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BIULETYN INFORMACYJNY 

   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

    „NASZA SPÓŁDZIELNIA”  

     

 Wesołych i Spokojnych 

Świąt Wielkanocnych, pokoju 

ducha, wiary w Boga i w ludzi. 

Umiejętności dostrzegania     

piękna tego świata 

i oczywiście wiary w Siebie         

i swoje możliwości.  
                          

                                      Życzą: 

Prezes Zarządu   W imieniu  

Tomasz Mazurek   Rady Nadzorczej 

               Przewodniczący  

                                 Jerzy Kaczmarek  
 

 

 

 



BOKSY ŚMIETNIKOWE  
     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia” informuje, 

że zgodnie z obowiązującym planem remontów w bieżącym roku 

zostanie postawiony boks śmietnikowy przy ul. Żeromskiego 1.  

     Dodajmy, że poza pojemnikami nie mogą się znajdować me-

ble i inne odpady wielkogabarytowe, ale powinny być 

one dostarczane przez właścicieli  do  Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych  mieszczącego się w Stroniu Śląskim ul. 

Dolna 2a teren Zakładu Komunalnego). Nie 

wolno wyrzucać odpadów poza pojemniki lub 

obok nich. Takie zachowa-

nie jest niewłaściwe. Każdy 

z nas ma obowiązek sprzą-

tać po sobie, tego wymaga 

kultura i nie musi regulować prawo. Powinni-

śmy wspólnie dbać o porządek zarówno wokół 

pojemników, jak i na własnych terenach.  

Ponownie przypominamy, iż boksy śmietniko-

we nie są po to aby ukryć bałagan wokół po-

jemników.  Mają one na celu zabezpieczenie 

pojemników. Każdy taki fakt  przy usuwaniu śmieci (w szczegól-

ności wielkogabarytowych) zgłaszany jest do Straży Miejskiej.  

Babka majonezowa 
Składniki: 

 pół szklanki mąki pszennej tortowej - 80 g 

 pół szklanki skrobi ziemniaczanej - 90 g 

 4 średnie jajka 

 5 łyżek majonezu - 140 g 

 trochę ponad pół szklanki cukru - 150 g 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Pieczenie: 180 stopni, środkowa półka z opcją 

pieczenia góra/dół 

Czas pieczenia: 35 minut. 

Odmierzyć pół szklanki mąki pszennej uniwersalnej lub tortowej. 

Będzie to około 80 gramów mąki. Do jednej miski wsypać również 

pół szklanki skrobi ziemniaczanej, czyli do 90 gramów skrobi. 

Wsypać też dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystkie sypkie 

składniki wymieszać razem dokładnie lub przesiej do drugiej mi-

ski. Do średniej wielkości szklanego lub metalowego naczynia 

wsyp nieco ponad pół szklanki drobnego cukru. Będzie to około 

150 gramów cukru. Cukier z jajkami ubijać mikserem przez kilka 

minut. Cukier powinien całkowicie rozpuścić się w jajkach. Pod 

koniec ubijania ma powstać puszysta i jasna masa. Do miski z pu-

chem jajecznym dodać pięć łyżek dobrego majonezu, czyli około 

140 gramów majonezu. Wsypać również całą mieszankę sypkich 

składników (mąka, skrobia i proszek do pieczenia). Całość wymie-

szać powoli, ale dokładnie szpatułką z sylikonową łopatką lub 

drewnianą łyżką. Gotowe do pieczenia ciasto przelać do formy. 

Foremkę obowiązkowo wysmarować wcześniej odrobiną masła lub 

oleju i oprósz od wewnątrz bułką tartą. Formę z babką majonezową 

umieścić na środkowej półce, w piekarniku nagrzanym do 180-185 

stopni. Ustawić opcję pieczenia góra/dół. Ciasto piec około 35 mi-

nut. Po około 30 minutach sprawdzić, czy ciasto jest już upieczone.  

Po przestudzeniu babkę możesz oprószyć cukrem pudrem. Bardzo 

ładnie wygląda też posypana dodatkowo wiórkami kokosowymi.  



LUSTRACJA 
Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Spółdzielnia" w dniu 18 

października 2018 r. zakończyła się obowiązkowa lustracja. Lustracja została prze-

prowadzona przez Krajowy Związek Rewizyjny SM z siedzibą w Warszawie. Poniżej przedsta-

wiamy pozytywne efekty działalności SM oraz wniosek do realizacji.  

 Do pozytywnych efektów  w działalności SM należy zaliczyć: 

- w okresie objętym lustracją Spółdzielnia działała w oparciu o regulaminy wymagane przez   

statut, których treść zastrzeżeń nie nasuwa (…); 

- Walne Zgromadzenia Członków były prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami, doku-

mentacja jest kompletna i zabezpieczona (…); 

- w sposób należy prowadzono sprawy członkowsko – mieszkaniowe (…); 

- Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o przyjęte plany pracy, decyzje były podejmowane w  

formie uchwał i zgodnie z jej kompetencjami - brak zastrzeżeń co do pracy tego organu (…); 

- realizacja robót remontowych prowadzona była na podstawie zawartych umów z wykonawcami 

zabezpieczających interes Spółdzielni; 

- dokonywano okresowe przeglądów i kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych (…); 

- w sposób  należyty dbano o stan techniczny i estetyczno – porządkowy zasobów mieszkanio-

wych oraz terenów przyległych; 

-  Zarząd w okresie objętym lustracją spełniał nałożone na ten organ obowiązki (…); 

 

 Na podstawie protokołu lustracji Regionalny Związek Rewizyjny przekazuje do realizacji 

następujący wniosek zweryfikować zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych pod względem możli-

wej ich ściągalności.  

 Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny listu polustracyjnego Krajowy 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie stwierdza, że działalność „Naszej 

Spółdzielni” w latach 2015—2017 prowadzona była prawidłowo.  

 

WIOSENNE PORZĄDKI  
 Z początkiem marca przystąpiliśmy do przeprowadzenia wiosennych porządków na tere-

nie osiedli będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia”. 
 Do tej pory wykonaliśmy cięcia pielęgnacyjne drzew i żywopłotów. Równolegle trwały prace 

konserwacyjne na urządzeniach zabawowych na placach zabaw. Trzeba zauważyć, że po zimie między 

blokami pozostało sporo śmieci. Choć na zazielenienie się trawników, drzew i krzewów musimy jesz-

cze trochę poczekać, sprzątanie rozpoczęto również na klombach i trawnikach.  

ODCZYTY 
    Informujemy, że w miesiącu czerwcu w dniach 10-24.06.2019 r. odbędzie się odczyt wodomierzy 

wody ciepłej. Osoby planujące dłuższą nieobecność w swoim mieszkaniu winny przekazać aktualny 

stan wodomierza do biura spółdzielni, zapobiegnie to naliczeniu ryczałtowemu w przypadku braku od-

czytu wodomierza. 

          ANALIZA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Zarząd Spółdzielni mając na uwadze prośby mieszkańców, przedstawia ponownie zestawienie kosztów 

związanych z centralnym ogrzewaniem na poszczególnych budynkach.  Tabelka w kolumnie 2 przed-

stawia poniesione rzeczywiste koszty od dnia 31 marca 2019 r. , w kolumnie 3 wielkość  naliczeń za 

cały okres  rozliczeniowy , w kolumnie 4 różnice pomiędzy całkowitym naliczeniem , a kosztami już 

poniesionymi. Powyższe zestawienie pokazuje, że niektóre budynki już przekroczyły założone w pla-

nie koszty co potwierdza tezę , że zmiana  rozliczania kosztów centralnego ogrzewania [bez podzielni-

ków] spowodowała większe zużycie ciepła , a co za tym idzie większe koszty . Przypuszczenie , że jed-

nak część z nas przyjęła zasadę „ nareszcie brak podzielnika więc grzejniki otwieram maksymalnie, a 

jak za ciepło  w mieszkaniu to uchylam okno ’’ wydaje się być prawdziwe.  
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Wesołego Alleluja 

Dziś wesoły dzień nam nastał,  

tak dzwoniły wszystkie dzwony 

To jest takie święto roku, taki dzień błogosławiony  

To jest taki czas świąteczny, czas miłości i nadziei  

Czas rodzinnych spotkań i dobroci co nic nie dzieli  

I do posiłków dzisiaj znowu zasiadamy  

Na białym obrusie żurek spożywamy  

I jajko na stole pięknie ukraszone 

Takie wyjątkowe, bo jest poświęcone 

Bo w gronie rodziny Święta znowu spędzamy 

I znowu życzenia dziś sobie składamy 

I w tej to zadumie, bo nadszedł ten czas 

Pomyślcie o tych, kogo nie ma wśród nas 

I niech to jajko dzisiaj znowu nas zjednoczy  

Opłatek na wigilię, a jajko w dzień Wielkanocy.  

    Helena Marszyńska 


