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Na str. 6 prezentujemy Państwu w całości tekst artykułu, który zamieściła na swych łamach „Gazeta Południowa”. 
Zachęcamy do lektury.

Klucze do wzięcia

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

Niech nadchodzące 
Święta Wielkanocne 

będą dla Państwa 
– członków naszej 

Spółdzielni 
czasem spokoju, 

radości i rodzinnych 
spotkań.

Życzymy Państwu 
wszelkiej pomyślności, 

smacznego jajka,
mokrego dyngusa  

i obfitości  
na świątecznym stole. 

Zarząd i Rada Nadzorcza 
SM „Śródmieście-Prasa”
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W dniu 14.03.2012 r. Rada Nadzorcza  
podjęła uchwałę o podziale najbliższego  
Walnego Zgromadzenia na dwie części.  
Zaliczenie członków Spółdzielni  
do poszczególnych części  
określają poniższe tabele.

Część 1

Budynek

1. Bolesławiecka 2-6

2. Bujwida 39-39C

3. Cybulskiego 7

4. Kurkowa 25-27

5. Komuny Paryskiej 81-83 – Prądzyńskiego 26

6. Łódzka 17-19 – Wesoła 34A

7. Matejki 18-20

8. Pomorska 9 – Dubois 12

9. Sępa Szarzyńskiego 49

10. Sienkiewicza 37-39

11. Zaułek Rogoziński 7A

12. Zaułek Rogoziński 11A-11B

13. Grabskiego I – 1-21

14. Grabskiego II – 2-8

15. Zielińskiego 59-59C

16. Hallera 153A
 

Część 2

Budynek

1. Maczka I – 1A-7A

2. Maczka II – 1-13

3. Maczka III –15-27

4. Maczka IV – 29-41

5. Maczka V –19A-29A

6. Maczka VI – 9A-17A

7. Ołtaszyńska 116-128

8. Ołtaszyńska 130-138

9. członkowie oczekujący

W bieżącym roku Zarząd przewiduje zwołanie Walnego Zgromadzenia 
w drugiej połowie maja. O dacie, miejscu i planowanym porządku obrad 
wszyscy członkowie zostaną powiadomieni pisemnie, w sposób określo-
ny w §74 statutu.

Irena Bienkiewicz

W obecnych czasach nie da się jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie, czy monitoring to moda, 
czy konieczność. Jest to niewątpliwie po części i 
jedno, i drugie. 

Monitoring wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  
i przyczynia się do zmniejszenia aktów wandalizmu. Jednocześnie 
monitoring to znaczne ograniczenie prywatności. Oczekiwania miesz-
kańców są w tej materii bardzo zróżnicowane i zależą od ich potrzeb 
i hierarchii wartości. Często są skrajne: od monitoringu pełnego na 
każdej kondygnacji, z widokiem na każde drzwi, po żądanie usunięcia 
wszystkich kamer. 

W budynkach wielorodzinnych zawsze trzeba zachować umiar, 
aby równoważyć różnorodne oczekiwania. Z powyższych wzglę-
dów decyzję o zainstalowaniu monitoringu w kolejnych budynkach 
Zarząd Spółdzielni podejmuje wyłącznie na pisemny wniosek więk-
szości mieszkańców danej nieruchomości. Poprzedza ją spotkaniem 
z wnioskodawcami i odpowiednią ankietą. W ostatnich miesiącach  
w naszej Spółdzielni odnotowano zwiększoną liczbę wniosków i zapy-
tań w sprawie monitoringu.

Irena Bienkiewicz

Monitoring
– moda czy 
konieczność?

Walne 
Zgromadzenie 
w maju
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Nowa Rada Nadzorcza, wybrana na Walnym 
Zgromadzeniu we wrześniu 2011 roku , do marca br.  
pod przewodnictwem pani Bożeny Urbańskiej 
obradowała już na 8 posiedzeniach.

W tym czasie przyjęła rezygnację członka Zarządu, pana  
Lucjana Mroza, i wybrała nowego członka Zarządu – pana Michała 
Ozarskiego. Rada Nadzorcza zajęła się aktualizacją regulaminów 
obowiązujących w Spółdzielni. W ramach tych prac zatwierdzono 
aneks do „Regulaminu dotyczącego rozliczania kosztów eksplo-
atacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszka-
niowymi) i ustalania opłat za używanie lokali” oraz przyjęto „Re-
gulamin w sprawie wynajmu lokali użytkowych”. Obecnie trwają 
prace nad harmonogramem aktualizacji pozostałych regulaminów. 

Stałym i najważniejszym punktem porządku obrad każdego po-
siedzenia jest aktualna informacja Zarządu na temat działań pod-
jętych w celu zintensyfikowania sprzedaży mieszkań w budynkach 
przy ul. Ołtaszyńskiej. Członkowie Rady Nadzorczej w dyskusji oce-
niają te działania i wskazują na inne, które można by jeszcze podjąć. 
Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia z września 2011 roku  
w sprawie określenia maksymalnych upustów i minimalnych cen dla 
mieszkań przy ul. Ołtaszyńskiej, Rada Nadzorcza już na swoim pierw-
szym posiedzeniu ustaliła uchwałą wielkość maksymalnych upu-

stów dla poszczególnych lokali. Takie upusty uwzględniane są przez  
Zarząd przy negocjacjach cenowych.

Rada Nadzorcza powołała ze swojego grona 3-osobową Komisję 
Rewizyjną, w celu zbadania kosztów inwestycji na ul. Ołtaszyńskiej. 
Komisja Rewizyjna już rozpoczęła pracę, a po jej zakończeniu przed-
stawi swoje sprawozdanie na forum Rady. Realizując swoje ustawowe 
i statutowe zadania kontrolne, Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawoz-
dania Zarządu za 2011 rok z wykonania planu gospodarczego i planu 
remontów. 

W styczniu br. RN zatwierdziła plan finansowo-gospodarczy na rok 
2012 (po wcześniejszym zatwierdzeniu założeń do niego) oraz wyni-
kające z tego planu stawki eksploatacyjne dla poszczególnych nieru-
chomości. Nowe stawki będą obowiązywać od maja br. Zatwierdzo-
no również plan remontów. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji 
przedstawiono w odrębnym artykule.

Po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z przesłanymi ofertami, na 
badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok wybrano 
firmę Usługi Księgowe REWIDENT Elżbieta Pietrzyk. Opinia biegłego 
rewidenta zostanie zaprezentowana członkom Spółdzielni na Wal-
nym Zgromadzeniu.

Na marcowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła już decyzję  
o podziale najbliższego Walnego Zgromadzenia na dwie części.

Katarzyna Radzińska

Z prac
Rady Nadzorczej
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Od listopada 2011 roku Zarząd obradował 
na 21 posiedzeniach. Na każdym z nich dużo 
czasu poświęcano problemowi inwestycji 
przy ul. Ołtaszyńskiej, omawiając możliwości 
zintensyfikowania sprzedaży tych mieszkań.

W okresie od listopada 2011 do marca 2012 roku Zarząd przyjął  
w poczet członków Spółdzielni 3 osoby, a skreślił z rejestru członków  
8 osób. Były to głównie osoby, które sprzedały lub darowały swoje loka-
le i nie miały już żadnych tytułów prawnych do lokali w zasobach Spół-
dzielni. Zarząd ustanowił spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania 
przy ul. Zielińskiego dla osoby bliskiej zmarłego członka Spółdzielni.

Realizując złożone wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw  
w odrębną własność, Zarząd zawarł 15 umów notarialnych przeniesie-
nia własności lokali, w tym pierwsze umowy przeniesienia własności 
dla lokali w budynku przy ul. Pomorskiej 9 – Dubois 12. 

Z uwagi na przeprowadzenie przetargu na lokal w budynku przy  
ul. Hallera 153A (po eksmisji lokatorów), Zarząd ustanowił i przeniósł już 
własność tego mieszkania na rzecz małżeństwa, które wygrało przetarg 
i dopełniło formalności. Ogłaszano również przetargi na najem zwal-
nianych lokali użytkowych oraz konkursy ofert na wolne pomieszczenia 
gospodarcze. Podejmowano decyzje o czasowym wynajęciu niesprze-
danych jeszcze miejsc postojowych. Na wnioski członków Spółdzielni  
i osób niebędących członkami Zarząd wydawał zaświadczenia do zby-
cia lub darowania lokali oraz do założenia księgi wieczystej dla spół-
dzielczego własnościowego prawa.

W wyniku dyskusji nad zadłużeniami poszczególnych lokali Zarząd 
zdecydował o skierowaniu spraw do sądu o wydanie nakazu zapłaty 
wobec 22 osób. Dotyczyło to osób, które pomimo wezwań przedsą-
dowych nie regulowały swoich zobowiązań. W stosunku do dwóch 
osób, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, zdecydowano  
o skierowaniu do sądu pozwu o eksmisję. Jednocześnie na wnio-

sek dłużników, uwzględniając ich sytuację finansową, Zarząd podej-
mował decyzje o rozłożenia zadłużenia na raty. Podjęto współpracę  
z Urzędem Miejskim w celu przyspieszenia zasądzonej eksmisji osobie  
z Zaułka Rogozińskiego.

Stałym punktem obrad Zarządu było rozpatrywanie wniosków dzia-
łu technicznego w sprawie utrzymania nieruchomości w należytym 
stanie technicznym i estetycznym. Wśród tych wniosków dominowa-
ły sprawy wyboru ofert na wykonanie planowanych prac remonto-
wych oraz usuwania awarii i innych drobnych prac zgłaszanych przez 
mieszkańców lub zauważonych przez administratorów. Sprawy ta-
kie dotyczyły m.in. naprawy izolacji na ścianie piwnicy budynku przy  
ul. Bolesławieckiej 6, przycinki i wycinki drzew od strony podwórka 
realizowanej na wniosek mieszkańców przy ul. Matejki 18-20, napra-
wy zdewastowanych drzwi windy przy ul. Zielińskiego 59A i wymiany 
zniszczonej wykładziny w windach budynku przy ul. Matejki 20 i Sępa 
Szarzyńskiego 49, wymiany ław kominiarskich na dachu budynku przy 
ul. Łódzkiej 17 czy utwardzenia części terenu na Kurkowej. 

Członkowie Zarządu odbyli kilka spotkań z mieszkańcami kolej-
nych nieruchomości, omawiając naistotniejsze problemy nurtujące 
ich mieszkańców. Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek mieszkań-
ców budynku przy ul. Grabskiego 2-8 w sprawie zamknięcia przejścia 
między bramą nr 8 a placem zabaw. Zamknięcie wykonano w ramach 
konserwacji z materiałów posiadanych przez Spółdzielnię. Wspólnie  
z współwłaścicielami wystąpiono do Urzędu Miejskiego z wnioskiem  
o uregulowanie granicy przedszkola. 

Uwzględniając wnioski mieszkańców osiedla Relaks, podjęto kolej-
ne działania mające na uwadze poprawę ich bezpieczeństwa. Zarząd 
zlecił przeprogramowanie programatora czasowego umożliwiającego 
otwieranie bram wjazdowych na osiedle przy ul. Maczka-Ołtaszyńskiej 
w odpowiednich godzinach. W celu utrudnienia włamań do garaży 
zabezpieczono blachami zamki drzwi. Kod ogólny do drzwi wejścio-
wych na klatkę zastąpiono kodami indywidualnymi. Podjęto decyzję  
o montażu rejestratorów w istniejących instalacjach monitoringu ga-
raży. Efektem spotkań z mieszkańcami niektórych budynków jest przy-
gotowanie prac rozszerzających monitoring. 

Wniosek o monitoring złożyli także mieszkańcy budynku przy  
ul. Łódzkiej-Wesołej. W ich budynku zostanie zamontowanych  

5 kamer (w tym 2 kamery na zewnątrz) i rejestrator. Wykona-
nie monitoringu przewidziane jest w drugim kwartale br. 

W związku z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce 
i koniecznością dostosowania do niej instalacji AIZ  

w budynkach Spółdzielni, Zarząd zdecydował o za-
kupie i montażu nowych wzmacniaczy pozwala-

jących na odbiór programów cyfrowych, do-
celowo ze wszystkich trzech multipleksów.

Po uregulowaniu stanu prawnego grun-
tu dla nieruchomości przy ul. Matejki 18-20,  

Zarząd wystąpił do prezydenta Wrocła-
wia z wnioskiem o przekształcenie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomo-
ści przy ul. Matejki 18-20 we własność. 
Oczekujemy na wycenę. Po jej otrzyma-
niu stosowną informację przekażemy 
wszystkim mieszkańcom budynku. Za-
decydują wtedy, czy chcą przekształcić 

grunt we własność.
Irena Bienkiewicz

Z prac Zarządu
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Hallera 
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Bujwida 
•	 Malowanie klatek schodowych z glazurą  

na parterze
• Naprawa tynku i malowanie ścian przejazdu
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Sienkiewicza 
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Cybulskiego
•	 Naprawa tynku i malowanie bramy  

przejazdowej
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Naprawa balkonów 7/3 i 7/6

 
Kurkowa 
•	 Utwardzenie terenu 
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Wymiana drzwi wejściowych – Kurkowa 27
• Opracowanie dokumentacji techniczno- 

-kosztorysowej na remont elewacji
 

Pomorska – Dubois 
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Wymiana drzwi wejściowych – Pomorska 9 

(od podwórka)
• Zabezpieczenie okien klatki stop-ptakami

 
Bolesławiecka
•	 Wymiana skorodowanych poziomów wody 

w piwnicy – z 2011 r. 
• Konserwacja daszków blaszanych  

wiatrołapów i śmietnika
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

Matejki
•	 Naprawa murowanej balustrady balkonu 20/18 
• Zabezpieczenie gzymsu – stop-ptaki
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Naprawa tynku na balkonie 18/12

Zaułek Rogoziński 7A 
•	 Naprawa elewacji na wysokości IX-X piętra  

– z 2011 r.
• Naprawa balkonu 7a/7
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Zaułek Rogoziński 11A, 11B 
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Łódzka – Wesoła 
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Wykonanie monitoringu
•	 Wymiana pękniętych szyb na balkonach  

– Łódzka 19

Plan remontów 2012

Prezentujemy Państwu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan remontów 
na 2012 rok. Obejmuje on zadania wynikające z potrzeb ujawnionych 
podczas bieżącej eksploatacji budynków i przeglądów technicznych oraz  
z wniosków zgłaszanych przez członków w roku ubiegłym. 

Plan nie obejmuje zadań o charakterze awaryjnym. Awarie są usuwane poza planem w trybie 
pilnym i obciążają fundusz remontowy konkretnej nieruchomości (np. awarie wind, punktowe 
awarie instalacji…). 

W bieżącym roku, w związku ze zmianą sygnału TV na cyfrowy, we wszystkich budynkach zo-
staną wykonane niewielkie prace adaptacyjne na instalacjach antenowych, umożliwiające odbiór 
sygnałów ze wszystkich trzech powstających multipleksów.

Przypominamy, że w ciągu roku, na wniosek mieszkańców, w ramach środków finansowych 
poszczególnych nieruchomości, istnieje możliwość wprowadzenia do planu dodatkowych 
zadań. Wnioski wymagające czasochłonnych uzgodnień, przygotowania dokumentacji lub uzy-
skania pozwolenia na budowę mogą być kwalifikowane do planu na lata następne. 

Irena Bienkiewicz

Grabskiego I (1-21)
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Naprawa i malowanie klatki schodowej 1, 5
• Naprawa i malowanie klatki schodowej  

3, 7, 11 – z 2011 r.
• Naprawa schodów zewnętrznych kl. 1 i 5
• Naprawa izolacji wiatrołapów i malowanie  

kl. 7, 9, 11, 19 i 21
 

Grabskiego II (2-8)
•	 Wymiana naczynia wzbiorczego
• Utwardzenie przejazdu na parking
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Zielińskiego 

•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Wykonanie izolacji w szybie  

– kontynuacja z 2011 r.
• Oświetlenie wejść 59, 59b i 59c  

z czujnikiem ruchu
• Naprawa balkonów

 
Prądzyńskiego – Komuny Paryskiej
•	 Naprawa i malowanie klatek schodowych 

powyżej parteru
• Montaż stop-ptaków na gzymsie od podwórka
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

Sępa Szarzyńskiego 
•	 Dokumentacja węzła cieplnego
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

Maczka I (1a-9a)
•	 Wykonanie monitoringu wejść

• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Naprawa izolacji balkonu 7a/7
• Uzupełnienie płytek na cokole elewacji
• Wykonanie drzwi lub kraty do piwnicy
• Wymiana uszkodzonego hydrantu przy 1a

Maczka II (1-13)
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Naprawa chodnika kl. 3
• Malowanie i naprawa tynku w śluzie kl. 7
• Wymiana uszkodzonego hydrantu przy kl. 11

 
Maczka III (15-27)
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Montaż dodatkowego akodrenu  

przy wejściu do kotłowni
• Uzupełnienie płytek na cokole elewacji

 
Maczka IV (29-41)
•	 Doszczelnienie posadzki garażu
• Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Maczka V (19a-29a)
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Maczka VI (9a-17a)
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej
• Monitoring wejść

 
Ołtaszyńska 116-128
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

 
Ołtaszyńska 130-138
•	 Dostosowanie instalacji do TV cyfrowej

Plan remontów 
zatwierdzony
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Na rynku mieszkań jest, jak wiadomo, zastój.  
Przede wszystkim dlatego, że banki znacznie  
utrudniły dostęp do kredytów.  
Okazuje się jednak, że ten bankowy problem  
można ominąć.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” rozmowy z bankami 
wzięła na siebie i oferuje od ręki atrakcyjne mieszkania na osiedlu Relaks. 
Wystarczy wpłacić jedynie 30% wartości mieszkania i zamieszkać.

 Dla wielu ludzi mających aktualnie ograniczone zdolności kredytowe 
(na przykład prowadzą małą działalność gospodarczą albo głównym źró-
dłem ich dochodów są umowy o dzieło lub zlecenia) to doskonała okazja 
do zdobycia mieszkania. Bo oczywiście, wpłacając tę 30-procentową za-
liczkę, otrzymuje się klucze i tytuł prawny do lokalu. Pozostałą część kwoty 
– jako normalny kredyt – spłaca się wraz z opłatami czynszowymi nawet 
przez 30 lat. Ważne jest też, że ten kredyt można spłacić w każdej chwili 
bez dodatkowych opłat i wówczas przekształcić mieszkanie we własność.

Ta forma finansowania zakupu mieszkania jest też dogodna dla osób, 
które chciałyby zamienić posiadany lokal na większy, ponieważ mogą 
spłacić kredyt po sprzedaży obecnego mieszkania. Krótko mówiąc, jest 
to jedyna okazja!

Jest to okazja nie tylko z racji sposobu finansowania. Oferowane przez 
Spółdzielnię mieszkania znajdują się w pięknych budynkach 2-piętrowych 
ze stromymi dachami, w cichej i bardzo zadbanej zabudowie osiedlowej na 
Krzykach, przy ul. Maczka-Ołtaszyńskiej, nieopodal Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych. Inwestycja już jest zakończona, budynki oddane do 
użytkowania i w przeważającej części już zamieszkane.

W pobliżu znajdują się sklepy, punkty usługowe, szkoły, przedszkola, 
gabinety lekarskie oraz Centrum Bielany. Dużo zieleni wewnątrz osiedla  
i blisko do parku Południowego.

W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania 2-pokojowe i 3-pokojowe,  
w tym urocze dwupoziomowe mieszkania z antresolami na drugiej kon-
dygnacji. Powierzchnia mieszkań: od niespełna 50 metrów kwadratowych 
do blisko 100 metrów kwadratowych. Mieszkania na parterze mają tarasy,  
a mieszkania na I i II piętrze – balkony. Jest więc w czym wybierać. 

Wszystkie mieszkania parterowe posiadają tarasy z częścią dostępną je-
dynie dla lokatorów danego mieszkania, ale i częścią ogólną dla wszystkich 
mieszkań. Osoby poruszające się na wózkach, osoby starsze, schorowane 
czy niepełnosprawne lub też rodzice z wózkami, dzięki wygodnemu, szero-
kiemu podjazdowi do części ogólnej tarasu mogą bez problemu dojechać  
i wjechać do mieszkania lub z niego wyjechać przez odpowiedniej szeroko-
ści drzwi balkonowe mieszkania. Dzięki temu osoby niepełnosprawne rucho-
wo mogą samodzielnie poruszać się nie tylko w mieszkaniu, ale bez pomo-
cy osób trzecich, bez konieczności pokonywania schodów także je opuścić.

Zmotoryzowanym lokatorom Spółdzielnia oferuje miejsca postojowe 
w garażu podziemnym (jedno miejsce postojowe do mieszkania), a dla 
większej liczby samochodów przygotowała miejsca postojowe przed bu-
dynkami na terenie osiedla. 

Wprowadzać się można od zaraz – w łazienkach i toaletach na podło-
dze już położone są płytki ceramiczne i jest biały montaż, w mieszkaniach 
dwupoziomowych zamontowane są ładne drewniane schody wewnętrz-
ne, a ściany we wszystkich pomieszczeniach pomalowane są na biało. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Spółdzielni  
przy ul. Łódzkiej 19 we Wrocławiu. Informacje o mieszkaniach można 
też uzyskać pod numerem telefonu 71 361 60 86 lub na stronie inter-
netowej www.smsp.wroc.pl.

(Gazeta Południowa nr 2 z 15.02.2012 r.) 

Kluczedo wzięcia
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Zarząd Spółdzielni przypomina, że osoby  
planujące remont lub przebudowę  
swoich mieszkań przed rozpoczęciem  
prac powinny sprawdzić, jakie dokumenty  
muszą zgromadzić. Chodzi o to, aby  
ich działania nie były samowolą budowlaną  
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Znaczna część prac wymaga pozwolenia na budowę lub co najmniej 
zgłoszenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego. Definicje pojęć 
i katalog tych prac został określony w art. 3 pkt 7, 7a, 8, art. 28, art. 29  
ust. 2 i art. 30 ww. ustawy (Dz.U. 243/2010 poz. 1623, z późniejszymi 
zmianami).

Remontując swoje mieszkanie należy pamiętać również, że znajduje 
się ono w budynku wielorodzinnym. Prace należy zatem prowadzić  
w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów. Minimalne wymogi  
w tym zakresie określa obowiązujący „Regulamin porządku domowe-
go” (dostępny na stronie www.smsp.wroc.pl), który mówi, że: 
1. Prace należy wykonywać w dni robocze w godzinach od 8 do 22  

(§14 ust. 2 ww. regulaminu).
2. Odpady budowlane (gruz, stare wykładziny, stara stolarka…) należy 

na własny koszt codziennie wywozić z terenu nieruchomości lub za-
mówić na nie specjalny kontener. Niedopuszczalne jest wyrzucanie 
odpadów budowlanych do pojemników przeznaczonych na odpady 
komunalne (§10 ust. 3 ww. regulaminu).

3. Nie można zanieczyszczać klatek schodowych ani blokować przej-
ścia. Klatka zanieczyszczona podczas transportu materiałów i od-

Logowanie  
na stronie WWW
W związku z trwającą przebudową strony 
internetowej Spółdzielni informujemy, że logowanie 
na stronie WWW możliwe będzie w drugim półroczu 
bieżącego roku. 

Po rejestracji na stronie www.smsp.wroc.pl i weryfikacji danych 
osoby zarejestrowanej, nadawane będzie hasło umożliwiające logowa-
nie. Osoba zalogowana na stronie będzie miała dostęp m.in. do wszyst-
kich regulaminów Spółdzielni, a także do swojej kartoteki czynszowej.

Informację w sprawie możliwości rozpoczęcia rejestracji i logowa-
nia zamieścimy na stronie internetowej, a osoby, które wcześniej zgło-
siły chęć zalogowania, powiadomimy zwrotnie pocztą elektroniczną.

Kamila Żygadło

Idzie wiosna 
– sezon na remonty mieszkań

padów budowlanych powinna być natychmiast posprzątana przez 
remontującego. Na swój koszt należy zlikwidować również szkody 
wyrządzone osobom trzecim, powstałe wskutek prowadzonych prac 
(§17 ust. 7 i §18 ww. regulaminu).

Irena Bienkiewicz

NASI ADMINISTRATORZY
Administratorzy Spółdzielni posługują się następującymi identyfikatorami:

ADMINISTRATOR

KURZAWA
LILIANA

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA”

ul. Łódzka 19
50-521 Wrocław

ADMINISTRATOR

PROCYK
PIOTR

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA”

ul. Łódzka 19
50-521 Wrocław
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Osiedle Relaks-Partynice to kompleks ośmiu niskich 
budynków o podobnej architekturze, ze zróżnicowaną 
ofertą mieszkaniową. Wśród różnorodnych mieszkań 
na drugim piętrze znajdują się urocze mieszkania 
dwupoziomowe z antresolami. Wielu członków 
Spółdzielni jest zainteresowanych powiększeniem 
antresoli, poprzez przyłączenie przyległej do niej, 
nieużytkowej części strychu. Jak pokazuje praktyka 
ostatnich lat, ta forma powiększania mieszkań staje się 
coraz bardziej popularna. 

Zarząd wydaje zgodę na przyłączenie po spełnieniu przez wniosko-
dawcę niżej wymienionych warunków:
1. Uzyskanie na odpowiednim druku zgody wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości.
2. Dostarczenie do Spółdzielni, wykonanej przez uprawnionego rzeczo-

znawcę, wyceny lokalu w stanie istniejącym, a następnie w stanie po 
dokonaniu adaptacji.

3. Wykonanie projektu wraz z kosztorysem robót, uwzględniającego 
standardowe wykonanie adaptacji i dostarczenie ww. dokumentów 
do Spółdzielni celem weryfikacji kosztorysu.

4. Wpłacenie przed rozpoczęciem prac na wskazane konto nierucho-
mości kwoty, będącej różnicą wartości lokalu przed adaptacją i po 
jej wykonaniu, pomniejszoną o wartość robót określoną w zwery-
fikowanym kosztorysie. 

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1/8).

6. Ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym robót wykony-
wanych w trakcie adaptacji.

7. Zgłoszenie zakończenia prac – robót do Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego i Spółdzielni, celem dokonania odbioru 
robót i pomiaru zmienionej powierzchni mieszkania.
Wszystkie prace związane z przyłączeniem do mieszkania adapto-

wanej powierzchni zainteresowana osoba wykonuje własnym stara-
niem i na własny koszt. Ponosi też odpowiedzialność za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót. Ostateczne rozliczenie 
– według ww. zasad – następuje na podstawie pomiaru powykonaw-
czego przyłączonej powierzchni. 

Środki wpłacone przez osobę dokonującą adaptacji zasila-
ją fundusz remontowy nieruchomości, w której dokonano ada-
ptacji.

Michał Ozarski

Jak powiększyć
antresolę?
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Informujemy, że do końca roku 2012 można 
skorzystać z pomocy państwa w spłacie kredytów 
mieszkaniowych zaciągniętych do końca roku 1991.

W naszych zasobach dotyczy to nieruchomości: Bolesławiecka, 
Kurkowa, Grabskiego I, Hallera, Grabskiego II, Bujwida, Matejki, Po-
morska. Pomoc państwa polega na umorzeniu 70 proc. zadłużenia 
z tytułu odsetek po spłacie całości kredytu, jeżeli spłata nastąpi do 
dnia 31 grudnia 2012 r.

Dla przykładu:
• mieszkanie jest obciążone odsetkami w wysokości 38.878,66 zł 
• kredytobiorca w opłatach za lokal spłaca miesięcznie normatyw 

w wysokości 196,13 zł 
• okres płacenia normatywu: do 31.12.2017 r., tj. jeszcze 68 rat
• 68 x 196,13 = 13.336,84 zł – tyle jeszcze kredytobiorca będzie 

musiał zapłacić normatywu do końca grudnia 2017 r.
Jeżeli kredytobiorca skorzysta z ustawy o pomocy państwa w spła-

cie kredytów mieszkaniowych, to będzie musiał wpłacić 2915,90 zł,  
a 35 962,76 zł odsetek zostanie mu umorzone.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  
71 334 39 39. Danuta Stańko

Włamania do mieszkań  
to przestępstwa na skalę masową.  
Na terenie Polski statystyki 
odnotowują kilkadziesiąt tysięcy 
włamań do mieszkań i domów rocznie. 
Wrocław nie stanowi wyjątku. 

Zbliża się wiosna i słoneczna pogoda sprzyja 
naszym weekendowym wypadom za miasto, co-
raz częściej myślimy także o wyjazdach urlopo-
wych. Co zrobić, aby po przyjeździe z pracy lub 
urlopu nie zastać ogołoconego mieszkania? Wy-
starczy pamiętać o kilku zasadach. 

Nigdy nie wpuszczajmy obcych na klatkę scho-
dową i zwracajmy uwagę na osoby obce kręcące się 
po klatce. Nie bójmy się ich pytać np. „czy można  
w czymś pomóc”. Włamywacze najczęściej prze-
prowadzają rekonesans. Łatwo ich zniechęcić, jeżeli 
będą wiedzieli, że zwracają na siebie uwagę. Spół-
dzielnia zawsze wcześniej informuje o terminach 
odczytów, kontrolach. Jeżeli ktoś powołuje się na 

Spółdzielnię, można poprosić o wylegitymowanie 
się lub okazanie upoważnienia ze Spółdzielni.

Nie ma to jak życzliwy sąsiad. Wyjeżdżając na 
dłużej, najlepiej ustalić z sąsiadem, by zwrócił uwa-
gę na obce osoby stojące pod naszymi drzwiami. 
Jeżeli nasze kontakty z sąsiadem są bliskie i zosta-
wiamy mu klucze, to można go poprosić, by wyjął 
korespondencję z naszej skrzynki pocztowej, a na-
wet czasami po zmroku zapalił światło w mieszka-
niu. Wszystko po to, aby potencjalny włamywacz 
myślał, że w mieszkaniu ktoś przebywa, że nie stoi 
puste i nikogo nie obchodzi.

Chcąc zminimalizować swoje straty powstałe 
w wyniku ewentualnego włamania, cenne przed-
mioty trzymane w mieszkaniu (np. biżuteria, sprzęt 
komputerowy, AGD, RTV) najlepiej oznaczyć i za-
notować ich cechy charakterystyczne. W przypad-
ku kradzieży łatwiej będzie można je rozpoznać  
i udowodnić, że są nasze. Warto też zadbać o ubez-
pieczenie mieszkania. 

Katarzyna Radzińska

Włamaniom  
– stop!!!

NIE DAJMY SIĘ 

WŁAMYWACZOM.  

Tylko solidarne 

działania osób, które 

mieszkają w jednej 

klatce, budynku, na 

osiedlu zapewnią nam 

bezpieczeństwo lepiej 

niż niejedna kamera 

monitoringu czy 

doraźne patrole policji.

w spłacie kredytów
Pomoc państwa
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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: 
Michał 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 Rogoziński, 
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) 

Nieruchomość Naliczenie Zadłużenie
Wskaźnik 
zaległości 

[%]

Bolesławiecka  201 954,48  13 036,86 6,46

Kurkowa  213 497,94  4 705,50 2,20

Łódzka  190 566,89  3 490,10 1,83

Sępa Szarzyńskiego  113 363,33  2 877,90 2,54

Sienkiewicza  194 052,50  6 913,24 3,56

Grabskiego 1-21  646 400,14  12 092,40 1,87

Hallera  111 071,67  33 995,57 30,61

Grabskiego 2-8  251 591,91  14 654,12 5,82

Bujwida  252 570,99  26 377,03 10,44

Cybulskiego  87 127,04  249,47 0,29

Matejki  203 517,91  5 639,02 2,77

Pomorska  310 430,99  6 253,40 2,01

Zaułek Rogoziński 7a  413 367,52  10 030,04 2,43

Zaułek Rogoziński 11a i 11b  1 084 683,88  60 132,23 5,54

Zielińskiego  1 242 266,15  47 481,33 3,82

Prądzyńskiego  598 276,59  16 373,16 2,74

Maczka 1a-7a  167 259,67  1 883,75 1,13

Maczka 1-13  284 407,65  4 701,54 1,65

Maczka 15-27  303 371,48  6 313,18 2,08

Maczka 29-41  340 803,22  4 679,56 1,37

Maczka 19a-29a  301 707,23  4 535,36 1,50

Maczka 9a-17a  215 202,54  7 930,15 3,68

Ołtaszyńska 130-138  290 153,74  19 743,49 6,80

Ołtaszyńska 116-128  286 935,46  9 707,88 3,38

Razem  8 304 580,92  323 796,28 3,90

Nieruchomość Hallera – eksmisja z lokalu zrealizowana w roku 2012.
Do realizacji w roku 2012 zasądzone eksmisje z lokali: Zaułek Rogoziński i Zielińskiego.

Sporządziła Danuta Stańko

Zestawienie zaległości 
w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2011 r.

Spółdzielnia przypomina swoim członkom o obowiązku 
aktualizacji danych, ciążącym na każdym z nich. Reguluje go  
§5 ust. 2 „Regulaminu dotyczącego rozliczania kosztów 
dostawy mediów do budynków i dokonywania rozliczeń  
z użytkownikami lokali”.

Osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, zobowiązana jest 
zgłaszać na bieżąco, w formie pisemnej, liczbę osób zamieszkałych w lokalu oraz in-
formować o każdorazowej zmianie tej liczby. Zgłoszenie dotyczy także nowo na-
rodzonych dzieci.

Formularz wyżej wymienionego oświadczenia można pobrać ze strony interneto-
wej Spółdzielni: www.smsp.wroc.pl lub wypełnić go bezpośrednio w biurze Spół-
dzielni przy ul Łódzkiej 19. 

Danuta Stańko

Aktualizacja liczby osób 
(do naliczeń opłat za lokal)
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Żurek z kiełbASą W cieście
Składniki

• jedna swojska kiełbasa
• ciasto francuskie (tyle, aby zawinąć w nie kiełbasę)
• litr bulionu drobiowego
• pół litra zakwasu żytniego na żurek
• 2 ząbki czosnku
• jedna biała kiełbasa
• łyżeczka majeranku
• sól i pieprz do smaku
• 4 łyżeczki chrzanu
• 4 jajka

Kiełbasę swojską zawinąć w ciasto francuskie i piec około 15-20 mi-
nut. Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Po wyjęciu z pieca nożem po-
ciąć na grubsze plasterki. Do bulionu wlać zakwas, a po zagotowaniu 
wrzucić białą kiełbasę. Gotować ok. 20 minut, doprawić do smaku 
majerankiem, solą i pieprzem. Przed samym podaniem do każdej 
miseczki dodać łyżeczkę chrzanu ze słoika, kiełbasę w cieście i jajko. 

Przepisy

Sernik
Ciasto

• 2 szklanki mąki
• 2 łyżeczki 

proszku do 
pieczenia

• pół szklanki 
cukru

• 1 łyżka cukru 
waniliowego

• 1 kostka  
miękkiej margaryny KASI

• 3 żółtka (białka zostawić)
Wszystkie składniki włożyć do miski i zagnieść ciasto, aż będzie gładkie. 
Prostokątną dużą blachę posmarować tłuszczem, obsypać bułką tartą  
i oblepić ciastem, łącznie z brzegami.

Masa
• 2 pudełeczka (0,5 kg) twarogu śmietankowego
• 4 całe jaja
• 1 szklanka cukru
• 1 budyń śmietankowy
• 1 cukier waniliowy
• 2 szklanki zimnego mleka (3,2%)
• sok z połowy cytryny
• pół szklanki oleju
• białka od ciasta + pół szklanki cukru
Do twarogu dodać cukier, cukier waniliowy, jaja i wszystko zmiksować 
na gładką masę. Następnie dodać budyń, olej i sok z cytryny i ponow-
nie zmiksować. Na koniec dodać zimne mleko, wymieszać i lejącą 

masę wlać na blachę wyłożoną ciastem. Piec około godziny w temperaturze 
175-180 stopni.  Na 15 minut przed końcem pieczenia wyciągnąć blaszkę  
i wyłożyć na ciasto pianę ubitą z trzech zostawionych białek z połową szklanki 
cukru, wstawić do piekarnika i piec jeszcze około 15 minut. Gdy ciasto osty-
gnie, pojawią się na nim piękne krople, które będą wyglądały jak złota rosa.

wielkanocne
SAłAtkA WArStWoWA z tuńczykA

Składniki
• 5 jajek
• 1 średnia cebula
• 25 dag żółtego sera
• 2 puszki tuńczyka – kawałki w sosie własnym
• 1 puszka kukurydzy
• majonez
• 4 listki sałaty lodowej

Gotujemy jaja na twardo. Po ostudzeniu i obraniu rozdzielamy 
żółtka i białka. Zaczynamy układać warstwy w następującej kolej-
ności:

1. na spód drobno pokrojona sałata lodowa
2. następnie białka starte na grubej tarce
3. żółty ser starty na grubej tarce
4. kawałki tuńczyka rozdrabniamy widelcem, pamiętając, by 

wcześniej odsączyć go na sitku
5. drobno pokrojona cebulka
6. nakładamy 3-4 łyżki majonezu i delikatnie rozprowadzamy
7. kukurydza
8. nakładamy 2-3 łyżki majonezu i delikatnie rozprowadzamy
9. żółtka rozdrabniamy widelcem i posypujemy całość
10. na koniec sałatkę posypujemy drobno pokrojoną sałatą 

lodową
Kolejne warstwy sałatki najlepiej układać w przezroczystej szkla-
nej misce.

wielkanocne


