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GAZETA SPÓŁDZIELCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
ul. Łódzka 19

50-521 Wrocław
tel. 71 361 60 86
fax 71 334 39 33

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl
www.smsp.wroc.pl

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia… 
Pragniemy złożyć członkom naszej Spółdzielni serdeczne życzenia. 
Niech w naszych sercach zagości dobro i spokój, a w naszych domach radość i zgoda. 
Życzymy Państwu rodzinnych spotkań przy świątecznym stole. 
W Nowym 2012 Roku niech nam się dobrze darzy, niech się spełnią najskrytsze marzenia. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 
SM „Śródmieście-Prasa”
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W związku z niedokonaniem w maju br. wyboru 
Rady Nadzorczej, Zarząd zwołał jeszcze raz Walne 
Zgromadzenie we wrześniu br. 

 Walne Zgromadzenie odbyło się w trzech częściach, w których uczest-
niczyli:

6.09.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Maczka 1A-7A, ul. Maczka 1-13, ul. Maczka 15-27, ul. Maczka 29-41, 
ul. Maczka 19A-29A, ul. Maczka 9A-17A, ul. Ołtaszyńska 116-128, ul. 
Ołtaszyńska 130-138 oraz członkowie oczekujący

7.09.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Grabskiego 1-21, ul. Grabskiego 2-8, ul. Zielińskiego, ul. Hallera, ul. 
Łódzka-Wesoła, ul. Komuny Paryskiej-Prądzyńskiego

8.09.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Bolesławiecka, ul. Kurkowa, ul. Pomorska-Dubois, ul. Cybulskiego, 
ul. Bujwida, ul. Matejki, ul. Sępa-Szarzyńskiego, ul. Sienkiewicza, ul. 
Zaułek Rogoziński 7A, ul. Zaułek Rogoziński 11AB

Posiedzenia odbyły się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzor-

czej w kadencji 2011-2014.
7. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej. 
8. Wybór członków Rady Nadzorczej. 
9. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji związanej ze zbywa-

niem mieszkań przy ul. Ołtaszyńskiej 116-128 i ul. Ołtaszyńskiej 130-138 
(wniosek członków Spółdzielni z ul. Maczka).

10. Informacja Zarządu o możliwości wprowadzenia oznakowanych stref 
ruchu na drogach wewnętrznych osiedla przy ul. Maczka-Ołtaszyń-
skiej (wniosek członków Spółdzielni z ul. Maczka).

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyborów 
do Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany do statutu ustalającej wynagrodzenia dla członków Rady 

Nadzorczej;
2) zmiany do statutu w zakresie prawa członków do prezentacji 

na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał – projekt uchwały 
zgłoszony przez członków Spółdzielni z ul. Maczka;

3) zgody na sprzedaż mieszkań przy ul. Ołtaszyńskiej i określenia 
źródła pokrycia upustów;

4) wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Wrocławskich Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

13. Zamknięcie obrad.

Kolegium złożone z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części 
potwierdziło przyjęcie następujących uchwał:
Uchwała nr 1 – dotycząca określenia liczby członków Rady Nadzorczej (7 
osób) w kadencji 2011-2014

Łącznie: za – 54 członków, przeciw – 2 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 2 – dotycząca zmiany do statutu ustalającej wynagrodzenia 
dla członków Rady Nadzorczej

1) Propozycja Zarządu – 20% minimalnego wynagrodzenia
Łącznie oddanych głosów – 55, w tym:
za – 41 członków, przeciw – 14 członków 

2) Poprawka zgłoszona przez J. Paluchniaka – 10% minimalnego 
wynagrodzenia
Łącznie oddanych głosów – 45, w tym:
za – 14 członków, przeciw – 31 członków 
Z uwagi na to, że wymagane jest 2/3 głosów dla podjęcia uchwały 
o zmianie statutu (podstawa: §76 ust. 5 statutu Spółdzielni), niniej-
sza uchwała została zatwierdzona z uwzględnieniem propozycji 
Zarządu – 20% minimalnego wynagrodzenia.

Uchwała nr 3 – dotycząca zmiany do statutu w zakresie prawa członków 
do prezentacji na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał 

Łącznie oddanych głosów – 57, w tym:
za – 57, członków, przeciw – 0 członków 
Z uwagi na to, że wymagane jest 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o 
zmianie statutu (podstawa: § 76 ust. 5 statutu Spółdzielni), niniejsza 
uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 4 – dotycząca zgody na sprzedaż mieszkań przy ul. Ołtaszyń-
skiej i określenia źródła pokrycia upustów

Łącznie: za – 59, członków, przeciw – 0 członków
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 5 – dotycząca wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Wrocław-
skich Spółdzielni Mieszkaniowych

Łącznie: za – 60 członków, przeciw – 0 członków
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Do Rady Nadzorczej (kadencja 2011-2014) kandydowało 17 osób, z któ-
rych wybrano 7-osobową Radę. Nowy skład Rady podano w odrębnym 
artykule.
Dokumenty z Walnego Zgromadzenia są do wglądu dla członków Spół-
dzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19. 

Katarzyna Radzińska 
specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

Walne Zgromadzenie 
we wrześniu 
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5 października 2011 roku Rada Nadzorcza przyjęła 
rezygnację pana LUCJANA MROZA z funkcji 
członka Zarządu naszej Spółdzielni. Rezygnacja 
została złożona w związku z wygraniem konkursu 
na zastępcę prezesa zarządu w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Oławie. 

Panu Lucjanowi Mrozowi w imieniu Zarządu, Rady Nadzor-
czej i członków Spółdzielni dziękujemy za rzetelną i merytoryczną 
pracę, zaangażowanie i rozwiązywanie wielu codziennych proble-
mów zgłaszanych przez członków. Pojawiały się one w trakcie eks-
ploatacji i użytkowania budynków. Podczas prawie 3-letniej pracy 
dał się poznać jako osoba kompetentna i życzliwa. To zjednało mu 
sympatię wielu mieszkańców. Panu Lucjanowi życzymy sukcesów 
w nowej pracy.

Do 30 listopada Zarząd pracował w dwuoso-
bowym składzie do czasu wyboru nowego człon-
ka Zarządu przez Radę Nadzorczą. W tym dniu 
bowiem Rada Nadzorcza uzupełniła skład Za-
rządu. Trzecim członkiem Zarządu został pan 
Michał Ozarski – zatrudniony w naszej Spół-
dzielni od ponad trzech lat. Życzymy mu owocnej 
pracy i sukcesów na nowym stanowisku.

Irena Bienkiewicz

Zmiany 
w składzie Zarządu

Hala sportowa przy ul. Zielińskiego ma nowego właściciela. Według 
informacji uzyskanych w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego Wro-
cławia właściciel, na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budo-
wę z 26 września 2011 roku – zmienia przeznaczenie hali, zachowując jej 
dotychczasowe gabaryty. Przebudowuje ją na dużą placówkę handlową. 
Planowany termin zakończenia przebudowy to grudzień br.

Tomasz Kapłon

Będzie 
nowa placówka

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 17.11.2011 r. uchylił 
ostatecznie uchwałę Walnego Zgromadzenia z 2010 r. zatwierdza-
jącą zmiany do statutu. Uznał, że dopuszczenie do różnego głosowania 
zmian w statucie na poszczególnych częściach WZ stanowi wystarczającą 
przesłankę do stwierdzenia nieważności tej uchwały. Czeka nas powtór-
ka głosowań!!!

Przypominamy, że na pierwszych trzech częściach WZ omawiano po-
szczególne zmiany i głosowano łącznie na treść objętą zmianami w ob-
rębie danego paragrafu, a na trzech kolejnych częściach (Grabskiego i 
Maczka ) na życzenie członków dopuszczono do głosowania w niektórych 
przypadkach także nad poszczególnymi punktami w obrębie danego pa-
ragrafu. Zdaniem sądu system głosowania, który wyłączał równość człon-
ków na poszczególnych częściach, należało uznać za wadliwy.

O uchylenie uchwały wnosił pan Jerzy Paluchniak. Aktualnie obowią-
zujący tekst z uwzględnieniem tego wyroku znajduje się na naszej stro-
nie internetowej. 

 Irena Bienkiewicz

Z OSTATNIEJ CHWILI

Sąd 
uchylił 
uchwałę

Michał Ozarski
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Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2011 r. zostały uchwalone nastę-
pujące zmiany do statutu: 

Pierwsza zmiana, której projekt przedstawił Zarząd, dotyczy wynagro-
dzenia dla członków Rady Nadzorczej. W §91 statutu wpisane zostały 
ustępy nr 7-9 o następującej treści:

7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wy-
sokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, wypłacane jest w formie 
miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym 
warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka 
Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w danym miesiącu. 

9. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie od-
bywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, członkom 
Rady Nadzorczej nie przysługuje.

Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej ma na celu pokry-
cie ponoszonych przez nich kosztów obejmujących np. koszty dojazdu 
na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Projekt kolejnej zmiany w statucie – zaaprobowanej i przegłosowanej przez 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu  – został zgłoszony przez 
grupę członków z ul. Maczka. Zaproponowana zmiana dotyczy wyznaczenia 
jednej osoby spośród członków zgłaszających projekt uchwały, która została 
wprowadzona do porządku i do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Oso-
ba ta prezentowałaby tę uchwałę na każdej części Walnego Zgromadzenia i 
wyjaśniałaby cel, który chcą osiągnąć członkowie ją zgłaszający.

Po §75 wprowadzono więc §751 o następującym brzmieniu:
1. Członkowie spółdzielni, którzy przed Walnym Zgromadzeniem po-

parli projekt uchwały, który znalazł się w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia, mają prawo wskazać w projekcie uchwały jednego 
członka, który będzie mógł być obecny na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia, w celu zaprezentowania innym członkom 
projektu uchwały i udzielenia wyjaśnień na temat projektu.

2. Członek spółdzielni, o którym mowa w ust. 1, może brać udział w 
głosowaniach tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Powyższe zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w 
ustawowym terminie i zostały zarejestrowane z dniem 28.09.2011 r.

Zmiany w statucie zarejestrowane

Odwiedzającym stronę internetową  
naszej Spółdzielni rzucił się w oczy zmieniony  
kształt strony.  
Widocznym elementem nowej  
jest jasne, przejrzyste menu.  
Znajdziemy tam informacje o Spółdzielni,  
jej organach, przetargach.  
Zwłaszcza rozbudowany jest dział „Inwestycje”,  
gdzie znajdziemy informacje,  
zdjęcia i wizualizacje. 

Wyszukanie nie sprawia teraz problemu. Oprócz najważniejszych infor-
macji o działalności Spółdzielni, danych adresowych, druków do pobrania, 
znajdą Państwo tam także naszą gazetę. Ponieważ strona jest jeszcze w bu-
dowie, informacje w poszczególnych zakładkach będą dostępne stopnio-
wo. Podobnie będzie z możliwością dostępu do dokumentów przeznaczo-
nych do wglądu tylko dla członków Spółdzielni. Po zalogowaniu się będą 
oni mogli niebawem sięgać do tych dokumentów. 

Mamy zatem nadzieję, że nowa strona zyska sobie szybko zwolenników 
i będzie chętnie odwiedzana przez członków naszej Spółdzielni. 

Tomasz Kapłon

 Po nabyciu brakujących działek, które były 
niezbędne dla uregulowania stanu prawnego 
gruntu dla nieruchomości Pomorska 9 – Dubois 12 
oraz Bolesławieckiej 2-6, przyszedł czas na zmianę 
wieczystego użytkowania gruntu we własność. 

Po kilku spotkaniach i twórczych dyskusjach mieszkańcy budynku przy ul. Po-
morskiej 9 – Dubois 12 postanowili ostatecznie nabyć grunt na własność i dokonać 
jednorazowych opłat wyliczonych przez Urząd Miejski za przekształcenie wieczyste-
go użytkowania we własność. Decyzja o przekształceniu wieczystego użytkowania 
uprawomocniła się 25 sierpnia 2011 roku i została już wpisana do księgi wieczystej.

Inną decyzję podjęli mieszkańcy budynku przy ul. Bolesławieckiej 2-6. Więk-
szością postanowili o pozostawieniu swoich działek w wieczystym użytkowaniu. 

Irena Bienkiewicz

Strona jak nowa 

Pomorska – Dubois z pełną własnością gruntu, 
Bolesławiecka w wieczystym użytkowaniu
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W związku ze znaczną liczbą zgłoszonych kandydatów 
(17 osób), Zarząd na Walne Zgromadzenie we wrześniu 
br. przedstawił pod głosowanie projekt uchwały 
ustalającej na kadencję 2011-2014 siedmioosobowy 
skład Rady Nadzorczej, która uchylała także uchwałę 
Walnego Zgromadzenia z maja br. o pięcioosobowym 
składzie Rady Nadzorczej. Wymieniona uchwała 
została podjęta przy 54 głosach „za” i 2 głosach 
„przeciw”.

W wyborach do Rady Nadzorczej, przeprowadzonych na Walnym 
Zgromadzeniu, które odbyło się w częściach w dniach 6, 7 i 8 września 2011 r., 
do Rady Nadzorczej kadencji 2011-2014 zostali wybrani następujący kandydaci 
– członkowie Spółdzielni – którzy uzyskali największą liczbę głosów:
Bożena Urbańska (z ul. Zaułek Rogoziński) – łącznie 42 głosy
Andrzej Olejnik (z ul. Sępa-Szarzyńskiego) – łącznie 40 głosów
Anna Małek-Gontarz (z ul. Komuny Paryskiej) – łącznie 36 głosów 

Barbara Dudek (z ul. Grabskiego) – łącznie 33 głosy
Mirosława Krzyścin (z ul. Dubois) – łącznie 33 głosy
Bożena Kulon (z ul. Grabskiego) – łącznie 33 głosy
Jadwiga Świtalska (z ul. Wesołej) – łącznie 30 głosów

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, zwołane przez 
przewodniczącego trzeciej części Walnego Zgromadzenia, odbyło się 14 
września 2011 roku.
Na tym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wybrali Prezydium Rady 
w składzie: 
Bożena Urbańska – przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bożena Kulon – zastępca przewodniczącej
Jadwiga Świtalska – sekretarz
Nowy skład Rady Nadzorczej został już wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Katarzyna Radzińska 
specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

Nowa Rada Nadzorcza

Rada Osiedla Krzyki-Partynice w odpowiedzi na wniosek w sprawie po-
prawy układu komunikacyjnego poinformowała naszą Spółdzielnię, że jest 
w posiadaniu pisma Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW, które 
potwierdza, że skrzyżowanie ulic Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej przewidziane 
jest do realizacji w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej 38 metrów 
w latach 2013-2014. Irena Bienkiewicz

Wartość rynkowa prawa wieczy-
stego użytkowania nabytej działki nr 
50 wynosi 136.429 złotych. Do zapła-
ty przypada nam kwota pokrywająca 
wyłącznie pełne koszty transakcji (wy-
cena, opłaty notarialne i VAT). Koszty 
te w najbliższym czasie zostaną rozli-
czone na poszczególne mieszkania. 
Pozostałą należność rozliczono z SM 
„Biskupin” bezgotówkowo, ustana-
wiając w zamian służebność przejścia 
i przejazdu przez bramę dla użytkow-
ników lokali w budynkach należących 
do SM „Biskupin”.

Po wpisaniu działki nr 50 do na-
szej księgi wieczystej Zarząd wystąpi 
do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o 
przekształcenie prawa wieczystego 
użytkowania we własność. Decyzję o 
przekształceniu podejmie Zarząd po 
konsultacji z mieszkańcami.

Wpis do księgi wieczystej budyn-
ku otwiera drogę wszystkim chęt-
nym do przekształcania swoich spół-
dzielczych praw do lokalu w odrębną 
własność.

Irena Bienkiewicz

Skrzyżowanie  
ul. Zwycięskiej z ul. Ołtaszyńską

Podpisanie w dniu 19 października br. aktu notarialnego ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Biskupin” zakończyło porządkowanie stanu prawnego 
nieruchomości przy ul. Matejki 18-20. 

Stan prawny uporządkowany 
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Czy wiesz, że Twoi bliscy lub znajomi mogą spędzić 
najbliższe Święta Bożego Narodzenia w nowym 
mieszkaniu?

W przestronnym, ciepłym, pachnącym choinką, w którym każdy z do-
mowników znajdzie swój kąt do cieszenia się z prezentów, słuchania kolęd 
i zajadania się smakołykami. W mieszkaniu z dużym stołem, wokół które-
go swobodnie zgromadzi się cała rodzina i znajomi. Bez zakłócania świą-
tecznej atmosfery przez przejeżdżające pod blokiem samochody, tram-
waje i autobusy.

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 
MIESZKAŃ na osiedlu RELAKS 
dla członków Spółdzielni
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Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Łódzka 19

tel. 71 361 60 86
www.smsp.wroc.plP
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tel. 71 361 60 86

Zarząd przedłuża do końca grudnia br. promocję „1 
czynsz gratis” w zamian za zachęcenie znajomych do ku-
pienia mieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych miesz-
kań z własnym miejscem postojowym w garażu podziemnym 
na osiedlu Relaks. Kameralnym, ogrodzonym, oddalonym od 
zatłoczonych ulic.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” ofe-
ruje wolne mieszkania 2-pokojowe do 50 m˛ (2 ostatnie) i 
3-pokojowe (także z antresolami) od 63 m˛ do 95 m˛ .

Mieszkania na parterze dostosowane są dla osób niepeł-
nosprawnych.

Z pełną ofertą gotowych mieszkań na sprzedaż można za-
poznać się na stronie internetowej Spółdzielni:

www.smsp.wroc.pl
Podane ceny można negocjować!
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 W okresie dziewięciu miesięcy 2011 roku 
zrealizowano w pełni 31 z 49 zadań objętych 
planem remontów oraz szereg zadań o 
charakterze awaryjnym nieobjętych planem, 
na łączną kwotę 495.715,03 zł.  
Dwa zadania zostały zrealizowane w 
znacznym zakresie i są nadal w realizacji. 
Dotyczy to naprawy balkonów  
na Zielińskiego (sukcesywna naprawa 
w ramach zgłoszeń) oraz wymiana ław 
kominiarskich na Łódzkiej 17 (usunięte 
przecieki przez pokrycie).

W przypadku zadań: „winda na Kurkowej” i „dach na Hal-
lera” oferty cenowe z przetargów znacznie przewyższały 
możliwości finansowe tych nieruchomości. Zarząd postano-
wił ograniczyć w bieżącym roku prace wyłącznie do wymia-
ny napędu windy na Kurkowej oraz do punktowej naprawy 
fragmentu pokrycia nad mieszkaniami 15 i 16. Zadania w tym 
zakresie zrealizowano. Ze względu na aktualny stan technicz-
ny dachu i windy jest możliwość przesunięcia tych zadań do realizacji na 
lata następne.

W realizacji na dzień 30.09.2011 r. znajdowały się następujące zadania 
(zakończone i odebrane w październiku): 
• wykonanie glazury na parterze – Sępa-Szarzyńskiego i Cybulskiego
• odnowienie elewacji parteru – Sępa-Szarzyńskiego• naprawa po-

krycia dachowego – Grabskiego 1-21
• naprawa tynków na murkach – Zielińskiego
• malowanie wiatrołapów – Zaułek Rogoziński 11a, b
Na IV kwartał przewidziano jeszcze realizację następujących zadań:
• wymiana okien na klatkach schodowych – Bujwida
• naprawa izolacji pionowej ściany – Bolesławiecka 6
• naprawa elewacji – Zaułek Rogoziński 7a

• malowanie klatek schodowych – Grabskiego 3, 7, 11
• naprawa pęknięć na balkonach – Zaułek Rogoziński 11b
• wymiana skorodowanych poziomów wody – Bolesławiecka
• wykonanie izolacji w szybie windy – Zielińskiego

Jedyne planowane zadanie, które nie zostanie zrealizowane, to napra-
wa elewacji na Zaułku Rogozińskim 11a, b. Są tam spękania i wykruszenia 
warstw tynku strukturalnego w różnych miejscach, na różnej wysokości, 
a szczególnie na wyższych kondygnacjach. Prace te wymagają komplek-
sowego podejścia do tej elewacji. Planowana naprawa miejscowa z liny 
przez alpinistę jest w takim przypadku nieuzasadniona. Ze względu na 
wysokość budynku ustawienie rusztowań będzie wymagać dokumenta-
cji i pozwolenia na budowę. Charakter usterki nie stwarza zagrożenia, lecz 

pogarsza przede wszystkim wygląd budynku. Prace polegają-
ce na oczyszczeniu odpadającej warstwy tynku strukturalne-
go i ponownym jej uzupełnieniu zostaną zaplanowane kom-
pleksowo za 2-3 lata.

W ramach posiadanych środków funduszu remontowe-
go zrealizowano zgłoszone przez mieszkańców Sienkiewicza 
ustawienie ogrodzenia terenu od strony wnętrza podwórko-
wego oraz jego monitoring. 

Poza pracami objętymi planem realizowano również wie-
le zadań o charakterze awaryjnym, ujawnionych w bieżącej 
eksploatacji – nie można było przełożyć ich realizacji na lata 
następne. Dotyczyły one w szczególności punktowych na-
praw obróbek blacharskich dachów (przecieki przy kominach, 
uszkodzonych fragmentów rynny lub rury spustowej), napraw 
wind i instalacji TV oraz awarii wodno-kanalizacyjnych. W ro-
ku bieżącym zdecydowanie mniej było dewastacji w postaci 
uszkodzeń bram garażowych i wybitych szyb. Przyczynił się 
do tego niewątpliwie monitoring zainstalowany w większości 
klatek schodowych.  Irena Bienkiewicz

Realizacja  
planu remontów
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14 maja br. weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych. Było 
ono aktem wykonawczym 
do ustawy z września 
ubiegłego roku, która 
wprowadza tzw. strefę 
ruchu. Przepis ten zezwala policji i straży miejskiej 
karać kierowców na drogach wewnętrznych. 

Funkcjonariusze będą mogli wypisywać mandaty, jeżeli właściciele 
dróg wewnętrznych ustawią nowy znak drogowy D-52 i D-53 z napisem 
„strefa ruchu”. Po ustawieniu znaków zaczynają na drodze wewnętrznej 
obowiązywać wszystkie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Strefa 
ruchu nie jest idealnym rozwiązaniem. Dotychczas na osiedlu można było 
chodzić po jezdni na drodze wewnętrznej, bez narażenia się na mandat. 
Po ustanowieniu znaku „strefa ruchu” tak nie będzie. Piesi będą musieli 
korzystać wyłącznie z chodników i przejść dla pieszych.

Wykonanie jednego znaku „strefa ruchu” kosz-
tuje ok. 350 zł. 

W przypadku osiedla Relaks oznakowanie na-
leżałoby ustawiać w dwóch miejscach – przy wjeź-

dzie i wyjeździe ze strefy (łącznie 4 znaki) a w przy-
padku ulicy Grabskiego – w czterech miejscach. 

Biorąc pod uwagę charakter naszych dróg osiedlowych, małą liczbę 
miejsc parkingowych w obrębie budynków oraz opinię członków wyra-
żaną na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd postanowił nie wprowadzać na 
drogach wewnętrznych stref ruchu. Uznał, że nie poprawiłoby to warun-
ków zamieszkiwania na osiedlu, a w wielu przypadkach pogorszyłoby je.

Zarząd nie wyklucza możliwości zakupienia i ustawienia odpowiednich 
znaków. Może się to odbyć na pisemny wniosek większości osób mających 
tytuły prawne do lokalu w nieruchomościach korzystających z powyż-
szych dróg wewnętrznych.

Irena Bienkiewicz

Strefa ruchu 

Został zrealizowany wniosek mieszkańców 
nieruchomości przy ul. Sienkiewicza. Teren należący do 
budynku został ogrodzony. Dodatkowo zamontowano 
monitoring terenu i samej klatki. Prawo przejazdu i 
przejścia przez teren zachowali mieszkańcy budynku 
przy ul. Sępa-Szarzyńskiego 49. 

Na mocy odrębnego porozumienia mieszkańcy budynku sąsiedniego, 
należącego do Wspólnoty Sępa-Szarzyńskiego 51, zachowali możliwość 
przejścia do śmietnika (bez prawa przejazdu). Wszystkie trzy nierucho-
mości partycypują w kosztach oświetlenia tego podwórka. Po raz kolejny 
okazało się, że zgodne sąsiedztwo jest możliwe. 

Irena Bienkiewicz

Spokój na Sienkiewicza 
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Zakończona została realizacja brakujących miejsc 
postojowych, objętych pozwoleniem na budowę 
budynków przy ul. Ołtaszyńskiej 116-138. 

Przypominamy, że Zarząd, po wysłuchaniu opinii osób uczestniczących 
w maju 2011 roku w I i II części Walnego Zgromadzenia, postanowił wyzna-
czyć brakujące miejsca postojowe w pierwszej kolejności w obrębie pasa 
osiedlowej drogi wewnętrznej. 

W wyniku podjętych działań dokonano ponownie bilansu wszystkich 
miejsc postojowych dla osiedla Relaks. Opracowano dokumentację za-
mienną, która uzyskała akceptację Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. Decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1365/11 
z 1.08.2011 r. zmieniono dotychczasową prawomocną decyzję pozwole-
nia na budowę budynków przy ul. Ołtaszyńskiej w części dotyczącej zago-
spodarowania terenu. Tym samym zrealizowano warunek powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, określony w pozwoleniu na użytko-
wanie obiektu.

Irena Bienkiewicz

Parking dla Ołtaszyńskiej 

Zarząd Spółdzielni w dniach 15 i 16 listopada 
br. zawarł umowy z Urzędem Miejskim 
Wrocławia i Zarządem Zasobu Komunalnego. 
Działał w imieniu osób posiadających 
spółdzielcze prawa do lokalu oraz z 
upoważnienia osób posiadających odrębną 
własność lokali w budynku przy ul. Kurkowej 
27-29. 

W zamian za służebność przejazdu dla mieszkańców bu-
dynku przy ul. Otwartej 16a oraz osób zarządzających wnę-
trzem podwórkowym, w imieniu Gminy Wrocław zostaną 
wykonane na naszą rzecz (nieodpłatnie) następujące prace:
1. budowa osłony śmietnikowej na działce gminnej, z pra-

wem do nieodpłatnego korzystania z niej przez mieszkań-
ców naszej nieruchomości,

2. budowa ogrodzenia z bramką przy osłonie śmietnikowej, 
uniemożliwiającą przejazd przez nasz teren w kierunku 
Otwartej i Pomorskiej,

3. utwardzenie części terenu,
4. oświetlenie terenu, umożliwiające demontaż naszej lampy.

Podpisanie powyższych umów zakończyło kilkuletnie sta-
rania Zarządu o uporządkowanie tego terenu. 

 Irena Bienkiewicz

Ruszą prace na Kurkowej
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W okresie od ostatniej informacji, tj. od marca 
br. do końca października, Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” odbył 37 
posiedzeń. Dominowała tematyka związana 
ze sprzedażą mieszkań na Ołtaszyńskiej oraz 
przygotowaniem i zwołaniem dwóch Walnych 
Zgromadzeń. Niezależnie od tych dwóch 
kluczowych zadań Zarząd rozpatrywał na bieżąco 
wszystkie sprawy związane z utrzymaniem 
budynków oraz wnioski zgłaszane przez członków 
Spółdzielni. 

Realizując złożone wnioski, Zarząd zawarł 21 notarialnych umów 
przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność oraz 
ustanowił nowe odrębne własności lokali dla 6 mieszkań i 10 miejsc po-
stojowych w budynku przy ul. Ołtaszyńskiej. 

Ze spółdzielczego lokatorskiego prawa w budynku przy ul. Zielińskie-
go i członkostwa w Spółdzielni zrezygnowała 1 osoba. Zgodnie z usta-
wą, nowego, uprawnionego wyłoniono w drodze przetargu i ustanowio-
no na jego rzecz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Na nabycie 
mieszkania lokatorskiego w budynkach przy ul. Ołtaszyńskiej zdecydo-
wały się 4 osoby – zostały one przyjęte w poczet członków Spółdzielni i 
podpisano z nimi stosowne umowy.

Z rejestru członków Zarząd wykreślił 10 osób, które zrzekły się człon-
kostwa ze względu na sprzedaż praw do lokali. Zarząd także skreślił z re-
jestru jednego zmarłego członka. Jednocześnie Zarząd przyjął w poczet 
członków 8 osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, 
z uwagi m.in. na nabycie spółdzielczego prawa do mieszkania lub ocze-
kiwanie na ustanowienie odrębnej własności.

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano wnioski członków Spół-
dzielni dotyczące m.in. wydania zaświadczeń do sprzedaży lub daro-
wania praw do lokali lub do założenia księgi wieczystej. Wnikliwie były 
też rozpatrywane prośby członków Spółdzielni o rozłożenie na raty za-
dłużenia z tytułu opłat za lokal. Zarząd rozpatrzył pozytywnie 17 takich 
wniosków.

Wobec 41 osób, które mimo kolejnych wezwań do zapłaty nie uregu-
lowały swoich należności, Zarząd postanowił skierować sprawy do sądu 
o wydanie nakazu zapłaty. Przeciwko 12 osobom – po uzyskaniu klauzuli 
wykonalności – skierował sprawy do egzekucji komorniczej.

Zarząd na wszystkich swoich posiedzeniach omawiał także sprawy 
dotyczące poszczególnych nieruchomości – zarówno w zakresie popra-
wy stanu technicznego, jak i potrzeb remontowych. Na bieżąco Zarząd 
zlecał usuwanie usterek w budynkach i poszczególnych lokalach. W try-
bie awaryjnym zlecał przede wszystkim usuwanie przecieków przez po-
krycia dachowe, izolacje lub przecieki z instalacji. W związku z częsty-
mi uszkodzeniami taśm izolacyjnych pokryć daszków nad wejściami do 
klatek schodowych budynków przy ul. Maczka, zabezpieczono te dasz-
ki przed kunami. 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i uwzględniając ich wnioski, 
Zarząd wykonał monitoring wejść do klatek schodowych. Dotyczy to 
budynków przy ul. Pomorskiej-Dubois, Komuny Paryskiej-Prądzyńskie-
go, Kurkowej i Sienkiewicza. Zmodernizował także monitoring w gara-
żu podziemnym budynku przy ul. Zielińskiego. Na prośbę mieszkańców 
wykonał od strony podwórka ogrodzenie dla budynku przy ul. Sienkie-
wicza. Zamontował też bramę wjazdową w przejeździe budynku przy 
ul. Pomorskiej. 

Mając na uwadze ochronę środowiska, oprócz pojemników do se-
gregacji PCV, przy osłonach śmietnikowych budynków przy ul. Grab-
skiego-Zielińskiego, Komuny Paryskiej-Prądzyńskiego, Pomorskiej-Du-
bois-Cybulskiego pojawiły się także pojemniki do zbierania zużytych 
świetlówek. Było to możliwe po podpisaniu porozumienia o współpracy 
z firmą ELEKTROEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO z Warszawy.

Po kolejnej analizie mocy wykonanej w sezonie grzewczym 2010/2011 
Zarząd złożył wniosek do PGNiG o zmniejszenie zamówionej mocy umow-
nej paliwa gazowego dla kotłowni gazowych w budynkach: ul. Maczka 29-
41, ul. Ołtaszyńska 116-128, ul. Ołtaszyńska 130-138. Zarząd wystąpił także 
z podobnym wnioskiem do FORTUM, o zmianę mocy zamówionej dla bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza 37/39, w związku z dociepleniem stropodachu.

Uporządkowano sprawy gruntowe nieruchomości przy ul. Pomorskiej-
Dubois i ul. Matejki. Zarząd rozpoczął już podpisywanie aktów notarial-
nych przeniesienia własności z mieszkańcami ul. Pomorskiej-Dubois, któ-
rzy złożyli stosowne wnioski.

Spółdzielnia dysponuje jeszcze wolnymi mieszkaniami i miejscami po-
stojowymi w budynkach przy ul. Ołtaszyńskiej. Wolne miejsca postojowe 
Zarząd wynajmuje osobom zainteresowanym – do czasu, aż nie zostanie 
sprzedane mieszkanie, do którego dane miejsce jest przypisane. Opłaty z 
tego tytułu pomniejszają koszty utrzymania pustostanów.

Irena Bienkiewicz 

Z prac Zarządu
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA”
50-521 Wrocław 

ul. Łódzka 19
NIP 896 000 37 11          REGON 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl          www.smsp.wroc.pl
tel. centrala 71 361 60 86, 71 334 39 32

fax 71 361 60 86 wew. 33 lub 71 334 39 33

BIURO SPÓŁDZIELNI CZyNNE:
poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 7-15 
wtorek w godz. 10-15 
środa w godz. 9-17

DZIAŁ CZyNSZÓW 
poniedziałek, czwartek w godz. 7-11
środa w godz. 9-17

PRZyJMOWANIE CZŁONKÓW
Zarząd Spółdzielni: 

w każdą środę  w godz. 14-17
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Prezes Zarządu: 
Irena Bienkiewicz 
tel. 71 334 39 31, 607 357 700
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

Zastępca Prezesa Zarządu: 
Danuta Stańko
tel. 71 334 39 35, 693 641 341
e-mail: d.stanko@smsp.wroc.pl

Członek Zarządu: 
Michal Ozarski
tel. 71 334 39 44, 607 550 336
e-mail: m.ozarski@smsp.wroc.pl

WAŻNE TELEFONy
Sekretariat: 

Kamila Żygadło
tel. 71 334 39 32 lub 71 361 60 86 
e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dział Członkowski: 
Katarzyna Radzińska 
tel. 71 334 39 41 lub 71 361 60 86 wew. 41
e-mail: k.radzinska@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Piotr Procyk (osiedle Relaks-Partynice, Grabskiego, 
Zielińskiego, Hallera, Łódzka/Wesoła)
tel. 71 334 39 43 lub  71 361 60 86 wew. 43,  697 655 100 
e-mail: p.procyk@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Liliana Kurzawa (Bolesławiecka, Kurkowa, 
Sępa-Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Bujwida, 
Cybulskiego, Matejki, Pomorska/Dubois, Zaułek 
Rogozińki, Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego)
tel.  71 334 39 45 lub  71 361 60 86 wew. 45, 695 379 312
e-mail: l.kurzawa@smsp.wroc.pl 

Dział Czynszów: 
Agnieszka Marczak
tel.  71 334 39 40 lub  71 361 60 86 wew. 40
e-mail: a.marczak@smsp.wroc.pl

Konserwator – 605 327 605
Policja – 997 
Straż pożarna – 998 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Straż Miejska – 986
Anteny „IKATEL” – 71 329 17 82 
Domofony „THETA” – 71 396 78 20
Pogotowie elektryczne – 71 348 65 11
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993 
Pogotowie wod.-kan. – 994, 71 348 53 14 
Pogotowie dźwigowe – 71 344 10 22 
(ul. Pomorska, Dubois, Sępa-Szarzyńskiego, Kurkowa, 
Matejki, Cybulskiego) 

KONE – dźwigi – 22 843 88 88, 513 027 110, 513 027 111, 
800 566 300
(ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński, Komuny Paryskiej)

INTERTECH – obsługa kotłowni 71/ 353 92 65 
(dot. osiedla Relaks-Partynice) 

Przepisy świąteczne
Czosnkowe śledzie
Składniki
2 opakowania śledzi w zalewie olejowo-octowej
2 śmietany 22%
1 główka czosnku

Sposób przyrządzenia
Śledzie odsączyć i pokroić na kawałki. Czosnek drobno pokroić i połączyć ze śmietaną. 
Dodać do śledzi. Do spożycia gotowe dopiero po 12 godzinach.

Karkówka orientalna z ananasem
Składniki
1,2 kg karkówki bez kości 
1,5 puszki ananasów w plastrach 
3 łyżki posiekanej natki pietruszki 
3 nieduże pory 
4 łyżki bułki tartej 
jajo 
olej 
sól
pieprz

Sposób przyrządzenia
Mięso umyć, osuszyć, natrzeć solą i pieprzem. Obwiązać nitką i obsmażyć ze wszystkich 
stron na rozgrzanym oleju. Przełożyć do brytfanny, piec 30-35 minut w temperaturze 
około 200 st. C, podlewając od czasu do czasu niewielką ilością wody. Ananasy osączyć 
na sitku, 3-4 krążki zostawić do dekoracji, a resztę podzielić na dwie równe porcje. Jedną 
porcję pokroić w grubą kostkę, a drugą zmiksować. Zmiksowane ananasy połączyć z bułką, 
żółtkiem i natką, doprawić solą i pieprzem. Białko ubić na pianę, dodać do masy anana-
sowej, wymieszać. Podpieczone mięso posmarować masą i piec jeszcze około 20 minut. 
Pory oczyścić, umyć (jeden zostawić do dekoracji), pozostałe pokroić na małe kawałki i 
podsmażyć. Do podsmażonych porów wlać odrobinę wody, dodać sól, pieprz i ananasy 
pokrojone na kawałki. Dusić pod przykryciem 3-5 minut. Pieczeń wyjąć, pokroić na plastry, 
ułożyć na półmisku razem z duszonymi ananasami i porami. Udekorować ponacinanymi 
listkami surowego pora i krążkami ananasa.

Ambasador przekładany
Składniki
1 margaryna
2 szklanki cukru
0,5 szklanki mleka
3 stołowe łyżki kakao
2 szklanki mąki
5 jaj
0,5 łyżki proszku do pieczenia
1 torebka kremu budyniowego KARPATKA
polewa czekoladowa
bakalie

Sposób przyrządzenia
Mleko wlewamy do garnuszka, rozpuszczamy w nim cukier i margarynę. Wsypujemy kakao, 
dobrze mieszamy i zagotowujemy. Zostawiamy do wystygnięcia. Do ostudzonej masy 
dodajemy 5 żółtek i mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Dokładnie miksujemy na 
jednolitą masę. Z białek ubijamy pianę, delikatnie mieszamy z ciastem. Pieczemy w dużej 
blasze, około 50-60 minut w 150 st. C.
Upieczone ciasto zostawiamy do ostygnięcia. Następnie przekrawamy je na pół i przekłada-
my kremem budyniowym. Całość polewamy polewą czekoladową i posypujemy bakaliami


