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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
ul. Komuny Paryskiej 90

50-452 Wrocław
tel. 71 361 60 86
fax 71 334 39 33
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www.smsp.wroc.pl

Z okazji 
zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 
składamy 

Członkom naszej Spółdzielni  
najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, wiele radości,  
smacznego jajka 

oraz mokrego dyngusa. 
Niech świąteczny stół 

będzie miejscem spotkań 
w rodzinnym gronie. 

Zarząd 

i Rada Nadzorcza 

SM Śródmieście-Prasa

FOT. RAFAŁ TLAK
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Okres sprawozdawczy po uwzględnieniu bilansu otwarcia, jak również pozosta-
łych kosztów i przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, zamknął się 
nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 105.753,20 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wynik dla poszczególnych nieruchomości wynosi:

Nieruchomość Stan na 
31.12.2009

Stan na 
31.12.2010

Bolesławiecka  380,48 – 9 359,36 

Kurkowa – 3 460,99 – 4 595,30 

Łódzka – 947,20 – 1 327,02 

Sępa-Szarzyńskiego – 3 973,79 – 1 646,55 

Sienkiewicza – 2 115,35 – 2 580,06 

Grabskiego I – 4 669,94 – 2 870,77 

Hallera – 641,98 – 3 592,43 

Grabskiego II  2 838,90 – 21 489,70 

Bujwida  2 191,27 – 9 041,58 

Cybulskiego  1 950,10 – 7 035,63 

Matejki – 5 518,30 – 3 749,65 

Pomorska – 4 685,34 – 2 793,77 

Zaułek Rogoziński 7a  9 319,88 – 2 698,33 

Zaułek Rogoziński 11  1 589,49 – 10 121,49 

Zielińskiego – 3 233,14  25 347,34 

Prądzyńskiego  14 887,59  12 249,98 

Maczka I – 1 340,16 – 4 619,46 

Maczka II – 4 444,96 – 14 994,84 

Maczka III – 8 769,69 – 11 466,17 

Maczka IV – 4 883,21 – 5 620,72 

Maczka V – 8 796,96 – 9 308,50 

Maczka VI – 3 918,12 – 6 127,95 

Ołtaszyńska VII  – 7 442,49 

Ołtaszyńska VIII  – 868,75 

Ze znakiem minus (kolor czerwony) – nadwyżka przychodów nad kosztami.
Wynik ten znalazł odzwierciedlenie w kalkulacjach opłat obowiązujących  

od 1.05.2011 r.

Wynik finansowy 
2010 roku

W roku 2010 plan remontów obejmował 69 zadań 
we wszystkich nieruchomościach, o różnym 
stopniu trudności i różnym zakresie prac. 

Do największych planowanych zadań należały:
– wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem  

radiowym dla Pomorskiej – Dubois oraz Maczka I-VI;
– wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  

dla Sienkiewicza i Sępa-Szarzyńskiego;
– malowanie klatek schodowych dla: Zaułek Rogoziński 7a, 

11a, 11b, Łódzka – Wesoła, Grabskiego 9 i 17;
– wymiana pokrycia z papy dachów Zielińskiego 59 i 59a 

oraz Grabskiego 11;
– docieplenie ściany frontowej dla Grabskiego 2-8  

(kontynuacja w 2011 r.);
– docieplenie stropodachu dla Matejki;
– malowanie połaci dachowej z blachy dla Bolesławieckiej;
– remont balkonów na Bujwida;
– wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej  

dla Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego;
– ułożenie glazury na cokole budynku  

Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego;
– wymiana ław kominiarskich dla Bujwida;
– uzupełnienie drabinek śniegowych dla Maczka I-VI;
– naprawy i konserwacje dachów dla Matejki,  

Pomorskiej – Dubois i Kurkowej 25;
– wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o.  

dla Bolesławieckiej;
– naprawa instalacji antenowej dla Maczka II i V.

Poza zadaniami objętymi planem realizowano cały szereg za-
dań awaryjnych. Polegały one na usuwaniu usterek ujawnionych 
w ciągu roku. Do największych zadań w tej grupie należały:
– likwidacja punktowych przecieków przez pokrycia  

dachowe;
– naprawy wind (szczególnie w związku z dewastacją  

lub kradzieżami podzespołów);
– naprawy oświetlenia (szczególnie po dewastacjach  

i kradzieży lamp);
– wymiana pionów (zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji) 

w szachcie na Sępa-Szarzyńskiego;
– naprawa urządzeń w węźle cieplnym na Zielińskiego;
– naprawy instalacji antenowych;
– naprawy bram garażowych;
– wymiana przeciekających grzejników na Zaułku Rogozińskim;
– naprawa monitoringu garaży na Maczka III;
– naprawa pieca gazowego na Maczka IV;
– uzupełnienie skradzionych elementów instalacji  

odgromowej na Komuny Paryskiej.
Źródłem finansowania wszystkich prac dla wymienionych 

budynków były środki ich funduszu remontowego. W przypad-
ku kradzieży lub zdarzeń losowych źródłem pokrycia były środki 
z odszkodowań ubezpieczonych budynków. Łączna kwota uzy-
skanych odszkodowań wyniosła 27.287,45 zł.

Michał Ozarski, specjalista ds. technicznych

Wykonanie 
planu remontów 
za rok 2010
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Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji (liczba kadencji w RN):
1. Joanna Kuś – przewodnicząca Rady Nadzorczej (2)
2. Roman Dajewski – z-ca przewodniczącej RN (1)
3. Bożena Urbańska – sekretarz RN (1)
4. Aneta Ceyhan – członek Rady Nadzorczej (1)
5. Arkadiusz Godlewski – członek Rady Nadzorczej (1)
6. Paweł Bizoń – członek Rady Nadzorczej (1)
7. Ryszard Szołtysek – członek Rady Nadzorczej (1) –  nieobecny na posiedzeniach RN od lipca 2010 r., bez podania przyczyny 

1. Liczba posiedzeń – 33
2. Średni czas trwania jednego posiedzenia – 3 godz.
3. Liczba podjętych uchwał – 158
4. Liczba zatwierdzonych regulaminów – 7
5. Liczba zatwierdzonych aneksów do regulaminów – 8 
6. Zakresy tematyczne, w odniesieniu do których podjęto uchwały:

• wybór firm zewnętrznych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; 
• wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów na przekształcenie praw wieczystego użytkowania w prawo własności;
• skreślenie bądź wykluczenie z rejestru członków;
• zatwierdzenie aktów wewnętrznych lub zmian do nich;
• odwołanie bądź powołanie członka Zarządu;
• zatwierdzenie rocznych planów finansowych;
• zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni;
• zatwierdzenie planów remontów;
• zatwierdzenie kalkulacji i zmian stawek opłat;
• ustalenie warunków umowy o pracę z członkami Zarządu.

Do najważniejszych spraw, jakie Rada Nadzorcza podjęła, nadzorowała lub wskazywała, było:
• wybór członków Zarządu Spółdzielni;
• dbałość o relacje: członkowie Spółdzielni a pracownicy Spółdzielni (w formie korespondencji tradycyjnej lub spotkań z członkami),  

a także poszanowanie praw członków; 
• „akcja” przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
• bieżące informowanie członków Spółdzielni poprzez umieszczanie danych na stronie internetowej Spółdzielni; 
• zadłużenie w płatności kosztów eksploatacyjnych;
• adekwatność liczby zatrudnionych pracowników Spółdzielni do realizowanych zadań;
• dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczenia majątku Spółdzielni (remonty, modernizacje itp.);
• zmniejszenie kosztów utrzymania Spółdzielni i/lub kosztów ponoszonych przez członków.

Przed zbliżającymi się wyborami do Rady Nadzorczej życzę Państwu wyboru właściwych kandydatów. Takich, którzy solidnie i z ochotą podejmą się 
społecznie pracy na rzecz naszego spółdzielczego grona. Wybranie właściwego i odpowiedzialnego kandydata jest istotną kwestią, zwłaszcza jeśli 
weźmiemy pod uwagę kompetencje Rady Nadzorczej określone w paragrafie 93 statutu Spółdzielni, jak i rolę tego organu Spółdzielni.
Korzystając z możliwości umieszczenia sprawozdania w naszej gazecie, pragnę podziękować w imieniu Rady wszystkim członkom, którzy wskazywali 
bądź pomagali nam w rozstrzygnięciu istotnych spraw – w różnej formie i na różnych etapach.

Joanna Kuś 
przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Spółdzielni „.Śródmieście-Prasa”

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej

za okres 
maj 2008 r. – marzec 2011 r.
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Mając na uwadze zasady dotyczące wyboru i głosowania, członkowie po-
szczególnych nieruchomości winni rozpatrzyć możliwość zgłoszenia w odpo-
wiednim czasie swoich kandydatów. Z uwagi na odbywanie Walnego Zgroma-
dzenia w częściach, skład nowej Rady poznamy dopiero po odbyciu ostatniej 
części i podliczeniu wszystkich oddanych głosów (§85 ust. 16 statutu). Do Rady 
wybierane są osoby, które uzyskały łącznie największą liczbę głosów.

Pamiętajmy:
1. Kandydatów na członków Rady zgłaszamy w terminie do 27.04.2011 r., 

tj. na 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Zgromadzenia 
– na formularzach według poniższego wzoru (§74 ust. 3 statutu).

2. Kandydatura musi być poparta przez co najmniej 10 członków (§75 ust. 2  
statutu).

3. Nie może kandydować do składu Rady osoba, która:
– pełniła funkcję w Radzie przez dwie kolejne kadencje (§91 ust. 5 statutu);
– jest pracownikiem Spółdzielni (§91 ust. 6 statutu);
– zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni (§104 

ust. 4 statutu);
– pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa z członkiem Zarządu (§105 statutu).
Zadbajmy o reprezentację swojej nieruchomości w Radzie Nadzorczej, 

zgłaszając kandydata i aktywnie uczestnicząc w swojej części Walnego 
Zgromadzenia. 

Małgorzata Karaś
Radca Prawny

Wzór

Wrocław, ……………………………

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany, zgodnie z §85 ust. 7, 9 oraz §105 statutu 
Spółdzielni, wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach  
do rady Nadzorczej i oświadczam, że:
– nie jestem zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Śródmieście-Prasa”;
– nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec 

Spółdzielni;
– nie jestem/jestem* w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
– nie zalegam/zalegam* z wnoszeniem opłat eksploatacyj-

nych;
– nie jestem członkiem rady Nadzorczej w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” drugą kadencję;
– nie jestem z członkami zarządu Spółdzielni w związku mał-

żeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Oświadczam, że znam przepisy o odpowiedzialności karnej  
z tytułu pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej.

* niepotrzebne skreślić

……..........……………………..
Podpis kandydata 

na członka rady Nadzorczej

W bieżącym roku, wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia, wygasa kadencja obecnych członków 
Rady Nadzorczej. Zgodnie z §91 statutu Spółdzielni Rada składa się z 5 do 7 członków. Wyboru 
nowych członków Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie w maju 2011 roku. 

Wybierz  
członków Rady Nadzorczej 

Wzór 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA  
DO RADY NADZORCZEJ

My, niżej podpisani członkowie Spółdzielni, zgłaszamy na kan-
dydata do rady Nadzorczej następującego członka Spółdzielni:

Imię i nazwisko kandydata: ...........................................................
Adres: .................................................................................................

Oświadczenie ww. kandydata – w załączeniu.

Lp. Imię i nazwisko
Adres lokalu związanego  

z członkostwem
Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Druki (do pobrania) zgłoszenia kandydata i oświadczenie kandydata znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: 
www.smsp.wroc.pl 
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W związku z przekształceniami spółdzielczych praw do lokali w odręb-
ną własność zawarto dwanaście umów dla lokali mieszkalnych, użytko-
wych i miejsc postojowych. Dla siedemnastu lokali mieszkalnych i miejsc 
postojowych w budynku przy ul. Ołtaszyńskiej ustanowiono notarialnie 
odrębne własności. 

Ze spółdzielczego lokatorskiego prawa i członkostwa w Spółdzielni zre-
zygnowała jedna osoba, mająca lokal w budynku przy ul. Zielińskiego. Za-
rząd ogłosił przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 
to tego lokalu. Trzy osoby zdecydowały się na nabycie mieszkania w syste-
mie lokatorskim w budynku przy ul. Ołtaszyńskiej. Zostały one przyjęte na 
członków Spółdzielni i podpisano z nimi stosowne umowy. 

Zarząd porządkował sprawy członkowskie, skreślając z rejestru człon-
ków osoby, które nie są już związane ze Spółdzielnią. Skreślono siedem 
osób, które ze względu na sprzedaż swoich praw do mieszkań złożyły re-
zygnację z członkostwa. 

Jednocześnie Zarząd przyjął w poczet członków dziewięć osób, które 
złożyły deklaracje przystąpienia do Spółdzielni. Wzięto pod uwagę posia-
danie spółdzielczego prawa do mieszkania lub oczekiwanie na ustano-
wienie odrębnej własności (w przypadku osób, które podpisały umowy  
o budowę mieszkania na ul. Ołtaszyńskiej). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano także prośby członków Spół-
dzielni dotyczące m.in. wydania zaświadczeń do sprzedaży praw do lokali 
oraz zaświadczeń do sądu do założenia księgi wieczystej. 

Wnikliwie były rozpatrywane prośby o rozłożenie na raty zadłużenia  
z tytułu opłat lub przesunięcia terminu płatności. Zarząd rozpatrzył pozy-
tywnie dziesięć takich wniosków. Jednocześnie wobec osiemnastu osób, 
które – mimo kolejnych wezwań do zapłaty – nie regulują swoich zaległo-
ści, skierowano sprawy do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Zarząd na wszystkich swoich posiedzeniach dyskutował także o spra-
wach poszczególnych nieruchomości, zarówno dotyczących poprawy sta-

nu technicznego, jak i potrzeb remontowych. Na bieżąco zlecał usuwanie 
usterek w budynkach i poszczególnych lokalach.

Na osiedlu Relaks-Partynice Zarząd postanowił uruchomić bramy wjaz-
dowe i zlecił specjalistycznej firmie zamontowanie i uruchomienie odpo-
wiednich urządzeń. 

Z uwagi na pytania mieszkańców dotyczące zagospodarowania wol-
nych przestrzeni w garażach Zarząd postanowił we wszystkich budynkach 
na osiedlu Relaks-Partynice przeznaczyć je na miejsca postojowe dla mo-
tocykli lub przyczep, ograniczając zawarcie umów najmu do osób zamiesz-
kujących w danym budynku. Dodatkowo w budynku przy ul. Maczka 15-27  
Zarząd zlecił – na wniosek mieszkańców – wykonanie dodatkowego za-
mykanego boksu rowerowego.

Po przeglądach technicznych budynków w zasobach Spółdzielni  
w 2010 roku Zarząd systematycznie realizuje zalecenia nadzoru technicz-
nego. Między innymi zlecił specjalistycznej firmie przegląd i konserwację 
urządzeń zapewniających prawidłową wentylację w garażu budynku przy 
ul. Zielińskiego oraz postanowił uzupełnić brakujący sprzętu gaśniczy  
w garażach pozostałych budynków. 

Na wniosek mieszkańców z ul. Kurkowej Zarząd zlecił wykonanie mo-
nitoringu klatek, który umożliwi mieszkańcom podgląd wejść do budyn-
ku na ekranach swoich telewizorów. Taki sam monitoring Zarząd przygo-
towuje także dla budynków na Komuny Paryskiej i Pomorskiej – Dubois. 

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 81 Zarząd zaakceptował zmianę 
oświetlenia przejścia z wykorzystaniem lamp z czujnikiem ruchu.

Z niepokojem Zarząd przyjmował do wiadomości informacje o ko-
lejnych kradzieżach elementów wind (tzw. krzywek). Ze względu na 
wysokie koszty napraw Zarząd zdecydował o instalacji urządzenia alar-
mowego w budynku przy ul. Sienkiewicza, gdzie liczba kradzieży była 
największa. 

 Zarząd SM „Śródmieście-Prasa”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śród-
mieście-Prasa” informuje członków Spółdziel-
ni, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 
18.01.2011 roku wpisano zmiany do statu-
tu Spółdzielni. Były one przyjęte uchwałą 
przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się  
w dniach 16, 17, 18, 21, 22, 23 czerwca 2010 roku.

Obowiązujący tekst jednolity statutu jest 
udostępniony na stronie internetowej Spół-
dzielni: www.smsp.wroc.pl. Członkowie Spół-
dzielni mogą również bezpłatnie uzyskać odpis 
statutu w biurze Spółdzielni przy ul. Komuny 
Paryskiej 90.

Katarzyna Radzińska

Zmiany  
w statucie 
zarejestrowane

Z prac Zarządu
Zarząd Spółdzielni przedstawia poniżej informację o działaniach, jakie podjął  
od ostatniej publikacji, tj. w okresie od 1 listopada 2010 roku do 28 lutego br. 
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Masz dość ciasnoty, powiększyła Ci się rodzina, 
marzysz o większym mieszkaniu?

Z nami to możliwe bez konieczności wcześniejszej 
sprzedaży dotychczasowego lokum!!!

Wpłacając jedynie 23% wartości mieszkania, 
dostaniesz do niego klucze i możesz już mieszkać. 

Resztę dopłacisz po sprzedaży dotychczasowego 
mieszkania.

Masz dość ciasnoty, powiększyła Ci się rodzina, 

NA WIĘKSZE!!!
Zmień mieszkanie
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” 
oferuje mieszkania w budynkach 
oddanych już do użytkowania na południu Wrocławia, 
na osiedlu zagospodarowanym i ogrodzonym.
Do nabycia mieszkania 2- i 3-pokojowe, także
 z antresolami, z tarasem lub balkonem. Z miejscami 
postojowymi w garażu podziemnym budynku.
W cenie – wykończenie mieszkania.

MIESZKANIA!!!
Gotowe

Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Komuny Paryskiej 90

tel. 71 361 60 86
tel. 71 332 74 61

www.smsp.wroc.pl

PRZyjDŹ – OBEjRZyj – KUP
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tel. 71 361 60 86
tel. 71 332 74 61

PRZyjDŹ – OBEjRZyj – KUP
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Duża liczba samochodów i czas potrzebny 
na otwarcie bramy wymagały zastosowania ta-
kich rozwiązań, które zmniejszyłyby uciążliwość 
poruszania się po osiedlu w godzinach szczytu. 

Ważne było też bezpieczeń-
stwo osób zamieszkałych  
w osiedlu. Zarząd podjął de-
cyzję o zainstalowaniu dodatkowej automatyki 

czasowej. Daje ona możli-
wość pozostawiania bram 
otwartych w określonych 
godzinach. Na początek 
bramy wjazdowe będą 
otwarte w godzinach: 
6.00-10.00 i 13.00-22.00. 
Po pierwszym miesiącu 
eksploatacji oraz po kon-
sultacjach z mieszkańcami 
możliwe będzie ustawie-
nie innych przedziałów 
czasowych.

Ze względu na bez-
pieczeństwo mieszkań-
ców, bramy wyposażono 
w przyciski umożliwiające 
ich otwarcie w każdej chwi-

Bramy wjazdowe 
uruchomione 

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego przyszedł czas  
na uruchomienie bram wjazdowych na osiedle Relaks-Partynice. 

Dzięki zmianom wpisano do planu zadanie 
polegające na zakupie i zamontowaniu no-
wego urządzenia zabawowego. Jego produ-
centem jest firma Playeko z Jelcza-Laskowic.  

Źródłem finansowania prac będą środki fun-
duszu remontowego tej nieruchomości. Wy-
boru urządzenia dokonano w konsultacji  
z wnioskodawcami. 

Planowany termin montażu urządzenia we 
wnętrzu podwórkowym tego budynku to począ-
tek czerwca bieżącego roku.

Lucjan Mróz

zabawowe
Nowe urządzenie

li. Umożliwiają one dojazd straży pożarnej, pogoto-
wia ratunkowego i technicznego, a także swobod-
nego dojazdu wszystkim mieszkańcom. Przyciski są 
umieszczone po obu stronach bram, ale wymagają 
od użytkowników wysiadania z pojazdu.

Na wniosek mieszkańców Zarząd zmienił rów-
nież planowane urządzenia radiowe, obsługujące 
piloty. Zakupiono i zamontowano takie odbiorniki, 
które pozwalają na otwieranie bram wjazdowych 
za pomocą istniejących pilotów garażowych. Pilo-
ty dodatkowe do bram wjazdowych są wydawane 
odpłatnie osobom, które wcześniej je zamówiły. 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące pracy 
bram wjazdowych lub nabycia pilota do bram pro-
simy kierować do pana Lucjana Mroza – człon-
ka Zarządu sprawującego bezpośredni nadzór 
nad osiedlem Relaks-Partynice na adres e-mail:  
l.mroz@smsp.wroc.pl. 

Irena Bienkiewicz

Dzięki zmianom  
w statucie Spółdzielni 
mieszkańcy budynku  
przy ul. gen. Maczka 19a-29a 
doczekali się realizacji  
swojego wniosku. 
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Zarząd przypomina członkom Spółdzielni o możliwości 
skorzystania ze zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki 
na wymianę okien i drzwi. 

Kwotę udzielonej pożyczki ustala się w wysokości równowartości czte-
rech okien lub drzwi wejściowych wraz z kosztami montażu. W przypadku 
większej liczby okien, wniosek należy złożyć ponownie. Pożyczka może 
być rozłożona nie więcej niż na 12 rat, płatnych miesięcznie do 15 każde-
go miesiąca, a pierwsza rata pożyczki płatna będzie od miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym Spółdzielnia uiściła należność z tytułu wy-
miany okien lub drzwi.

Montowane okna muszą zachować architekturę budynku, tj. kształt 
i kolorystykę, oraz mieć zamontowane nawiewniki higrosterowane. Na-
tomiast montowane drzwi muszą otwierać się do wewnątrz mieszkania, 
posiadać kolorystykę zbliżoną do drzwi sąsiednich oraz spełniać normy 
p.poż. dla danego budynku.

 W wielu naszych budynkach zrealizowanych  
przed 2000 rokiem funkcjonują windy starego typu.  
W najbliższych latach muszą zostać wymienione. 

Główną barierą są koszty ich wymiany w sytuacji, gdy każda nierucho-
mość ma swój fundusz remontowy i musi na nim zgromadzić odpowied-
nie środki finansowe.

Pierwszym budynkiem, dla którego wymianę windy wpisano do planu 
remontów, jest budynek przy ul. Kurkowej 25-27. Aktualnie trwa postępo-
wanie zmierzające do wyłonienia najkorzystniejszego dostawcy nowej 
windy. Mamy nadzieję, że wśród ofert będą takie, które nie przekroczą 
planowanych wydatków na ten cel.

Irena Bienkiewicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” we 
Wrocławiu przypomina wszystkim użytkownikom wind 
„starego typu”, że w ogólnie dostępnej części windy 
osobowej nie można przewozić mebli ani sprzętów  
o dużych gabarytach! Grozi to uszkodzeniem windy  
i stwarza zagrożenie dla jej użytkowników. 

Informacja ta dotyczy ulic: Kurkowej, Pomorskiej – Dubois, Cybul-
skiego, Sępa-Szarzyńskiego i Sienkiewicza. Przedmioty i sprzęty wiel-
kogabarytowe można przewozić wyłącznie pod nadzorem konserwatora 
wind z wykorzystaniem towarowej części windy. 

Korzystanie z towarowej części dźwigów osobowych należy zgła-
szać do firmy obsługującej dźwigi pod numer tel. 71 344 10 22, z jed-
nodniowym wyprzedzeniem.

Liliana Kurzawa

Stare dźwigi  
– do wymiany

Uwaga na windy

Fundusz  
na wymianę okien  
i drzwi wejściowych

Monitoring wejść do budynku sprawdził się i znacząco 
wpłynął na zmniejszenie liczby aktów wandalizmu  
i dewastacji.

Dzięki monitoringowi mieszkańcy danej nieruchomości mają możli-
wość sprawdzenia na ekranach swoich telewizorów, kto wchodzi do bu-
dynku i do windy. Do grona nieruchomości, w których monitoring już 
działa, dojdą w bieżącym roku trzy kolejne. Na wniosek mieszkańców,  
w kamery pokazujące wejścia do budynków i wejścia do windy zostaną 
wyposażone następujące nieruchomości: Pomorska – Dubois, Kurkowa 
oraz Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego. 

Irena Bienkiewicz

Monitoring 
potrzebny

Budynek u zbiegu ulic Pomorskiej i Dubois

Przy ulicy Kurkowej...



GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 2 • grudzień 2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”10 GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 3 • marzec 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik wentylacji pomieszczeń 
mieszkalnych. Warto wyjaśnić niebezpieczeństwa wynikające z chęci „herme-
tycznego” zamknięcia się w mieszkaniu. Nasz poradnik zawiera podstawowe 
informacje we wstępie oraz wyjaśnienia w formie rozszerzonej. 

Wstęp – o czym musimy pamiętać
Mieszkając w nowym mieszkaniu, musimy pamiętać o tym, że:

1. Ilość powietrza, które musi przepłynąć przez mieszkanie (dostać się 
do mieszkania i kanałami wentylacyjnymi opuścić mieszkanie), wynosi  
20-50 m3/godz. dla wentylacji grawitacyjnej. Oznacza to, że w ciągu jednej 
godziny praktycznie musi być wymienione powietrze całego mieszkania  
o powierzchni 25 m2 (PN-83/B-03430). 

2. Powietrze, które wypływa przez kratki wentylacyjne, musi być zastąpione 
przez powietrze wpływające do mieszkania. Wymiana ta dokonuje się przez 
specjalne nawiewniki, rozszczelnione okna i szpary w drzwiach wejściowych.

3. Jeśli zamkniemy się „hermetycznie” w mieszkaniu, funkcje nawiewu speł-
niać będą kanały wentylacyjne (z kratek wentylacyjnych będzie wiało).

4. Uszczelnienie okien i drzwi oraz zamknięcie kanałów wentylacyjnych (bo 
z nich wieje) może prowadzić do poważnych schorzeń i utraty mienia.

Widoczne skutki złej wentylacji to:
• grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w na-

rożach pokoi, za meblami;
• zaparowane szyby w oknach;
• skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach;
• nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience;
• pęcznienie drewnianych mebli i podłóg.

Niewidoczne skutki złej wentylacji to:
• złe samopoczucie – bóle głowy, zmęczenie, podrażnienie błony śluzowej 

nosa, podrażnienie gardła i skóry, uczulenia, alergie;
• niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci do ścian i stopniowa ich 

destrukcja.

Konsekwencją złej wentylacji mieszkania i oddychania zanieczyszczonym 
powietrzem może być astma lub inne choroby dróg oddechowych.

Niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach z urządzeniem ga-
zowym może doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla. Zatrucie tlenkiem 
węgla może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

Co powinniśmy wiedzieć
Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego 

powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentyla-
cja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale 
ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Po-
wietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub 
przez specjalne nawiewniki. Dzieje się tak dzięki różnicy temperatur, a więc 
i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz dzięki działaniu 
wiatru. Powietrze wydostaje się z budynku przez kratki i kanały wentylacyjne. 

Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od wa-
runków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wen-

tylacji naturalnej wpływa także otoczenie budynku oraz rozmieszczenie po-
mieszczeń.

Skąd się bierze wilgoć w domu
Wilgoć jest w powietrzu wszechobecna. Jeżeli w mieszkaniu jest jej więcej 

niż tego potrzebuje człowiek, należy ją traktować jak substancję zanieczysz-
czającą powietrze. Nadmiar należy usuwać za pomocą wentylacji. 

Zawartość pary wodnej w powietrzu może się znacząco zmieniać. Ze 
względów zdrowotnych i dla utrzymania komfortu cieplnego wilgotność 
względna powietrza w temperaturze 20-22 stopnie Celsjusza może wyno-
sić 30-65%. W temperaturze około 26 stopni wilgotność nie powinna prze-
kraczać 55%. 

Gdy wilgotność przekracza te progi, warunki zaczynają sprzyjać powsta-
waniu grzybów i pleśni, które są szkodliwe dla ludzi i niszczą konstrukcję bu-
dynku. 

Źródeł wilgoci w mieszkaniu jest wiele. Dostaje się ona do pomieszczenia 
wraz z powietrzem zewnętrznym, ale powstaje także w wyniku czynności wy-
konywanych przez domowników. Kąpiele, pranie czy gotowanie produkują 
najwięcej pary wodnej. Także wszystkie organizmy żywe emitują wilgoć jako 
produkt metabolizmu.

Orientacyjna intensywność wydzielania pary wodnej:
• sen lub odpoczynek –  50 gramów na godzinę (g/h)
• lekka praca – 90 g/h
• ciężka praca – 150 g/h
• szybki taniec – 340 g/h
• kąpiel w wannie – 1000-1100 g/h
• kąpiel pod prysznicem – 1500-1700 g/h
• suszenie bielizny (jeden wsad do pralki) – 2000 g/h
• gotowanie (jeden posiłek) – 1000-2000 g/h

Okna – element wentylacji budynków
Znając tendencję części mieszkańców do całkowitego uszczelnienia okien, 

początkowo zaczęto usuwać fragmenty uszczelek w górnej części okna, na-
stępnie wprowadzono okucia pozwalające na rozszczelnianie okien i tak zwa-
ną mikrowentylację.

Okazuje się jednakże, że wszystkie rozwiązania mają zasadniczą wa-
dę – mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy użytkownicy świadomie  
z nich korzystają. Powszechnie natomiast zdarza się, że klienci kupujący no-
woczesne okna nie pamiętają o ich rozszczelnianiu lub wręcz nie chcą korzy-
stać z tej możliwości.

W tej sytuacji skuteczniejszym sposobem zapewnienia właściwego napły-
wu powietrza do budynku jest zastosowanie specjalnych nawiewników po-
wietrza. Są to urządzenia zapewniające określony przepływ powietrza (o ile nie 
zostaną zablokowane przez użytkowników lokali). Wielkość tego przepływu 
można regulować w zależności od typu urządzenia ręcznie lub automatycznie. 

Nawiewniki montuje się w górnej części okna lub w ścianie nad oknem. 
Dzięki temu chłodne powietrze dostające się z zewnątrz opada na grzejnik  
i ogrzewa się. Przez to nie pogarsza komfortu użytkowania pomieszczenia, 
podobnie jak mikrowentylacja.

Jednakże zaznaczamy, iż zastosowane w istniejących budynkach sys-
temy wentylacji spełniają swoją funkcję przy właściwym ich użytkowaniu  
i Spółdzielnia nie będzie zmieniała tych systemów.

O wentylacji słów kilka 
Wprowadzenie nowoczesnych technologii w produkcji stolarki budowlanej, w tym okien i drzwi,  
znacznie pogorszyło wentylację mieszkań. Dało to wymierne korzyści w ogrzewaniu mieszkań,  
ale jednocześnie znacznie skomplikowało komfort życia niektórych naszych mieszkańców.
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Obowiązek usuwania z powyższych miejsc 
zanieczyszczeń pozostawionych przez czwo-
ronoga został też uregulowany w prawie miej-
scowym. Mówi o tym §10 regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta, 
uchwalonego przez Radę Miejską 19 marca 

2009 roku. Regulamin obowiązuje wszystkich 
mieszkańców Wrocławia.

Żaden przepis nie zwalnia właściciela (po-
siadacza) czworonoga z obowiązku sprząta-
nia również w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma 
pojemników na odpady. W takiej sytuacji na-

leży się zaopatrzyć w odpowiedni woreczek 
i łopatkę.

Pamiętaj, że na osiedlu nie jesteś sam.
Ciesz się swoim czworonogiem, 

ale pozwól żyć sąsiadom.

Posprzątaj 
po swoim psie!!!

Właściciel (posiadacz) czworonoga, który nie sprząta pozostawionych po nim nieczystości, popełnia 
wykroczenie. Sprawę tę reguluje art. 145 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 46/2010). Stanowi on, że kto 
zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub zieleniec – podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Część z nich zawierała ceny wyższe niż ce-
ny dotychczasowego usługodawcy, przy iden-
tycznym zakresie prac. Część ofert była nie-
kompletna. Do II etapu zakwalifikowano pięć 
firm, oferujących ceny niższe niż dotychczaso-
wy usługodawca. 

Odrębne negocjacje przeprowadzono w ra-
mach konkursu z dotychczasowym usługodaw-
cą – firmą ABC Service, uzyskując obniżenie cen 
dla części budynków osiedla Relaks-Partynice 
oraz Grabskiego-Zielińskiego. Nieruchomości 
te, ze względu na ceny zbliżone do oferowanych 
przez konkurencję i znacznie większy potencjał, 
pozostały w obsłudze firmy ABC Service. 

Zarząd pod koniec grudnia 2010 wybrał 
– spośród firm dopuszczonych do II etapu – no-
wą firmę sprzątającą dla trzynastu nieruchomo-
ści. Wzięto pod uwagę cenę, potencjał oraz po-
siadane referencje. Niestety, już w pierwszym 
miesiącu deklarowany w ofercie potencjał (pra-
cownicy, środki czystości) okazał się niewystar-
czający do prawidłowego wykonania usług. Niż-
sza cena skutkowała drastycznym obniżeniem 
jakości usług na części przejętych nieruchomości. 
Zostało to potwierdzone w licznych notatkach 
oraz interwencjach mieszkańców. W efekcie już 
24 lutego rozwiązano umowy dla nieruchomo-
ści, gdzie skarg było najwięcej (Sienkiewicza, 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” przypomina, że – zgodnie z §16 pkt 14 
statutu Spółdzielni – na członku Spółdzielni spoczywa obowiązek powiadomienia jej o zmianie 
adresu do korespondencji, pod rygorem skutków prawnych.

Informację o aktualnym adresie do korespondencji można przesyłać:
• w formie pisemnej na adres Spółdzielni 
• faksem pod numerem telefonu 71 334 39 33 
• drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

 Wydawca: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA”

  ul. Komuny Paryskiej 90
  50-452 Wrocław
  tel. 71 361 60 86, 71 332 74 61
 Redakcja: USŁUGI DZIENNIKARSKIE 

I WyDAWNICZE – MACIEj WOŹNy
  ul. Energetyczna 14
  53-330 Wrocław
  tel. 71 791 13 62, 501 086 588
 Redaktor: TOMASZ KAPŁON, tel. 503 692 708
 Korekta: BARBARA SURKONT
 Skład i łamanie: RAFAŁ TLAK, rafal.tlak@wroclawianin.pl
 Druk: Opti Group, tel. 71 354 34 34

GAZETA SPÓŁDZIELCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

Konkurs na usługi porządkowe ogłoszony przez Zarząd w październiku 
2010 roku zaowocował złożeniem aż dziewiętnastu ofert. 

Konkurs 
na usługi porządkowe

Adres do korespondencji 

Sępa-Szarzyńskiego, Komuny Paryskiej – Prą-
dzyńskiego, Matejki i Bujwida). Zrezygnowano 
też z podpisania umów dla budynków będących 
w okresie wypowiedzenia (Zaułek Rogoziński, 
Bolesławiecka, Łódzka – Wesoła). Tam powró-
cono do usług świadczonych przez ABC Service.

 W obsłudze nowej firmy pozostawiono wy-
łącznie te nieruchomości, gdzie skargi były poje-
dyncze, a poziom sprzątania (przy niższej cenie) 
w ocenie administratorów nie uległ znacznemu 
pogorszeniu. Dotyczy to budynków przy ul. Hal-
lera, Pomorskiej – Dubois, Cybulskiego i Kurkowej. 

Liliana Kurzawa
Członek Komisji Konkursowej
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA
50-452 Wrocław

ul. Komuny Paryskiej 90
NIP: 896 000 37 11     REGON: 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl       www.smsp.wroc.pl
tel. centrala 71 361 60 86, 71 332 74 61

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
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

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

Członek Zarządu: 
Lucjan Mróz
tel. 71 334 39 43
e-mail: l.mroz@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: 
Lucjan Mróz 
(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: l.mroz@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 wodno-kanalizacyjne – 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) 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISy


