poskutkuje, oznacza to, że zator wytworzył się w głębszych partiach rur. Wtedy nie pozostaje więc
nic innego, jak wezwać hydraulika. Odpowiednie działania profilaktyczne wspomniane wyżej, są kluczem do sukcesu, ponieważ na pewno zaoszczędzą nasz czas i pieniądze oraz uchronią przed niepotrzebnym stresem.
Izabela Chlebek

Europejski Dzień Sąsiada
Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca czy święta religijne zawsze wnoszą do naszego codziennego życia coś uroczystego. Pomagają wyrazić
nasze uczucia do bliskiej osoby (w Dzień św. Walentego) czy podkreślić
rangę ważnych wydarzeń historycznych (rocznica wybuchu II Wojny
Światowej). Hucznie obchodzony jest np. Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, by zaznaczyć wartość danego zawodu i trud wykonywanej pracy.
Ale mamy też np. Międzynarodowy Dzień Pizzy, Dzień Lodów Czekoladowych, Dzień Leniwych Spacerów czy Dzień Dobrych Rad i innych
pomniejsze święta. Bez względu kogo czy czego one dotyczą, bez nich
nasza codzienność byłaby szara, wręcz rutynowa.
Nie tak dawno dowiedziałam się, że od 2000 r. obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. W świetle naszej osiedlowej społeczności święto
niezwykle ważne. Szkoda tylko, że tak mało osób o nim wie. Dlatego
pozwalam sobie w tym miejscu poinformować naszych mieszkańców,
że prawie 20 lat temu z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej
Solidarności ustanowiono dzień (zawsze ostatni wtorek maja), który
ma na celu zjednoczenie Europy nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale również tym lokalnym – codziennym. Nie jest tajemnicą, że aktualnie relacje mieszkańców z sąsiadami są coraz bardziej anonimowe.
Często nie wiemy, kto obok nas mieszka. Nie interesujemy się nowymi
sąsiadami, bo też nie zawsze jesteśmy w stanie nadążyć za ciągle zmieniającymi się najemcami w mieszkaniu obok. Zgadza się, że tzw. mieszkań na wynajem z roku na rok przybywa w naszych zasobach. Co rusz
widzimy nowe twarze w windzie czy mijamy je na schodach. Nie znamy
się, więc i nie rozmawiamy. Pewnego rodzaju znieczulica jest zauważalna w każdym budynku. W miarę jak wykruszają się najstarsi (pierwsi)
mieszkańcy osiedla (wśród których dobre, sąsiedzkie relacje były jeszcze na porządku dziennym), tak coraz bardziej i szybciej rozluźnia się
osiedlowa integracja.
Dlatego przywołując Europejski Dzień Sąsiada zachęcam, by nie zamykać się w swoich czterech ścianach, tylko otworzyć się na mieszkańców
zza ściany, przynajmniej tych najbliższych. Nierzadko za tą ścianą jest
osoba samotna, w starszym wieku, a może chora, jednak zbyt nieśmia-

ła, by poprosić o pomoc. Zdobądźmy się na przyjacielski gest i zapytajmy, czy nie potrzebuje czegoś. Może trzeba zrobić zakupy, a może
pomóc wyjść na spacer lub przynajmniej na ławeczkę pod blokiem,
by zaczerpnąć słonecznych chwil na świeżym powietrzu. Czasami wystarczy krótka rozmowa o ulubionym serialu czy o tzw. życiu. Prawda,
że niewiele?
A może przynajmniej raz w roku warto popatrzeć na siebie z perspektywy innych mieszkańców. Jakim sam jestem sąsiadem? Czy nie zakłócam komuś spokoju (puszczaną w nocy muzyką czy głośno grającym telewizorem)? Czy moje zachowanie nie utrudnia sąsiadowi życia
przez zagracenie wspólnego korytarza moimi rzeczami, które dawno
mógłbym wyrzucić? Może nigdy nie umyłem/am korytarza, podczas
gdy sąsiedzi zawsze znajdują na to czas? Może palę papierosy na balkonie, by nie śmierdziało w moim mieszkaniu? Czy w porządku jest to,
że dym z mojego papierosa odczuwają inni w swoich mieszkaniach?
Może nieodpowiednio pielęgnuję kwiatki balkonowe, tak przelewając
wodę w doniczkach, że aż zalewa balkon poniżej? A może robię jeszcze coś zupełnie innego, co z perspektywy sąsiada jest nieakceptowalne do tego stopnia, że spieramy się o to od lat? Może warto w końcu
zakopać topór wojenny, umówić się na spotkanie, wypić kawę, herbatę i żyć w spokoju, w radości, a nie drzeć koty, jak Kargul z Pawlakiem?
Zachęcam do refleksji, bo przecież wiemy, że znane już od lat przysłowie „Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki” w ogóle nie traci na swej
aktualności. Dobrze mieć dobrego sąsiada, który podczas naszej
nieobecności przypilnuje mieszkania, podleje kwiatki, wyprowadzi
psa na spacer. Fantastycznie mieć sąsiada, z którym wspólnie pokibicujemy ulubionej drużynie piłkarskiej, czy razem zobaczymy serial.
A może nawet szklankę cukru pożyczy, by móc później poczęstować
go kawałkiem ciasta, do którego był potrzebny. Europejski Dzień Sąsiada co roku trwa tylko jeden dzień? Ale kto powiedział, że nie może
trwać dłużej...
Grażyna Adamczyk
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PRACE REMONTOWE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Aktualnie prowadzone są następujące prace:

Piecyki gazowe (Junkersy, Vailanty) – Naprawa Hydraulika
606-344-009
Czyszczenie dywanów tapicerek wykładzin.
Solidnie: 606-274-056
Telewizory – naprawy u klienta, 603-898-300
Naprawa pralek 506 826 517
Pogotowie komputerowe. Informatyk – 663-774-069
Tapicer – 603-601-168
Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli, sof,
tapicerek samochodowych 736-824-458
Frankowiczu! Wiemy jak odzyskać Twoje pieniądze. Zadzwoń
i otrzymaj bezpłatną analizę swojej umowy 519-875-250
Czyszczenie dywanów tapicerek wykładzin.
Solidnie: 606-274-056

I PRACE BUDOWLANE
1. Termomodernizacja budynku przy ulicy Sowińskiego 17-19-21. Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA” Paweł Hebda, Os. Rzeka 376B, 34-451
Tylmanowa, tel. 18/262 53 58. Przewidywany termin zakończenia robót
31 grudnia 2019 r. 2. Bieżąca naprawa nawierzchni drogowych i chodnikowych. Wykonawcą robót jest firma: ESPRI, ul. Wiosenna 47, 41-253 Czeladź, tel. 32 265 58 07. Przewidywany termin zakończenia robót 31 grudnia
2019 r.
II INSTALACJE SANITARNE
1. Modernizacja instalacji c.o. w ramach termomodernizacji budynku przy
ul. Sowińskiego 17-19-21. Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA” Paweł
Hebda, Os. Rzeka 376B, 34-451 Tylmanowa, tel. 18/262 53 58. Przewidywany termin zakończenia robót 30 września 2019 r.
2. Awaryjna wymiana fragmentu instalacji c.o. w piwnicach budynku przy
ul. Granicznej 57 i 57a. Wykonawcą robót jest firma: Warsztat Rzemieślniczy Instalatorstwo Mirosław Bokiewicz, ul. Stroma 20, 43-190 Mikołów.
Przewidywany termin zakończenia robót 30 września 2019r.
III INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Remont tablic administracyjnych w piwnicach budynku przy ul. Sikorskiego 18 i Sikorskiego 20. Wykonawcą robót jest firma: EMOD, ul. Lotników 34, tel. 506 144 003. Przewidywany termin zakończenia robót 30 sierpnia 2019 r.
Informujemy, że wszelkie sprawy związane z centralnym ogrzewaniem
należy zgłaszać do Działu Remontowo-Konserwacyjnego Spółdzielni
– od godz. 700 do godz. 1500, tel. 32/351 17 72 (73), natomiast po godz.
15.00 i w dni wolne i świąteczne całodobowo – do Pogotowia Technicznego Spółdzielni, tel. 607 614 081.
Anna Secemska

WAŻNE TELEFONY
SPÓŁDZIELNIA (SEKRETARIAT)									
SPÓŁDZIELNIA (FAX)										
SPÓŁDZIELNIA (ZGŁOSZENIA)									
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI								
KLUB „REZONANS”										
POGOTOWIE TECHNICZNE SPÓŁDZIELNI
telefon czynny 24 h na dobę
32 256 39
POGOTOWIE DŹWIGOWE
POGOTOWIE ENERGETYCZNE				
POGOTOWIE GAZOWE					
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE			
POGOTOWIE RATUNKOWE					
STRAŻ POŻARNA						
POLICJA							
POLICJA (NUMER RATUNKOWY)				
POSTERUNEK OSIEDLOWY					
ul. Graniczna 57
STRAŻ MIEJSKA		

				

32 256 31 80
32 255 18 39
32 256 22 14
32 351 17 21
32 256 40 20
21, 607 614 081
32 251 33 32
991, 32 258 46 53
992, 32 251 54 11
994, 32 256 48 09
999
998
997
112
32 255 26 14
986, 32 49 40 241

Przypominamy, że powyższe informacje możecie Państwo znaleźć w holach przedwindowych budynków.
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Klub REZONANS
Ciąg dalszy ze str. 2
WYSTAWA W MUZEUM HISTORII KATOWIC
Spółdzielnia Mieszkaniowa i działająca w jej ramach modelarnia
„IKAR” zostały zaproszone przez Panią Ewę Liszka – kierownika
Oddziału Muzeum Historii Katowic, Dział Grafiki im. Pawła Stellera do współpracy przy organizacji wystawy uświetniającej tegoroczne „Dni Polsko-Czeskie”. Wystawę pt. „Mosty Ostrawy” zorganizowaną z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Ostrawskiego
otwarto 26 kwietnia, potrwa ona do 16 czerwca. Tematem przewodnim jest ówczesny cud inżynierii – oddany do użytku w 1844 r.
łańcuchowy most wiszący, który połączył morawską i śląską część
Ostrawy. Trzon wystawy tworzą stare fotografie, na których utrwalono wydarzenia związane z mostami w mieście.

Wkładem modelarzy jest wykonana specjalnie na tę okazję kolekcja modeli mostów różnych typów. Zostały też użyczone modele
wykonane przez modelarzy w pracowni podczas zajęć.
W ramach współpracy, podczas dorocznej edycji „Nocy Muzeów”,
która odbyła się 18 maja modelarze zorganizowali w muzeum
warsztaty modelarskie, na których odbył się konkurs na budowę mostu. Zabawa polegała na tym, by z określonej dla każdego
uczestnika ilości materiału zbudować most o zadanej długości,
który wytrzyma największe obciążenie. Mosty wytrzymywały
średnio 2-3 kg, a most laureata tego konkursu wytrzymał nawet
9 kg. Uczestnicy otrzymali w nagrodę modele ufundowane przez
sklep Model Hobby Pana Ryszarda Sładka, któremu składamy
serdeczne podziękowania.

Zaczynając imprezę o godzinie 10.00, tradycyjnie już zebranych
gości powitał dyrektor szkoły Jerzy Bakowski, a prezes Spółdzielni Elżbieta Zadróż otworzyła festyn.

Do zabawy zachęcaliśmy występami na scenie oraz mnóstwem
atrakcji poza nią. Występy wokalne i taneczne, pokazy instrumentalne, przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów i nauczycieli, dmuchańce dla dzieci, zabawy sportowe, seanse w planetarium,
Fotobudka, pokazy strażaków, policyjny „Sznupek”, animatorzy,
kiermasz ciast, to tylko część z przyjemności, które czekały na dzieci w tym roku. Dzieci bawiły się wyśmienicie, a radości i śmiechu
było, co niemiara. Wszystkie zaplanowane atrakcje udało się zrealizować, a pogoda dopisała. Szacujemy, że podczas tegorocznej
edycji festynu bawiło się ponad 600 osób.

Oprócz tego można było zbudować modeliki – rzutki i obejrzeć
pokazy modeli sterowanych radiem. Warsztaty i pokazy cieszyły
się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników Nocy Muzeów oraz uznaniem pracowników Muzeum Historii Katowic.
FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka, organizując wspólnie
z Zespołem Szkół i Placówek nr 1 Festyn Rodzinny pod hasłem
„Z dziecięcym uśmiechem”. To już XVI edycja festynu, dużej plenerowej imprezy, która każdego roku na teren szkoły ściąga mieszkańców osiedla i okolic.

Ciąg dalszy na str. 12
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Klub REZONANS

Ciąg dalszy ze str. 11
Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i udział w zabawie,
wszak to dla Was te wszystkie starania i praca osób zaangażowanych
w przygotowanie tak dużego wydarzenia.
Podziękowania dla dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice” –
Zawodzie Pani Urszuli Nocoń za współudział w imprezie.
PROJEKT ZOSTAŁ OBJĘTY MECENATEM MIASTA KATOWICE.
PLANOWANE WYDARZENIA

XVII PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
15 czerwca wybieramy się 19-osobową grupą na Piknik Osób Niepełnosprawnych do Podlesic na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
do ośrodka „Gościniec Jurajski”.
Organizatorem imprezy jest Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych w Katowicach. Jest to coroczna impreza przygotowywana przez środowisko Spółdzielców dla grona przyjaciół, którzy spotykają się w atmosferze zabawy i radości. Organizator zapewnia miejsce
siedzące dla uczestników wyżywienie i podarunek.
Nasza Spółdzielnia organizuje transport i wystrój uczestników.
Beata Kowalska
Dyżury Radnego
Pan Adam Skowron będzie dyżurował w Klubie „Rezonans” w pokoju
nr 2 w godz. 17.30-18.30.
Plan na rok 2019: 17 VI, 22 VII, 19 VIII, 16 IX, 21 X, 18.XI, 16 XII.
Terminy spotkań mogą ulec zmianie. Informacja o nieobecności powinna znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://
bip.katowice.eu/(zakładka Rada Miasta).

Z ŻYCIA SENIORÓW
W ramach dyżurów w Kole nr 2 PZERiI, które odbywają się w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 oraz czwartek od 16.00 do 18.00 w sali numer 9, zapraszamy na kawę i ciastko. Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 sierpnia.
Zapraszamy po wakacyjnej przerwie, jednocześnie informując, że z początkiem września planujemy wycieczkę do Zamościa i okolic. Szczegóły
w klubie, zapisy do 30.06.2019 r. Telefon kontaktowy w sprawie wycieczki
572 029 842.
Zarząd Koła nr 2
Przewodnicząca Ilona Szewczyk

Uwaga złodziej!
Z przykrością informujemy, że coroczne wiosenne nasadzenia kilkuset sztuk aksamitek do osiedlowych donic w tym roku napotkało
na lokalnego złodzieja lub złodziei. Nie wiedzieć czemu, tym bardziej
nie rozumiejąc ww. sytuacji informujemy, że kilka dni po posadzeniu
kwiatów, pod osłoną nocy z donic pomiędzy ulicami na ul. Sowińskiego 11 a 21 oraz sprzed klatki nr 7 ukradziono kilkadziesiąt sztuk aksamitek. Szkoda, że dla zaoszczędzenia przysłowiowych paru złotych
przyszło komuś do głowy, by dla własnych korzyści pozbawiać innych
przyjemności w oglądaniu kolorowych nasadzeń.
Grażyna Adamczyk

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SM im. I. J. Paderewskiego – Licencja nr 1928

ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice, tel. 605 406 905
www.bobnier.gratka.pl, www.smpaderewski.pl
SPÓŁDZIELCZE BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
TO TWOJE BIURO
ZAMIERZASZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ LUB WYNAJĄĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I ZRÓB TO Z NAMI
(od 1998 r. na rynku nieruchomości)
LICENCJA ZAWODOWA NR 1928
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA NA OSIEDLU PADEREWSKIEGO
135,87 m kw.
LOKAL W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM
Oferujemy do wynajęcia powierzchnię użytkową w wyremontowanym, parterowym pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Sowińskiego 5A w Katowicach.
Ostatnio prowadzona w nim była działalność gastronomiczna (pub), ale może
być handel, usługi lub biura. Lokal ma dwa wejścia, wyposażony jest w instalację wod-kan., CO, elektryczną (w tym siła), 3 węzły sanitarne.
Najemca oprócz czynszu najmu pokrywał będzie koszty zużywanych mediów
tj. centralnego ogrzewania, prądu oraz wody z odprowadzeniem ścieków.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. 1

22,40 m kw.
IDEALNY NA BIURO, PO REMONCIE
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku
mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 34 w Katowicach. Estetyczny – po gruntownym remoncie (na podłogach płytki ceramiczne, ściany wygładzone, nowe
drzwi wewnętrzne), z własnym węzłem sanitarnym i małym zapleczem. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego
ogrzewania. Wejście bezpośrednie, obok wejścia witryna – okno pcv z roletą.
W lokalu tym może być prowadzona działalność handlowo-usługowa lub
biurowa (ostatnio siedziba firmy usługowej). Najemca oprócz czynszu najmu
ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

19,35 m kw.
PO REMONCIE, ŚWIETNA LOKALIZACJA
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku
mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Katowicach. Wyposażony w instalację
elektryczną i centralnego ogrzewania; z bezpośrednim wejściem, obok wejścia witryna – okno pcv.
Bardzo ładny, po remoncie – na podłogach płytki ceramiczne, ściany wygładzone.
Węzeł sanitarny poza lokalem we współużytkowaniu.
W lokalu tym może być prowadzona działalność handlowa lub usługowa
(ostatnio butik z odzieżą).
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

21,40 m kw.
NA BIURO Z MAŁYM ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń
(z przedsionkiem), usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy
ul. Granicznej 57c w Katowicach. Lokal jest po remoncie z wygładzonymi ścianami i płytkami ceramicznymi na podłodze. Okna pcv zabezpieczone kratami;
wyposażony w instalację elektryczną i CO (nowe grzejniki). Wejście do lokalu
pośrednie, poprzez hol wyremontowanej klatki schodowej. Wyremontowany,
estetyczny węzeł sanitarny poza lokalem, we współużytkowaniu.
Naszym zdaniem lokal ten idealnie nadaje się na małe biuro z niewielkim,
podręcznym zapleczem magazynowym dla firmy handlowej lub usługowej
świadczącej usługi w domu lub siedzibie klienta czy też za pośrednictwem
internetu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

32,36 m kw.
NA BIURO, HANDEL LUB USŁUGI
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń,
usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 36
w Katowicach. Okna pcv zabezpieczone kratami; wyposażony w instalację
elektryczną i CO. Wejście do lokalu bezpośrednie. Węzeł sanitarny poza lokalem, we współużytkowaniu.
Naszym zdaniem lokal ten nadaje się na biuro np. z zapleczem magazynowym
dla firmy handlowej lub usługowej.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
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OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI
IMIELIN – CISOWIEC
Ładnie położona działka w Imielinie Cisowcu, o pow. 957 m kw., w kształcie regularnego trapezu, przewidziana w planie pod budownictwo jednorodzinne. Działka jest uzbrojona (prąd, woda i kanalizacja oraz gaz
w drodze). Dojazd do działki drogą asfaltową. Interesująca lokalizacja
na granicy Imielina i Chełmu Śląskiego daje wiele możliwości. Spokojna, piękna i cicha okolica, wokół domy jednorodzinne, łąki, stawy i las.
Tutaj z pewnością odpoczniesz po pracy. Do zbiornika Dziećkowice zaledwie 6 min. samochodem, 10-15 min. rowerem, a ok. 25 min. spacerkiem. Do Biedronki 3 min. samochodem, 5 min. do imielińskiego rynku,
a tym samym do kościoła, poczty, apteki czy szkoły. Najbliższy przystanek autobusowy w odległości 3 min. spacerkiem.
Dojazd samochodem do Katowic w ciągu max 20 min.
Naszym zdaniem bardzo dobra oferta dla uciekających od wielkomiejskiego gwaru :)
UWAGA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
Cena ofertowa: 129.000 zł

OFERTA ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO
Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego
Kolejna oferta zamiany, to mieszkanie o pow. 43,20 m kw., składające
się z dwóch niezależnych pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.
Mieszkanie po remoncie, dobrze zagospodarowane, zadbane, słoneczne – z zachodnią wystawą okien. W pokoju na ścianie kamień ozdobny,
Kuchnia umeblowana ze sprzętem agd. Łazienka w płytkach ceramicznych z wanną i wc-kompaktem. W sypialni i przedpokoju zabudowane
szafy.
Poszukiwany do zamiany lokal mieszkalny powinien być trzypokojowy
(min. 55 m kw.), położony w Katowicach na Osiedlu Paderewskiego, Witosa lub Gałeczki oraz na terenie Rudy Śląskiej – Kochłowice. Stan techniczny – chętnie do remontu.

DWUPOKOJOWE

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
Katowice, ul. Sikorskiego, 43,23 m kw.
FUNKCJONALNE, W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI
Oferujemy do wynajęcia sympatyczne, funkcjonalne mieszkanie położone w zadbanym budynku, z wyremontowaną klatka schodową, na Osiedlu Paderewskiego, czyli w najlepszej lokalizacji w mieście. Osiedle jest
świetnie skomunikowane z Centrum miasta i drogami wylotowymi, cechuje się wyjątkowo bogatą infrastrukturą i sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi Doliny Trzech Stawów. W pobliżu większość katowickich uczelni – Politechnika Śl., Akademia Muzyczna, UŚ, UE.
Mieszkanie składa się z dwóch niezależnych pokoi, widnej kuchni, przedpokoju oraz łazienki razem z wc. Jest kompletnie umeblowane i wyposażone. Na podłogach w pokojach panele, a w przedpokoju i kuchni kafle.
Okna białe pcv, z wschodnią wystawą, duży pokój z balkonem. Kuchnia
umeblowana ze sprzętem agd i drobnym wyposażeniem kuchennym.
Łazienka w płytkach ceramicznych z wanną, wc kompaktem i umywalką,
wyposażona w pralkę automatyczną.
Preferowany dłuższy okres najmu.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu: 1.500 zł + media wg zużycia

TRZYPOKOJOWE
Katowice, ul. Sowińskiego 50,14 m kw.
3 POKOJE W POBLIŻU IBM
Oferujemy do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie położone na Osiedlu
Paderewskiego w Katowicach, w zadbanym budynku. Świetna komunikacja, pobliskie tereny rekreacyjne Doliny Trzech Stawów i bogata infrastruktura osiedlowa, to niewątpliwie istotne atuty tej oferty.
Wszystkie pokoje oddzielne, widna, oddzielna kuchnia, łazienka razem z wc oraz przedpokój. Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone
w sprzęt agd. Słoneczne, z zachodnią i południową wystawą okien. Okna
pcv. Łazienka w płytkach ceramicznych z wanną, wyposażona w pralkę
automatyczną. Kuchnia umeblowana z lodówką, kuchenką gazowoelektryczną i drobnym wyposażeniem.
Ze względu na bliskość większości katowickich uczelni (Politechnika Śl.,
Akademia Muzyczna, UŚ i AE) jest to również doskonała propozycja dla
studentów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu: 1.500 zł + media wg zużycia

TE WYJĄTKOWE MIESZKANIA TYLKO U NAS
Katowice, ul. Sowińskiego 43,20 m kw.
PO REMONCIE, Z CAŁYM WYPOSAŻENIEM
Mieszkanie gotowe do zamieszkania, bez dodatkowych nakładów.
Przestronne z funkcjonalnym układem pomieszczeń. Dwa oddzielne pokoje, widna kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. W bardzo dobrym stanie
technicznym, we wszystkich pokojach panele, w przedpokoju i kuchni
płytki ceramiczne. Dwie wbudowane szafy Komandor, komplet mebli
w salonie i sypialni. Kuchnia w zabudowie, ze sprzętem agd firmy Samsung (płyta gazowa, piekarnik, zmywarka, itd.).
Łazienka po remoncie, w ładnych płytkach, wyposażona w wannę, umywalkę, wc-kompakt i pralkę. Mieszkanie jest bardzo jasne i słoneczne.
Okna pcv z zachodnią wystawą, z pięknym widokiem na zieleń, wyposażone w rolety typu dzień/noc. Spokojni, życzliwi sąsiedzi.
Budynek po termomodernizacji, z wyremontowaną klatką schodową.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Atuty związane z lokalizacją:
1/ na terenie Osiedla obowiązuje system kontrolowanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, co sprawia, że zawsze znajdziesz miejsce dla
swojego samochodu.
2/ wyjątkowo bogata infrastruktura osiedlowa, wszystko „w zasięgu ręki”
– żłobek, przedszkola, szkoły, liczne sklepy, bary i restauracje, przychodnie, banki, kluby fitness, baseny, mnóstwo zieleni,
3/ blisko do centrum – dojedziesz w kilka min., a pieszo do rynku dotrzesz w zaledwie 10-15 min.,
4/ w pobliżu większość śląskich uczelni – Politechnika, Akademia Muzyczna, UŚl,, UE,
5/ liczne linie komunikacji miejskiej,
6/ w pobliżu dróg wylotowych z miasta – autostrada A4 i Węzeł Murckowski
7/ w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów z malowniczymi stawami, alejkami spacerowymi, trasami rowerowymi, rolkostradą i wodnym placem
zabaw.
Bardzo dobre miejsce do zamieszkania. Wszystko to sprawia, że wyjątkowo dobrze się tu mieszka i odpoczywa po pracy.
Z przyjemnością oprowadzę Cię po tym sympatycznym mieszkaniu
i okolicy.
Cena ofertowa: 294.000 zł
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI

TE WYJĄTKOWE MIESZKANIA TYLKO U NAS
Katowice ul. Sikorskiego 68,27 m kw.
NOWA OFERTA
GOTOWE DO ZAMIESZKANIA BEZ DODATKOWYCH NAKŁADÓW
WIĘKSZOŚĆ WYPOSAŻENIA W CENIE!
Oferujemy do sprzedaży kompletnie wyremontowane, przestronne
mieszkanie z funkcjonalnym układem pomieszczeń – trzy oddzielne
pokoje, w tym duży, pięknie doświetlony salon, ustawna kuchnia w kwadracie, łazienka i oddzielne WC, duży przedpokój zabudowany nowoczesnymi szafami, a wszystko to w bardzo dobrym stanie technicznym
i estetyczno-użytkowym.
W całym mieszkaniu idealnie wykonane gładzie (na mokro), we wszystkich pokojach panele, w przedpokoju i kuchni piękne kafle. Wymienione
wszystkie instalacje, nowoczesne energooszczędne oświetlenie, wymienione wszystkie grzejniki CO, a w kuchni dodatkowo wykonane ogrzewanie podłogowe. Drzwi zewnętrzne i stolarka wewnętrzna kompletnie
wymieniona (do salonu drzwi przesuwne). Wygodna, w pełni umeblowana i wyposażona w sprzęt agd kuchnia z płytą indukcyjną, piekarnikiem,
zmywarką, designerskim pochłaniaczem. W salonie zestaw praktycznie
nowych mebli (komoda, 2 witryny i szafa) oraz wygodny narożnik. Łazienka w interesujących płytkach, wyposażona w nowoczesną kabinę
prysznicową z deszczownicą i odpływem szczelinowym (bez brodzika),
w komplet szafek „na wymiar” oraz oddzielne WC z podwieszaną muszlą
i umywalką.
Okna pcv z wschodnią i południową wystawą, co sprawia, że mieszkanie
jest pięknie doświetlone, jasne i słoneczne, szczególnie salon. Dwa balkony – jeden z wejściem z salonu, a drugi z sypialni.
Sympatyczni i życzliwi sąsiedzi. Zamykany korytarz lokatorski dla czterech
mieszkań.
Budynek po termomodernizacji, z świeżo wyremontowaną klatką schodową.
Niewątpliwym atutem tej oferty jest też najlepsza lokalizacja w mieście.
Najlepsza bo:
1/ bardzo blisko Centrum miasta (dojedziesz w kilka, a dojdziesz w kilkanaście minut), ale bez jego wad (hałas, szum, tłok),
2/ bogata infrastruktura osiedlowa – żłobek, przedszkola, szkoły, liczne
sklepy lokalne i sieciówki (Biedronka, Lidl, Champion), bary i restauracje,
przychodnie, banki, kluby fitness, baseny, w pobliżu kompleks handlowy
Trzy Stawy; wszystko „w zasięgu ręki”;
3/ przestrzeń i dużo zieleni pomiędzy budynkami, które stoją w większych odległościach od siebie niż w obecnie realizowanych kompleksach
mieszkaniowych,
4/ na terenie Osiedla obowiązuje system kontrolowanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, co sprawia, że zawsze znajdziesz miejsce dla swojego samochodu.
5/ liczne linie komunikacji miejskiej,
6/ sąsiedztwo dróg wylotowych (A4 i Węzeł Murckowski) – nie tracisz czasu na „przebijanie się” przez miasto,
7/ bezpośrednie sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów, z jej malowniczymi stawami, alejami spacerowymi, trasami rowerowymi,
i innymi atrakcjami, gdzie znajdziesz wytchnienie nie tylko w weekendy.
Wszystko to sprawia, że wyjątkowo dobrze się tu mieszka i odpoczywa po pracy. Z przyjemnością pokażę Ci to piękne mieszkanie i jego otoczenie.
Cena ofertowa: 460.000 zł – KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
Zamieszczone w ogłoszeniach propozycje nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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BIURO MIEŚCI SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (PARTER - POKÓJ NR 5)
BEZPOŚREDNI TELEFON STACJONARNY 32 351 17 21
TELEFONY KOMÓRKOWE BEZ ZMIAN: 605 406 905, 601 633 583; e-mail: bon@smpaderewski.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

