
N A K Ł A D :  8 3 0  E G Z .   
G R U D Z I E Ń   

BIULETYN INFORMACYJNY 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

 „NASZA SPÓŁDZIELNIA”  

Wydawca : 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„Nasza Spółdzielnia „ 

Biuro czynne:  

Od poniedziałku do piątku 

W godz. 7.00-15.00 

Wydawca : 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„Nasza Spółdzielnia „ 

Redaktor Naczelny : 

Tomasz Mazurek 

 

 

 

TELEFON ALARMOWY 

W RAZIE AWARII: 

608-128-297 

Biuro rachunkowe  

(księgowość SM): 

(74) 8 142 166 

Biuro Spółdzielni: 

(74) 8 142 119 

 

 

 

biuro@naszaspoldzielnia.eu 

www.naszaspoldzielnia.eu 

 

Z okazji zbliżających się Świąt                        
Bożego Narodzenia wszystkim             

Mieszkańcom składamy  życzenia            
spokojnych, zdrowych i pogodnych 

świąt  spędzonych w gronie                
najbliższych. Życzymy, aby te 
święta przy tradycyjnym stole        

wigilijnym przyniosły dużo                
radości, ciepła i optymizmu,                 

a Nowy 2022 rok spełnił wszystkie 
marzenia.                                       

  

 Prezes Zarządu              W imieniu 

 Tomasz Mazurek            Rady Nadzorczej  

              Przewodniczący                   

             Jerzy Kaczmarek          

UWAGA !! 

ZMIANA NUMERU TELEFONU ALARMOWEGO 

DO KONSERWATORÓW  

608-128-297 



Szanowni mieszkańcy! 
Dbając o ciepło, płacimy mniej. Wystarczy przestrzegać następujących zasad: 

                                                                                                                                                                                        
    Kontroluj temperaturę w mieszkaniu 

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu powinna być dostosowana do 
naszych własnych potrzeb, gdyż każda osoba indywidualnie odczuwa komfort cieplny.           
Zalecana temperatura dla pokoju dziennego wynosi 20°C, dla sypialni (gdy śpimy) 18°C, dla 
łazienki 24°C. Podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu (wyjazd na urlop, weekend) nie     
powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy zmniejszyć je o kilka stopni do          
temperatury 16÷17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.  

         Zmieniaj nawyki 

Ogrzewanie można również zmniejszać przy codziennym wychodzeniu do pracy, w rzadko 
użytkowanych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach o dużych zyskach ciepła od urządzeń 
typu kuchenki, urządzenia biurowe, intensywne oświetlenie.  Kontroluj temperaturę w           
pomieszczeniu.                                                                                                                                                     
     Nie zasłaniaj grzejników 
Należy postarać się, aby urządzenie mieszkania nie zakłócało prawidłowego                               
rozprzestrzeniania się ciepła. Dlatego należy unikać zasłaniania grzejników i zamontowanych 
przy nich zaworów termostatycznych obudowami, grubymi zasłonami czy meblami. 

          Wietrz mieszkanie racjonalnie 
Dopływ świeżego powietrza do mieszkania wpływa na lepsze samopoczucie, więc nie należy   
z niego rezygnować w obawie przed utratą ciepła. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie         
pozostawiać uchylonych okien na wiele godzin. Mieszkanie należy wietrzyć krótko                      
i intensywnie zakręcając przy tym zawór termostatyczny (pokrętło w pozycji *). Wietrzenie          
pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty: 
Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze.  
Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący: 
1/ przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez                
zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”; 
2/ otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1; 
3/ po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut 
4/ przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.  

   Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych 

Należy dbać o zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych takich jak klatki        
schodowe czy piwnice. Unika się w ten sposób strat ciepła na zewnątrz oraz zbytniego          
wychłodzenia budynku. Pamiętajmy, że za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych płacimy        
również wspólnie.   

    W mieszkaniu nie przebywamy                                                                                                        
Przy dłuższej nieobecności w domu np. w czasie urlopów zimowych, najczęściej nie jest            
wymagane ogrzewanie takie jakie potrzebujemy, kiedy w domu przebywamy. Jeżeli                   
zamontowane są zawory termostatyczne, wówczas należy nastawić głowicę (pokrętło) na        
najniższą nastawę, aby zachować tzw. temperaturę dyżurną. W mieszkaniach posiadamy         
zawory termostatyczne różnego typu. Termostat jest  automatycznym regulatorem                  
temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez        
obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest         
utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu. 

                         

                    

  



 Apelujemy do osób posiadających zaległości w opłatach, o pilny kontakt z Naszą Spółdzielnią w 

celu polubownej negocjacji, mającej na celu ustalenie dogodnych warunków spłaty zadłużenia zanim        

osiągną one sumy, z którymi trudno będzie sobie poradzić.  

 Przypominamy bowiem, że bierność wobec powstającego zadłużenia powoduje jego kumulację,             

naliczenie odsetek a w konsekwencji koszty postępowania sądowego oraz komorniczego, które               

niejednokrotnie przewyższają kwotę bazową. 

 Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Naszej Spółdzielni, którzy dokonują 

wpłat  zgodnie ze statutowym terminem do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

     

 ANALIZA ZALEGŁOŚCI MIESZKAŃCÓW 

    wg stanu na dzień 31.10.2021r. 

                                                                                                                                                      

 Terminowość wnoszonych opłat jest najistotniejszym warunkiem utrzymania płynności             

finansowej Naszej Spółdzielni. Zaległości w opłatach z tytułu funduszu remontowego wpływają 

znacząco na realizację zadań gospodarczych, jak i na zakres remontów w danym roku. 

Na poszczególnych nieruchomościach skala zadłużenia w opłatach za zajmowane lokale 

mieszkaniowe (powyżej 500 zł)  wraz z liczbą dłużników na dzień 31 października 2021r.                             

przedstawia się następująco : 

  Liczba mieszkań  

zadłużonych/ liczba 

mieszkań ogółem 

Kwota zaległości czynszowych  

Budynek na dzień 31.10.2021r  

  powyżej 500 zł 

Hutnicza 2 3/40 2 372,86 zł 

Hutnicza 4 0/18 0,00 zł 

Hutnicza 6 0/24 0,00 zł 

Nadbrzeżna 2 3/64 5 465,71 zł 

Nadbrzeżna 24 2/55 15 885,36 zł 

Nadbrzeżna 26 1/55 2 534,54 zł 

Nadbrzeżna 28 2/55 1 392,21 zł 

Nadbrzeżna 36 3/115 28 906,03 zł 

Krótka 1 1/34 955,88 zł 

Krótka 2 3/30 2 247,08 zł 

Krótka 5 1/54 4 196,26 zł 

Żeromskiego 1 4/44 4 743,02 zł 

Żeromskiego 3 5/95 23 367,02 zł 

Żeromskiego 5 0/44 0,00 zł 

Żeromskiego 6 2/80 1 173,00 zł 

                                                      RAZEM: 93 238,97 zł 

Dłużnicy nie mieszkający 

po eksmisjach 
10 315 437,73 zł 

                                                      OGÓŁEM: 408 674,70 zł 



WYSOKOŚĆ OPŁAT  [ wywóz nieczystości stałych ]  LISTOPAD  2021 

       

L.P. ADRES 

kwota   

opłaty przy    

stawce    

33,00 zł 

ilość osób          

zadeklarowanych 

do opłaty 

ilość         

mieszkań    

w budynku 

ilość mieszkań      

z "0"                   

deklaracją 

średnia ilość 

osób na        

mieszkanie 

1.  HUTNICZA 2 2508 76 40 2 1,90 

2.  HUTNICZA 4 957 29 18 1 1,61 

3.  HUTNICZA 6 990 30 24 5 1,25 

4.  NADBRZEŻNA 2 3366 102 64 4 1,59 

5.  NADBRZEŻNA 24 2904 88 55 3 1,60 

6.  NADBRZEŻNA 26 2739 83 55 4 1,51 

7.  NADBRZEŻNA 28 2508 76 55 6 1,38 

8.  NADBRZEZNA 36 5808 176 115 8 1,53 

9.  KRÓTKA 1 1980 60 34 1 1,76 

10.  KRÓTKA 2 1815 55 30 1 1,62 

11.  KRÓTKA 5 3267 99 54 0 1,83 

12.  ŻEROMSKIEGO 1 2145 65 44 5 1,48 

13.  ŻEROMSKIEGO 3 4356 132 95 5 1,39 

14.  ŻEROMSKIEGO 5 2673 81 44 1 1,84 

15.  ŻEROMSKIEGO 6 4257 129 80 5 1,61 

  RAZEM 42 273 1281 807 51 1,59 

       Oświadczenia za gospodarowanie odpadami właściciele lokali mieszkalnych powinni       

złożyć w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie: 

 14 dni – od dnia zamieszkania w danym lokalu lub powstania odpadów komunalnych,  

 14 dni – od daty zaistnienia zmiany danych określonych w deklaracji, będących podstawą 

do    ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

    Opłata ustalona jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na         

stałe,    niezależnie od tego, czy  wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na 

trzy dni -   płacimy opłatę miesięczną. Jeśli nastąpi jakaś   radykalna  

zmiana – urodzi się dziecko lub ktoś wyjedzie na dłuższy czas na studia  

albo do pracy czy  zamieszka u nas  dodatkowa   osoba , właściciel         

zobowiązany jest złożyć  nowe  oświadczenie.    



WIELKI PROBLEM NASZYCH ŚMIECI  

      Po raz kolejny w ostatnim okresie pod śmietnikami rosną hałdy odpadów, w tym             

rozmaitych mebli, sprzętu AGD, umywalek, muszli klozetowych. Każde takie zdarzenie      

zgłaszane jest przez Spółdzielnię do Straży Miejskiej. Niestety często okazuje się, iż nikt nic 

nie widział i nikt nic nie wie. A przecież te śmieci produkują i wyrzucają nasi sąsiedzi.   

     Zjawisko to jest o tyle niezrozumiałe, iż Gmina Stronie Śląskie trzy razy do roku               

organizuje wywóz odpadów wielkogabarytowych.  

     Przypominamy zatem i jednocześnie apelujemy po raz kolejny o to, aby tego typu odpady 

wywożone były do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się 

przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Strachocin 38 C. Odpady takie            

przyjmowane są za darmo.  

      Zastanówmy się czy naprawdę chcemy aby nasze osiedla tak wyglądały?! 

Apelujemy do Naszych mieszkańców - WSPÓLNIE DBAJMY O ESTETYKĘ NASZYCH      

OSIEDLI! 

                        TERMINY ODCZYTÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       W dniach 13-23 grudnia przeprowadzone zostaną odczyty                    

wodomierzy wody ciepłej i wody zimnej w lokalach mieszkalnych. 

Pracownik nie  będzie wchodził do mieszkań w celu dokonania         

odczytu. Należy  pozostawić w drzwiach kartkę z danymi (adres oraz 

wskazania wodomierzy) lub podać odczyty wodomierzy do biura 

spółdzielni telefonicznie (748-142-119) bądź drogą elektroniczną                                         

( biuro@naszaspoldzielnia.eu ). 



OWOCNA WSPÓŁPRACA Z GMINĄ STRONIE  ŚLĄSKIE 

Po kilku latach rozmów, konsultacji i działań ze strony Zarządu SM, w budżecie      
Gminy Stronie Śląskie znalazły się w tym roku środki na realizację dwóch zadań                       
inwestycyjnych służących bezpośrednio poprawie jakości życia mieszkańców „Naszej         
Spółdzielni”. Chodzi rzecz jasna o budowę parkingu u zbiegu ulic Sudeckiej i Krótkiej oraz 
wybudowanie dojazdowej drogi asfaltowej do kompleksu garaży położonych z tyłu budynku 
przy ul. Żeromskiego 6.  

W imieniu mieszkańców dziękujemy Burmistrzowi Stronia Śląskiego Dariuszowi 

Chromcowi za to, iż doprowadzono te inwestycje do końca i jak widać na poniżej                   
zamieszczonych zdjęciach już służą naszym mieszkańcom.  

Mając na uwadze bardzo dobrą współpracę pomiędzy władzami Naszej Gminy              
i „Naszej Spółdzielni” liczymy na to, iż tego typu inwestycje będą w dalszym ciągu                 
realizowane.  ` 

  Dorsz ze szpinakiem i chrupiącą posypką 

Składniki (4 porcje) 

• 500 g polędwiczek z dorsza                                             • 
2 ząbki czosnku                       
• przyprawy: po 1 łyżeczce mielonej papryki i oregano,                                                                             
po 1/3 łyżeczki kurkumy i białego pieprzu                                                                                                                                   
• 100 g szpinaku                        
• 4 łyżki śmietanki 30%                                     
• 1/2 szklanki bułki tartej                             • 
2 łyżki oliwy                                               
• 4 łyżki tartego parmezanu                               
• oraz: mąka pszenna i ziemniaczana, cytryna, sól i pieprz 

Przygotowanie 

 Rybę opłukać i osuszyć. Skropić cytryną, doprawić solą, czarnym zmielonym pieprzem 
oraz jednym ząbkiem czosnku przeciśniętym przez praskę. Posypać z wierzchu przyprawami, 
następnie obtoczyć w mące pszennej. 

 Przygotować szpinak: na patelni roztopić łyżkę masła, dodać drugi ząbek czosnku            
przeciśnięty przez praskę i chwilę podsmażyć. Dodać liście szpinaku i mieszając smażyć aż 
zwiędnie, przez ok. 2 minuty. Dodać śmietankę, doprawić solą i pieprzem i zagotować. Po        
zagotowaniu dodać pół łyżeczki mąki ziemniaczanej i wymieszać. Szpinak rozdrobnić na 
mniejsze kawałeczki. 

Rybę ułożyć na blaszce posmarowanej oliwą. Przykryć szpinakiem i posypać bułką tartą     
wymieszaną z oliwą i parmezanem. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika, piec 

przez ok. 20 minut. 



INFORMACJE Z WALNEGO ZGROMADZENIA 

      W dniu 23 września 2021r. odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni na       

którym omawiane były sprawy dotyczące działalności spółdzielni w roku 2019 oraz w roku 

2020. W zebraniu udział wzięły 54 osoby co stanowi 8,37% wszystkich członków spółdzielni.        

Podczas zebrania omówiono sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Zarządu, 

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedstawione zostały kierunki działania          

w 2021 roku. Wszystkie przedstawione uchwały zostały przyjęte w głosowaniach.                      

Przeprowadzono także wybory do Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania do Rady           

Nadzorczej zostali wybrani Pani Krystyna Wiktor, Pani Barbara Żurowska, Pan Jerzy          

Kaczmarek, Pan Kazimierz Dąbrowski i Pan Krzysztof Korzun. Podczas dyskusji omówiona 

została sprawa dotycząca utrzymania czystości na klatkach schodowych. Prezes spółdzielni 

przedstawił zebranym dwie oferty od firm zewnętrznych jakie spółdzielnia otrzymała na         

zapytanie o świadczenie tego typu usług. Większość zebranych uznała, że należy pozostać 

przy obecnej formie [ mieszkańcy sami dbają o czystość i porządek ] gdyż zatrudnienie firmy 

zewnętrznej podniesie koszty opłat za lokale mieszkalne. Zgłoszona została także sprawa 

rozliczania kosztów centralnego. ogrzewania z uwzględnieniem podzielników ciepła.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania większość obecnych odrzuciła ten sposób                 

rozliczania. Zgłoszony został także projekt zmiany wynagradzania członków Rady                   

Nadzorczej. W wyniku głosowania przyjęty został wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego        

wlanego zgromadzenia, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021r. W zebraniu udział wzięło 

25 osób co stanowi 3,87% wszystkich członków spółdzielni. W wyniku głosowania podjęto 

uchwałę ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 25%                       

minimalnego wynagrodzenia. Zarząd Spółdzielni po raz kolejny apeluje aby Członkowie 

„Naszej Spółdzielni" aktywniej uczestniczyli w życiu Spółdzielni. Wszyscy członkowie          

powinni się zmobilizować do liczniejszego udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków. 

Naprawdę warto poświęcić trochę czasu na wspólne rozpatrywanie spraw Nas dotyczących.  

 WANDALIZM    

     Spółdzielnia oraz jej pracownicy kładą duży nacisk na to by Nasze Osiedla spełniało nie 

tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie 

jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Wypielęgnowane trawniki, piękne place      

zabaw szczególnie ważne dla rodzin z dzieckiem. Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą       

piękną i przyjemną oprawę naszych Osiedli odpowiedzialni są tylko zarządzający, bo jest to 

nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.                                                                                                                                                     

      Niestety zdarzają się dewastacje i akty wandalizmu. Ostatnimi przypadkami dewastacji w       

zasobach Spółdzielni są wyrwane okno piwniczne, dewastacje klamek i szyldów w drzwiach 

wejściowych, wyrwane oprawki  oświetleniowe w korytarzach piwnicznych, wykręcane           

żarówki w korytarzach piwnicznych, kradzież  znaków  drogowych i tablic dotyczących              

segregacji odpadów. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć    

a za to wszystko później trzeba zapłacić.  Nie rozumiemy takich czynów. Jakie przyjemności 

czerpie sprawca, gdy niszczy bez wyraźnego powodu wspólne mienie? Ale nie rozumiemy 

również ogólnego przyzwolenia na podobne zdarzenia. Bardzo rzadko zdarza się by                 

ktokolwiek reagował gdy widzi wandali.  



   

   NASZE INWESTYCJE  W 2021 ROKU 

                                                                                                                                                                    

• ul. Nadbrzeżna 28 — malowanie klatek schodowych. Wartość 16000 zł.        

• ul. Nadbrzeżna 36 –   wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i piwnicach. 

Wartość  284 827,09 zł.                                                                                                                                                                   

• ul. Hutnicza 6— remont elewacji ściana szczytowa.  Wartość: 10 000 zł . 

• ul. Krótka  1,5  — wymiana lamp zewnętrznych.  Wartość  22 800 zł . 

• ul. Krótka 2—docieplenie wewnętrznych skosów —ostatnia kondygnacja —klatka                 

schodowa. Wartość 12 000 zł. 

• ul. Krótka 5—przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na wymianę          

instalacji wodnej (zw+cw) i CO wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej.  Wartość 15 000 zł. 

• ul. Żeromskiego 1 —  docieplenie   wewnętrznych  skosów  - ostatnia  kondygnacja— klatka           

schodowa.  Wartość  15 000 zł . 

• ul. Żeromskiego 6 — wymiana instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej wody zimnej , wody         

ciepłej , centralnego ogrzewania  I Etap. Wartość 505 000 zł. 

• Wszystkie budynki—  za wymianę stolarki okiennej. Wartość  10 000 zł. 

Łączna wartość wykonanych remontów w 2021 roku wynosi   890 627,09  zł 


