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Na stole święcone, tuż obok baranek, 
W koszyczku pełno barwnych pisanek 

I jakże znamienne w polskim krajobrazie 
Budzące się do życia wiosenne bazie. 

Zielony barwinek, fiołki i żonkile 
Malują kolorem uroczyste chwile. 

W dom polski wiosna wchodzi 
na spotkanie, 

Gdy wielkanocne na stole śniadanie. 
  

Zdrowych, pogodnych, pełnych 

tradycji i rodzinnego ciepła 

Świąt Wielkanocnych 

życzą 

w imieniu Rady Nadzorczej  

Jerzy Kaczmarek 

oraz w imieniu swoim  i pracowników  

Prezes Zarządu Tomasz Mazurek  

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frr.sp12.gda.pl%2Ffiles%2Fwielkanoc%5B1%5D.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frr.sp12.gda.pl%2F%3F2013-2014--zyczenia-wielkanocne%2C46&docid=u2PU1-gXSwjNqM&tbnid=OZRa8ZFuhP539M%3A&vet=1&w=222&h=227&bih=907&biw=1280
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW_uawpbrSAhWGNJoKHRGKDZEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog-sklep-ewa.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fwielkanocne-digi-od-wikuchy.html&bvm=bv.148747831,d.bGs&psig=AFQjCNGMuNf
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Faszerowane jajka zapiekane w sosie ko-
perkowym 
Składniki/ 4-5 porcji: 
 około 6 jajek (najlepiej ekologicznych) 
 1,5 łyżki masła 
 1,5 łyżki mąki pszennej 
 1 szklanka mleka 
 100ml kwaśnej śmietany 18% 
 1 pęczek świeżego koperku 
 1 szalotka lub mała cebulka 
 1 ząbek czosnku 
 2 łyżki kaparów lub 2 łyżki musztardy z całych 

ziaren gorczycy 
 sól, pieprz, ostra papryka 
 100g żółtego sera, np ementalera  
 
Przygotowanie krok po kroku: 

 Jajka ugotuj na twardo, ostudź i obierz. 
 Szalotkę i czosnek drobno posiekaj. 
 W niewielkim garnku roztop masło, uważając by się nie przypaliło. Dodaj posiekaną drobno 

szalotkę i czosnek. Zeszklij, nie rumień. 
 Dodaj mąkę i stale mieszając przesmaż przez chwilę. Dodaj zimne mleko i energicznie wymie-

szaj, by nie powstały grudki. Doprowadź do wrzenia mieszając. Dodaj posiekany koperek i do-
praw do smaku solą i pieprzem. Odstaw. 

 Jajka przekrój na pół, żółtka przełóż do miseczki. 
 Do żółtek dodaj 2 łyżki kwaśnej śmietany i posiekane kapary lub musztardę. Wymieszaj dokład-

nie, rozdrabniając widelcem żółtka. Dopraw do smaku solą, pieprzem i ostrą papryką. Masa po-
winna być dość pikantna. 

 Tak przygotowaną masą, wypełnij białka jajek. 
 Do sosu koperkowego dodaj resztę kwaśnej śmietany i przelej całość do naczynia żaroodporne-

go. Na wierzch ułóż faszerowane jajka – powinny być co najmniej do połowy zanurzone, aby nie 
spiekły się w piekarniku. 

 Całość posyp tartym ementalerem. 
 Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C i zapiekaj przez około 20-25 minut. 
Przed podaniem oprósz grubo mielonym pieprzem i udekoruj koperkiem. 

 

 

Styropian opakowaniowy wrzucić do pojemników na tworzywa sztuczne i metale – 
tego typu odpad to nic innego jak tworzywo sztuczne. Telewizor, pralka czy laptop przywieziony z 
centrum handlowego można więc odpakować, a zużyty styropian wrzucić do żółtego kosza na 
śmieci.  

Styropian budowlany zagospodarować w kontenerze lub big bagu -Najlepszym sposo-
bem na pozbycie się tej nieczystości jest skorzystanie z usług lokalnej firmy wywozowej.  

Styropian to tworzywo sztuczne – w większości wypad-
ków powinien więc trafić do kosza z metalami i         
tworzywami sztucznymi. Jednak nie zawsze – w           
przypadku styropianowych opakowań po jedzeniu, jeżeli 
są   mocno zabrudzone, a zwłaszcza zatłuszczone, wów-
czas należy wyrzucić je do odpadów zmieszanych. Z 
kolei  opakowania styropianowe dużych rozmiarów, jak 
te po  telewizorach, pralkach, czy lodówkach, należy   
oddać do Punktu Selektywnego Zbierania   Odpadów    
Komunalnych (PSZOK). Jeżeli zaś posiadamy niewyko-
rzystany styropian budowlany, powinien on zostać ode-
brany przez   firmę wywożącą odpady poremonto-
we.  
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W dniu 4 marca 2022 r. do naszego biura wpłynęło pismo [anonim– nad czym ubolewam – je-
stem bowiem otwarty nawet na trudne dyskusję] podpisane: Mieszkańcy Osiedla.  

W piśmie tym „Mieszkańcy” poruszają kilka kwestii. Jak się wydaję najważniejsza z nich to kwe-
stia sposobu rozliczania centralnego ogrzewania i do tego zagadnienia odniosę się w niniejszym 
materiale.  

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielni reguluje Regulamin rozlicza-
nia kosztów dostawy ciepła i funkcjonowania systemu rozliczeniowego oraz dokonywania rozli-
czeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie 
wody. Sposób rozliczania kosztów tzw. ryczałtem został wskazany przez mieszkańców na Wal-
nym Zgromadzeniu, które jest najważniejszym organem w spółdzielni. Podczas kolejnego zebra-
nia w roku 2021 złożony został wniosek o odstąpienie rozliczania ryczałtem i powrotu do rozli-
czania przy użyciu podzielników ciepła. Wniosek ten większością głosów został odrzucony.  

Jednocześnie biorąc pod uwagę obszerność zagadnienia należy uświadomić sobie wszystkie pra-
ce oraz związane z tym koszty, które należy przeprowadzić w celu powrotu do podzielników 
kosztów ciepła. 

Kilka wyjaśnień na początek.  

Aby zmienić system rozliczenia centralnego ogrzewania trzeba wydać spore pieniądze i dlatego 
też w tej sprawie zarówno Zarząd jak Rada Nadzorcza odwołuje się do zdania Walnego Zgroma-
dzenia.   

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż, gdyby miał się zmienić system rozliczania co, zaszła-
by konieczność przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania w celu 
uzyskania właściwych danych potrzebnych do wykonywania rozliczeń po zamontowaniu po-
dzielników. 

 W jakim celu stosowane są współczynniki korekcyjne?  

W przypadku rozliczania za pomocą podzielników kosztów ogrzewania, ilość naliczonych       
jednostek ma odpowiadać ilości wyemitowanego przez grzejnik ciepła. Zastosowanie różnych 
konstrukcji grzejników (model, wielkość, materiał) może powodować rozbieżności we wskaza-
niach urządzeń pomiarowych, a co za tym idzie -w rozliczeniu kosztów poszczególnych      miesz-
kań.  Podobne rozbieżności mogą pojawić się również w sytuacji, gdy projektowe obciążenie 
cieplne jednego mieszkania jest inne, niż innego mieszkania o tych samych parametrach kuba-
turowych. Emitowane ciepło wykorzystywane jest na pokrycie strat ciepła spowodowanych prze-
nikaniem przez ściany budynku i niekoniecznie przekłada się ono na zaspokojenie komfortu 
cieplnego lokatora. Dlatego głównym powodem stosowania współczynników jest sko-
rygowanie wszystkich wskazań podzielników w lokalach uwzględniając różnice w     
położeniu lokali oraz w wielkości i konstrukcji grzejników. Podzielnik mocowany jest w powta-
rzalnym miejscu na grzejniku i mierzy temperaturę jego powierzchni dokładnie w miejscu mon-
tażu. Temperatura grzejnika jest więc mierzona punktowo i należy wobec tego uwzględnić całą 
moc grzejnika (wynikająca z wielkości i konstrukcji). Z uwagi na różne rozmiary i kształty    
grzejników, na których montowane są podzielniki, wykorzystuje się w tym celu współczynniki 
korygujące. Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić to wielkość powierzchni styku      
podzielnika z powierzchnią grzewczą grzejnika. Powierzchnia ta różni się w zależności od    
kształtu grzejnika. Przykładem jest grzejnik panelowy płaski i drabinkowy. Radiator podzielnika 
na grzejniku panelowym płaskim (bez profili pionowych) całkowicie przylega do płyty grzewczej. 
W przypadku montażu na grzejniku drabinkowym, powierzchnia styku jest mniejsza i zależy od 
średnicy rur grzejnika. Czynnik ten ma wówczas znaczący wpływ na rejestrowane przez          
podzielnik temperatury. Właśnie w celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia temperatury 
czynnika grzewczego i zrekompensowania różnic w pomiarze temperatury, które mogą wynikać 
m.in. z opisanych wyżej sytuacji, stosuje się współczynnik (sprzężenia) korekcyjny.              
Współczynnik korekcyjny usytuowania lokalu w bryle budynku. Trzecim współczyn-
nikiem korekcyjnym używanym podczas rozliczenia jest współczynnik korygujący wskazanie ze 
względu na położenie lokalu w bryle budynku. Na całkowite zużycie ciepła w lokalu składa się 
szereg czynników. Jednym z przykładów jest usytuowanie mieszkania w bryle budynku od stro-
ny północnej. Kierunek ten i warunki atmosferyczne sprawiają, że z reguły mieszkania te są 
„chłodniejsze”. To znaczy, że potrzebują dostarczenia większej ilości energii, aby utrzymać kom-
fort cieplny. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mieszkań posiadających większą liczbę 
ścian zewnętrznych, zlokalizowanych nad nieogrzewaną piwnicą lub bezpośrednio pod stropo-
dachem. Bez wyrównania tych różnic za pomocą współczynników rozliczenie byłoby niesprawie-
dliwe. Współczynnik korygujący położenie lokalu w bryle budynku przyjmuje wartości w prze-
dziale od 0 do 1 w stosunku do mieszkania „najcieplejszego”.     

I chyba najważniejsze. Według przeprowadzonych analiz rynkowych wśród firm świadczących 
usługi przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich 
15 budynkach zarządzanych przez nas, jednorazowy szacunkowy koszt to od 60 tyś. zł. do nawet 
100 tyś. zł.   
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Podzielniki kosztów ciepła nie są urządzeniami pomiarowymi. Ich wskazania nie po-
kazują ilości jednostek ciepła odebranego przez grzejnik, na którym zostały zainstalowane. Po-
zwalają jednak obliczyć udział poszczególnych grzejników w ogólnej ilości ciepła dostarczanego 
do całego budynku. Jak działają podzielniki kosztów – (obecnie tylko elektroniczne).  

Podzielniki elektroniczne obliczają zużycie ciepła na podstawie pomiaru temperatury grzejnika i 
powietrza w pomieszczeniu. Zmierzone w ten sposób wartości, przy uwzględnieniu m.in. usytu-
owania pomieszczenia w budynku, typu i wielkości grzejnika wskazują na udział danego lokalu 
w ogólnym zużyciu ciepła. Podzielnik elektroniczny - ma czujnik temperatury (przymocowany z 
tyłu do obudowy), który mierzy temperaturę grzejnika oraz zegar elektroniczny mierzący czas, 
przez który konkretna temperatura się utrzymywała. Podzielniki elektroniczne precyzyjnie zli-
czają jednostki zużycia i czytelnie pokazują je na wyświetlaczu. Oczywiście do systemu należało-
by wprowadzić w części również opłatę ryczałtową związaną z utrzymaniem części wspólnych 
budynku. 

I znowu o pieniądzach. Aktualna cena elektronicznych podzielników ciepła kształtuje się w prze-
dziale 110 zł – 170 zł [zakupić trzeba około 2500 szt. co daje koszt wg uśrednionej ceny 350 tys. 
zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)].  

I na koniec wisienka. Firmy dokonujące rozliczeń proponują zawieranie umów na okres nie 
krótszy niż 5 lat i obecny koszt jednego lokalu mieszkalnego kształtuje się na poziomie 45,00 zł 
– 60,00 zł [w zasobach spółdzielni jest 807 lokali co daje uśredniony koszt ponad 42 tyś. zł rocz-
nie].  

Łącznie w roku, w którym nastąpiłaby zmiana systemy rozliczania centralnego 
ogrzewania musielibyśmy znaleźć ok. 0,5 mln. zł. (pół miliona zł.). To nasi Miesz-
kańcy musieliby się na to zrzucić.  

 

T. Mazurek 

 

 

Zarząd Spółdzielni wraz z  Radą Nadzorczą podjął decyzję o zmianach w opłatach dotyczących    
pozycji koszty eksploatacji oraz funduszu remontowego. Coraz  większe bieżące koszty związane z 
funkcjonowaniem spółdzielni [ energia elektryczna, woda, ubezpieczenie, utrzymywanie terenów 
zielonych] spowodowały konieczność podwyższenia stawki eksploatacyjnej. Mając na uwadze sytu-
ację finansową większości członków spółdzielni obniżona została stawka za fundusz remontowy z 
2,00 zł do 1,70zł a podwyższona stawka eksploatacyjna z 1,70 zł do 2,00 zł. 

Zmiana taka spowoduje, że ogólne koszty czynszowe nie ulegną podwyższeniu. Jednocześnie zda-
jemy sobie sprawę, że konieczne będzie spowolnienie prac remontowych na poszczególnych bu-
dynkach.  

Ponadto Zarząd Spółdzielni obserwując bieżące koszty związane z ogrzewaniem mieszkań oraz 
podgrzaniem wody użytkowej sygnalizuje, że stawka za powyższe usługi zostanie podwyższona. 
Jeszcze raz apelujemy do wszystkich członków spółdzielni by racjonalnie używać centralnego 
ogrzewania co przełoży się na bezpośrednie koszty na poszczególnych budynkach.  

Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza liczą na zrozumienie wszystkich członków spółdzielni w 
związku z  podjętymi decyzjami.  

W dniu 8 kwietnia 2022r. Zakład Usług Technicznych dostarczył nową taryfę za ciepło obowiązują-
cą od 1 maja 2022r. 

Poniżej przedstawiamy stawki dotychczasowe oraz nowe. 

1. Cena za zamówioną moc cieplną   9831,73 zł/mc            11180,13 zł/mc 

2. Cena ciepła      47,44 zł/GJ           `  55,77 zł/GJ 

3. Cena nośnika ciepła  16,86 zł/m3  17,18 zł/m3 

4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe     3332,65 zł/mc   3823,65 zł/mc  

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe   19,23 zł/GJ   20,82 zł/GJ  
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Mając na uwadze liczne zgłoszenia od członków spółdzielni o podrzucaniu śmieci do pojemni-
ków w boksach śmietnikowych należących do spółdzielni na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzor-
czej i Zarządu Spółdzielni podjęto decyzję o ich zamknięciu. 
W pierwszym etapie tj. od 1 maja 2022 r. zostaną w ten sposób udostępnione boksy dla następu-
jących budynków: Nadbrzeżna 24 [ boks przy ulicy Zielonej ], Hutnicza 2 [ boks przy ulicy Ogro-
dowej ], Krótka 1 i  2 [ boks przy parkingu ], Nadbrzeżna 2 [ boks przy budynku ]. Mamy nadzie-
ję, że zamknięcie boksów  ograniczy do minimum proceder podrzucania śmieci przez osoby nie 
zamieszkujące w lokalach mieszkalnych administrowanych przez spółdzielnię. Jednocześnie 
Zarząd Spółdzielni jak i członkowie Rady Nadzorczej będą sprawdzać efekty podjętej decyzji tj: 
czy boksy są zamykane czy pozostawiane otwarte, czy worki ze śmieciami nie są pozostawiane 
wokół  boksów do poszczególnych budynków i udostępnianiu tych boksów tylko konkretnym , 
wskazanym mieszkaniom. W tym celu boksy zostaną wyposażone [ jeżeli już nie są ] w zamki, 
zaś klucze do boksów zostaną rozdane mieszkańcom. 

 

W wyniku umowy zawartej między Krajowym  Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkanio-
wych w Warszawie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „ NASZA SPÓŁDZIELNIA” w Stroniu Śląskim 
w dniach od 22.11.2021 roku do 22.12.2021  roku przeprowadzona została przez Związek obo-
wiązkowa lustracja pełna działalności spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2020 roku. 

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny listu polustracyjnego stwierdzić należy, 
że działalność Spółdzielni w latach 2018-2020 prowadzona była prawidłowo , lecz dla jej popra-
wy wskazane jest podjęcie następujących działań : 

1. Podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia dokonać pełnych zmian postanowień 
statutu wynikających z ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo 
spółdzielcze. 

2. Dokonać weryfikacji unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym z odległą 
datą ich uchwalenia pod względem pełnej ich zgodności z obecnie obowiązującym prawem 
i statutem. 

3. Kontynuować działania windykacyjne opłat za lokale mieszkalne w zakresie zmniejszenia 
wysokiego poziomu zaległości. 

4. Rozważyć możliwość zwiększenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy w celu 
stopniowej likwidacji ujemnego stanu tego funduszu.  

Przedstawiając powyższe wnioski Związek informuje, że zgodnie z art.93 par.4 ustawy— Prawo 
Spółdzielcze winny być one przedstawione przez Radę Nadzorczą na  Walnym Zgromadzeniu 
Członków. 

 

 

Gospodarka odpadami – zasady prawidłowego selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
 
Do pojemnika niebieskiego wrzucać należy elementy papierowe i tekturowe, w tym opakowania, 
kartony, gazety, czasopisma, papiery biurowe i szkolne, zeszyty. 
 
Do pojemnika żółtego, który oznaczony jest napisem „metale i tworzywa sztuczne”, wrzucać nale-
ży nie tylko wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, w tym kubeczki po jogurtach, butelki i 
folie, plastikowe pojemniki po detergentach i metale (np. puszkę po konserwie lub po napoju), ale 
także opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku czy folie po batonikach lub chipsach). 
 
Do pojemnika zielonego wyrzucać należy szkło białe i kolorowe, jak puste butelki, słoiki czy szkla-
ne opakowania po kosmetykach. 
 
Do pojemnika brązowego wyrzucać należy przede wszystkim odpady roślinne (liście, kwiaty, łody-
gi) i odpady żywności, czyli resztki jedzenia, obierki, łupiny, skorupki po jajach, resztki warzyw i 
owoców (także te popsute).  
 
Do pojemnika czarnego natomiast wrzucać należy wszystko to, czego nie można wrzucić do kolo-
rowych pojemników ani oddać do PSZOK-u lub innego punktu zbierania. Jest to pojemnik na od-
pady zmieszane, zwane także resztkowymi. Będą to np. zatłuszczony papier, zużyte środki higieny 
osobistej, jak podpaski, resztki mięsa. 
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Przy jajku święconym 

Świętujemy dwa święta 

Przy opłatku i jajku święconym 

Dzisiaj ktoś przy stole  świątecznym 

Patrzy okiem zamglonym 

Na to puste miejsce 

Na talerz nienapełniony 

Gdzie zawsze zasiadał domownik 

Przy  jajku święconym 

Bo to jajko święcone 

Ta piękna pisanka 

Przyciągała rodzinę do stołu 

Już z samego ranka 

Żurek z kiełbaską 

I jajko poświęcone  

Zawsze w  święta smakuje 

Jakby nawiedzone 

Kiedy rodzina nie w komplecie  

Smutkiem  jakoś wieje 

Już tyle ludzi odeszło  

Lecz miejmy zawsze nadzieję 

Już nie cieszą tak święta 

Jak to kiedyś bywało 

Bo było tak normalnie 

Teraz coś złego się stało 

Więc w te Święta Wielkanocne 

Chociaż z okiem zamglonym 

Zaśpiewajmy Alleluja 

Przy żurku i jajku święconym  

Helena Marszyńska 

Gołąbek pokoju 

Gdy gołąbek pokoju wzleci do nieba 

Wtedy rozniesie się radości śpiew  

Aż echo podniesie po górach wysokich 

I gdzieś uleci z naszego serca gniew  

Wtedy staniemy z radością w oczach 

Że zły czas uleciał tam gdzieś  

Bo ten strach, co nas ogarnął 

Przeżywa każde miasto i wieś  

Nasze dzieci i nasze wnuczęta  

Chcą żyć na naszej wolnej ziemi 

Nikt nie ma prawa tego pogwałcić  

Naszej wolności nam nikt nie zmieni 

Naród nasz Polski naród niezłomny 

Waleczny, ale przecież spokojny  

My staniemy murem za ojczyznę  

Bo my nie chcemy nigdy żadnej wojny 

 Nigdy żadnej wojny nigdy niewoli 

Cierpienia rozlewu krwi 

Ludzie chcą żyć tutaj spokojnie  

Niech ten spokój w naszej myśli tkwi  

Bo gdy agresor zechce nas podzielić  

I zapuka do naszej wolności bram 

Musi wiedzieć, że naród Polski  

Ma przyjaciół i nie jest sam 

Niech gołąbek pokoju lata nad światem 

I niech niesie nam radości cień 

Niech narody żyją jak brat z bratem 

Tak na wieki i w każdy dzień 

Helena Marszyńska 

 

 

Informujemy, że w miesiącach czerwiec i lipiec przeprowadzany będzie przegląd przewo-
dów wentylacyjnych i kominowych w lokalach mieszkalnych. Prace wykonywane będą 
przez Pana Mateusza Pawelca z Rejonowego Zakładu Kominiarskiego w Lądku-Zdroju, 
posiadającego do wglądu upoważnienie wystawione przez Zarząd  Spółdzielni Mieszka-
niowej. Jednocześnie informujemy, że brak odpowiedniego przeglądu skutkował będzie    
odmową  uznania roszczeń z tytułu ewentualnego zawilgocenia mieszkania. 
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Klatka schodowa jest przestrzenią użytkowaną wspólnie i nie można w niej palić papierosów. Nasi-
lają się skargi mieszkańców, których sąsiedzi regularnie wykorzystują klatkę schodową jako palar-
nię. Niedopałki bardzo często gaszone są na schodach, a nawet ścianach. Palące się jeszcze papiero-
sy wyrzucane są do kratek wycieraczek przed klatkami lub na trawnik i krzewy przed oknem. Ku-
riozalny jest powód palenia na klatce schodowej – żeby nie nadymić, nie zanieczyszczać powietrza 
u siebie w domu i oczywiście nie truć członków własnej rodziny. To, że truje się sąsiadów oraz ich 
dzieci i pozostawia wdzierające się do innych mieszkań kłęby dymu na klatce schodowej, najwyraź-
niej nie jest już tak istotne. Mając na uwadze dobro oraz zdrowie naszych lokatorów przypomina-
my, iż klatki schodowe oraz pomieszczenia przynależne ( piwnice, pralnie, suszarnie ), place zabaw 
są obiektami wspólnego użytku. Nie stosującym się do powyższego zakazu, grożą wysokie mandaty. 

  

  

 
 
Każdy, kto posiada określony tytuł prawny do mieszkania, może je wynająć. Przekazując mieszka-
nie najemcy trzeba go poinformować o obowiązkach związanych z zamieszkaniem w zasobach 
spółdzielczych i zobowiązać go do ich przestrzegania. Przypomnijmy, że są to m.in. takie obowiąz-
ki jak: 
 udostępnianie mieszkania w celu dokonania wymaganych prawem przeglądów w terminach 

ogłaszanych przez spółdzielnię, 
 niezwłoczne udostępnianie mieszkania lub piwnicy w przypadku wystąpienia awarii, 
 przestrzeganie zasad porządku domowego i współżycia społecznego, 
 utrzymywanie wspólnie z innymi współmieszkańcami czystości i porządku na klatce schodowej 

i stosowanie się do zakazu ustawiania w tym miejscu jakichkolwiek sprzętów. 

 
 
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZA SPÓŁDZIELNIA” 
Ul. Nadbrzeżna 2D/1 w Stroniu Śląskim  
tel./fax. 748142119 e-mail: biuro@naszaspoldzielnia.eu 
OGŁASZA NA DZIEŃ 29 kwietnia 2022r. Godz. 10:00 
 
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY-OFERTOWY  
 
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej z uwzględnieniem włączenia się do istnieją-
cej  elektrycznej w lokalach mieszkalnych i  w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ulicy Nadbrzeżnej 26 A-D  
Termin realizacji: do 30 września 2022r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 2D/1 lub pocztą 
elektroniczną. Koperta z oferta powinna być oznaczona napisem: 
  
1. „PRZETARG– Nadbrzeżna 26– nie otwierać przed 29 kwietnia 2022r. godz.10:00” 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 29 kwietnia 2022r. Do godz. 9:45 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SM „ Nasza Spółdzielnia” w Stro-
niu Śląskim— Kwaśniewski Grzegorz tel. 748142119, 605909208. 
OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO  
dnia 29 kwietnia 2022r. O godz. 10:00 

Apelujemy do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej „ Nasza Spółdzielnia” 

Drodzy mieszkańcy kosze chodnikowe na śmieci nie są, koszami 
do wynoszenia śmieci domowych oraz do wyrzucania pisaku i 
żwirku po pupilach. Śmietniki te nie są do tego przystosowane.  
Odpady tego rodzaju należy wyrzucać  do kosza na odpady   
zmieszane.  

Prosimy o nietraktowanie koszy zlokalizowanych przy ciągach 
chodnikowych na równi z pojemnikami na odpady w boksach . 


