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Szanowni Mieszkańcy Osiedla „Ateńska”

Na wysokości naszych budynków przy
ul. Afrykańskiej 14 B, C, D, E, F oraz Afrykań-
skiej 16 A, B, C, D, E powstało nowe osiedle
„Saska 3”. Na krótkim odcinku graniczy ono
bezpośrednio z istniejącym od czterdziestu
lat ogrodzeniem oddzielającym pobliskie
ogrody działkowe od naszych budynków.
Deweloper budując inwestycję nie uznał za
stosowne aby zapewnić krótszą drogę
swoim klientom z „Saskiej 3” do przedszko-

la, szkoły, bazaru i przystanków zlokalizowa-
nych na osiedlu „Ateńska”. 

Zarząd Wspólnoty „Saska 3” zwrócił się z
prośbą do Zarządu SBM „Ateńska” o wyra-
żenie zgody na rozgrodzenie siatki i wykona-
nie furtki umożliwiającej swobodne przejście
przez teren naszego osiedla. Niestety zanim
cokolwiek zadecydowano tzw. „nieznani
sprawcy” w nocy z 21 na 22 września br, nie
czekając na polubowne ustalenia, samowol-
nie zdemontowali część ogrodzenia. 

Warszawiaków czeka w 2020 roku
podwyżka opłat za śmieci. Propozy-
cja przygotowana przez radnych
m.st. Warszawy i miejskich urzędni-
ków jest następująca: w budynkach
wielorodzinnych opłata śmieciowa
będzie teraz naliczana za każdy metr
powierzchni mieszkania. I tak w
mieszkaniach do 60 m kw. zapłaci-
my 1,20 zł za metr . W lokalach o po-
wierzchni powyżej 60 m kw. stawka
wyniesie 88 gr za metr. Natomiast w
mieszkaniach o metrażu powyżej
120 m kw. trzeba będzie zapłacić 56
gr za metr. Opłaty są niezależne od
liczby mieszkańców!

- Ta opłata jest jak podatek, nie ma nic
wspólnego z ilością wytworzonych śmieci.
Nie ma sprawiedliwego rozwiązania śmie-
ciowego problemu w naszych warunkach
prawnych – mówi o nowej taryfie za śmieci
Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy

Małgorzata Zubik: Dlaczego za śmieci
będziemy płacić tak drogo. Dwa, trzy razy
więcej?

Michał Olszewski: Produkujemy coraz
więcej śmieci. W 2018 roku statystyczny
mieszkaniec stolicy wytworzył ich… 458
kg!!! A koszty rosną i dzieje się to poza
naszą kontrolą. Wpływ samorządu na ceny
w gospodarce odpadami jest znikomy.
Specjalistyczne firmy podnoszą ceny
usług, bo więcej kosztuje transport i prze-
twarzanie odpadów. Wzrosły koszty energii,
płace pracowników. To także wynik modelu
działania narzuconego przez państwo – za
wszystko mają płacić mieszkańcy. W in-
nych krajach koszty są równo rozłożone na
producentów opakowań oraz konsumen-
tów. Skutecznie zniechęca się firmy do pro-
dukcji odpadów. U nas z roku na rok przy-
bywa takich odpadów  i będziemy też
płacić za taką politykę…

Drożeje prąd i żywność ale o tym się tak
dobitnie nie dyskutuje. O podwyżce za
śmieci, która jest ostatnią pozycją w domo-
wych budżetach, zawsze jest głośno. War-
szawiacy płacą obecnie  średnio dwa, trzy
razy mniej niż w sąsiednich gminach: 

Nasza Spółdzielnia  została laure-
atem tegorocznej edycji konkursu
„Saska Kępa w kwiatach” zorganizo-
wanego przez Towarzystwo Przyja-
ciół Saskiej Kępy, oddział Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy.

Konkurs swoją tradycją nawiązuje do
czasów historycznego współzawodnictwa
mieszkańców stolicy zainaugurowanego w
1937 roku przez Prezydenta Warszawy Ste-
fana Starzyńskiego.

Pod koniec września 2019 roku w PROM
– ie Kultury przy ulicy Brukselskiej 23 odbyła
się uroczystość zakończenia tegorocznej
edycji konkursu. W imieniu SBM „Ateńska”
dyplom honorowy odebrał prezes Zarządu
Jarosław Machlewski. 

Fakt otrzymania nagrody nie powinien
dziwić, gdyż powszechnie wiadomo, że
obok pięknych drzew i krzewów, od wiosny
aż do późnej jesieni zachwycają różnorod-
nością kształtów, kolorów i form kwiaty w
ogródkach przy budynkach jak również na
balkonach, które sadzą i troskliwie pielę-
gnują mieszkańcy naszej Spółdzielni.

Zarząd SBM „Ateńska” dziękuje tym
wszystkim, którzy wolny czas poświęcają
na dbałość o atrakcyjny wygląd przydo-
mowych ogródków i balkonów a tym
samym przyczyniają się do upiększania
całego osiedla. Tym bardziej przyznanie
Spółdzielni tak prestiżowego wyróżnienia
traktujemy w kategoriach szczególnie miłej
nagrody dla wszystkich mieszkańców,
którzy czerpią satysfakcję z faktu, że
mieszkają tak blisko zadbanej przyrody.

Zarząd SBM „Ateńska”

Płot, który dzieli i konfliktuje…

Śmieci ostro w górę. Ile zapłacimy?

Nie ma sprawiedliwej opłaty

SBM „Ateńska”
w kwiatach

ciąg dalszy na str. 2

ciąg dalszy na str. 3

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia ,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz szczęścia i sukcesów 

w Nowym 2020 Roku
życzą

Mieszkańcom naszej Spółdzielni i ich Rodzinom

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska”
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Józefowie, Otwocku, Markach, Grodzisku
Mazowieckim…

- Przecież segregujemy śmieci, miasto na
nich zarabia, to dlaczego podnosi opłaty –
często słyszy się taki argument w rozmo-
wach warszawiaków.
- Nieprawda. Na surowcach wtórnych nie

zarabiamy. Mało tego – dopłacamy do
nich! Uderzyło w nas m.in. embargo Chin
na plastik. Polska nie tylko nie może go tam
wysyłać, ale inne kraje przysyłają swój pla-
stik do nas. Mamy za dużo tego towaru na
rynku. Dopłacamy do każdego odzyskane-
go surowca: szkła, papieru, metali. Nawet
te posegregowane w domach surowce
trzeba przewieźć, doczyścić, składować.
To kosztuje. Za zagospodarowanie tony su-
rowców, które teoretycznie powinny przyno-
sić zysk, dopłacaliśmy w 2017 roku 60 zł, a
w 2018 roku już 280 zł.

- Trudno jednak pojąć co wspólnego z wy-
twarzaniem śmieci ma powierzchnia na-
szego mieszkania. Dlaczego opłata ma być
naliczana od metra kwadratowego? 
- Nie ma sprawiedliwej metody. Mogłaby

być, gdyby oplata zależała od wytworzonej
ilości odpadów. Takiej opcji nie ma jednak w
obowiązujących przepisach. Zresztą gdyby
była, skończyłoby się to podrzucaniem
śmieci sąsiadom, do lasu, przy drodze itp.

Ta opłata zgodnie z prawem jest podat-
kiem. Tak jak z PIT – em, nie ma on związku
z tym ile drogi publicznej zużywamy, ile
dzieci posyłamy do państwowej szkoły czy
też ile parków w mieście odwiedzamy. Taka
jest cecha podatku, jest oderwany od kon-
kretnej usługi. I z opłatą za śmieci jest tak
samo. 

- System, do którego przywykliśmy w ostat-
nich latach, czyli opłata zależna od liczby
osób w mieszkaniu, jak teraz słyszymy  jest
niedobry. To dlaczego przez pięć lat nikt
go nie zmienił?
- Nowe przepisy zmuszają nas do odej-

ścia od naliczania za „klasę gospodarstwa
domowego” np. dwu- czy czteroosobowe-
go. Dotychczas nie zmienialiśmy sposobu
naliczania opłat m.in. dlatego, że pieniędzy
zebranych od mieszkańców wystarczało
nam na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów. Ale pojawiły się przysłowiowe „noży-
ce” i w szybkim tempie zaczęły się rozwie-
rać. W 2018 roku luka wyniosła kilkanaście
procent. W tym roku to już kilkadziesiąt pro-
cent. Coraz więcej dokładamy pieniędzy z
budżetu Warszawy do gospodarowania
śmieciami. Gdybyśmy nie podnieśli opłat w
2020 roku doprowadzilibyśmy do sytuacji
takiej jak w transporcie publicznym, gdzie
30 procent kosztów pokrywają wpływy z bi-
letów, a resztę dokładamy z miejskiej kasy.

Dlatego „śmieciowa” podwyżka musi być

znacząca. Przy dużym wzroście stawki i
metodzie płacenia „od osoby”, w Warsza-
wie natychmiast „zniknęłoby” wielu miesz-
kańców. A Ratusz nie ma możliwości, by to
weryfikować. System naliczania opłat od
osoby jest zdecydowanie ułomny.

- W blokach i kamienicach warszawiacy
mają teraz płacić od metra mieszkania.
Jedynym argumentem „za” jest chyba to,
że nie da się tu miasta oszukać?
- To prawda. Nie da się oszukać. Mamy

wszystko policzone. Każdy metr jest w ewi-
dencji gruntów.

- Ale mieszkańców nie obchodzi wygoda
Ratusza. Oni patrzą na to inaczej. Ktoś
mówi: „mieszkam tylko z żoną na 90 me-
trach, dlaczego mam płacić dużo więcej
niż para w kawalerce z dwójką małych
dzieci, które zużywają setki jednorazowych
pieluch”. Jak to logicznie wytłumaczyć?
- Jeszcze raz powtórzę. Ta opłata jest ko-

lejnym podatkiem, nie ma nic wspólnego z
ilością wytwarzanych śmieci . Wybraliśmy –
póki co – optymalną metodę rozliczeniową.
Będziemy jeszcze z radnymi dyskutować,
ile za ten metr mieszkania mamy naliczać.
Bazą jest 60 m kw., ponieważ 70 procent
mieszkań w Warszawie nie przekracza tej
powierzchni. Jednak powiem radnym zde-
cydowanie i wprost: musimy wyjść na zero i
zebrać od mieszkańców Warszawy w 2020
roku łącznie z opłat za śmieci sumę 925
mln złotych!

„Gazeta Wyborcza – 
Tygodnik Warszawa” 22.11.2019 r.

Zgodnie z nowym regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku w Warsza-
wie od  stycznia 2019 r. segregujemy
odpady w podziale na 5 frakcji.

a. papier (kolor pojemników lub naklejek in-
formacyjnych– niebieski, wrzucamy np.: opa-
kowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma
i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,

b. metale i tworzywa sztuczne (kolor po-
jemników lub naklejek informacyjnych– żółty),
wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plasti-
kowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe
opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po
sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione
puszki po napojach i żywności,

c. szkło (kolor pojemników lub naklejek infor-
macyjnych – zielony), wrzucamy np.: puste,
szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po ko-
smetykach, puste szklane opakowania po lekach,

d. bio (kolor pojemników lub naklejek informa-
cyjnych – brązowy), wrzucamy np.: odpadki
warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie
i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczko-
we, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłusz-
czów zwierzęcych,

e. zmieszane (kolor pojemników lub nakle-
jek informacyjnych – czarny); odpady pozosta-
łe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli
tylko to czego nie udało się rozdzielić do wymie-
nionych pojemników na odpady segregowane
lub czego nie można oddać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dodatkowo: odpady wielkogabarytowe  są
składowane w miejscach wyznaczonych przez
Spółdzielnię, stare meble (także rozłożone na
części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wer-
salki, pufy), materace.

Od stycznia 2019 r. śmieci są odbierane od
mieszkańców m.st. Warszawy według nastę-
pujących zasad (minimalna częstotliwość od-
bioru):
• papier – co dwa tygodnie,
• metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygo-

dnie,
• szkło – co cztery tygodnie,
• odpady wielkogabarytowe – co cztery tygo-

dnie,
• bio – co tydzień,
• odpady zielone  (liście) – w okresie od marca

do listopada – co tydzień
• odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Szczegółowy sposób świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych określa  UCHWAŁA LXI/1632/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZA-
WY z dnia 8  lutego  2018 r. z późniejszymi
zmianami.

Odpady są odbierane na podstawie umowy
zawartej  przez Urząd m.st. Warszawy z po-
szczególnymi firmami , wyłonionymi w drodze
przetargu. W przypadku Pragi Południe jest to
firma LEKARO.

(red)
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dokończenie ze str. 1

Budowa wind.  ZASADY SEGREGACJI I
ODBIORU ODPADÓW 

Nie ma sprawiedliwej opłaty

Zarząd SBM „Ateńska” wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom właścicieli
lokali mieszkalnych, podjął starania
związane z doposażeniem budynków
pięciokondygnacyjnych w dźwigi
osobowe. 

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu
Członków Spółdzielni, które odbyło się 15
czerwca 2019r. podjęto dwie ważne
uchwały dotyczące budowy wind. Pierw-
sza z nich daje podstawę do rozpoczęcia
procedur formalno-prawnych. Natomiast
druga uchwała pozwala na utworzenie
funduszu celowego na budowę dźwigów i
precyzuje, że zasilą go środki finansowe
pochodzące z wpłat od osób posiadają-
cych tytuły prawne do lokali znajdujących
się w danym budynku oraz dostępnych
środków publicznych możliwych do pozy-
skania przez Spółdzielnię.

Ponadto od 19 września 2019r. wszedł
w życie program rządowy „DOSTĘP-
NOŚĆ PLUS”, który ze środków Unii Eu-
ropejskiej, w ramach pożyczki  z Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK)  ( z
możliwością jej umorzenia do 40% ) udo-
stępnia środki finansowe, z  przeznacze-
niem na inwestycję związaną z likwidacją
barier architektonicznych i poprawę do-
stępności budynków dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, tj. seniorów, rodzi-
ców z dziećmi i osób z
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Po tym akcie wandalizmu, oburzeni miesz-
kańcy Spółdzielni zaczęli informować  Za-
rząd SBM „Ateńska” o tym, że część miesz-
kańców inwestycji  „Saska – 3” parkuje w
naszych zatokach parkingowych swoje sa-
mochody a także wykorzystuje nasze tereny
zielone na spacery z psami zostawiając
mniejsze i większe „pamiątki”. Ponadto, bez-
pieczne do tej pory od strony wschodniej
Osiedle „Ateńska” zostało otwarte i narażone
na swobodne wejście osób koczujących „na
dziko” na terenie działek, pijących alkohol w
zaroślach. Oburzeni mieszkańcy Spółdzielni
zażądali pilnej naprawy ogrodzenia.

Zarząd SBM „Ateńska” próbując wyjść
naprzeciw oczekiwaniom Wspólnoty
„Saska-3”, przeprowadził wśród bezpośred-
nio zainteresowanych mieszkańców nasze-
go osiedla ankietę dotyczącą wyrażenia
ewentualnej zgody na furtkę w ogrodzeniu.
Jednak wynik ankiety był  jednoznaczny. Aż
93% ankietowanych (292 rodziny) nie wyrazi-
ło zgody na wykonanie przejścia między
osiedlami. Dla Zarządu Spółdzielni był to wy-
raźny sygnał: jakie są oczekiwania spółdziel-
ców. Dlatego też poinformowaliśmy wspól-
notę o tym, że po konsultacjach, nie
wyrażamy zgody na wykonanie przejścia. 

I wtedy się zaczęło! „Przyjaźni” dotąd są-
siedzi z Wspólnoty „Saska-3” rozpoczęli

bezpardonową nagonkę na nas. Między in-
nymi aż trzykrotnie ukazał się materiał filmo-
wy w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim,
pojawiły się nieprzyjazne wpisy w mediach
społecznościowych, stołeczna „Gazeta Wy-
borcza” opublikowała jednostronnie napisa-
ny, szkalujący nas artykuł. Mało tego. Spró-
bowano także ingerować w wewnętrzne
sprawy SBM „Ateńska” poprzez samowolne
wrzucenie blisko 2000 ulotek do skrzynek
pocztowych naszych mieszkańców. W tych
paszkwilach pisano o rzekomej niegospo-
darności Spółdzielni wynikającej z kosztów
rzekomej budowy nowych 350 m ogrodze-
nia, a także o braku empatii dla sąsiadów
zza płotu. Przy okazji szkalowano członków
Rady Nadzorczej. Pisma oskarżające naszą
Spółdzielnię trafiły również  do Prezydenta
stolicy i Burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Ateńska,
Zarząd Spółdzielni zapewnia, że nie posłuży
się prostymi metodami szkalowania naszych
sąsiadów z „Saskiej-3” do kogo się da i jest
daleki od postawienia nowego ogrodzenia o
długości 350 m oddzielającego teren Spół-
dzielni pasem zieleni szerokości 5-7 m od te-
renu miejskiego i ogrodów działkowych. Nie
jesteśmy zwolennikami budowy „stref  de-
markacyjnych” i nie wystawimy naszej Spół-
dzielni, naszych sąsiadów i Zarządu Dzielni-
cy na kpiny z powodu istnienia dwóch

równoległych ogrodzeń. Jednak uczynimy
wszystko, co jest prawnie dopuszczalne aby
uszanować wolę i autonomiczną decyzję na-
szych mieszkańców. Najprostszym rozwią-
zaniem jest naprawa uszkodzonego ogro-
dzenia przez Zarząd Dzielnicy (ogrodzenie
jest bowiem posadowione na działce gruntu
miejskiego) i wybudowanie dla Wspólnoty
„Saska-3” pieszego ciągu komunikacyjnego
wzdłuż istniejącego ogrodzenia w kierunku
Trasy Łazienkowskiej. Z taką inicjatywą wy-
stąpimy do  Burmistrza Dzielnicy Praga-Po-
łudnie.

Naszych sąsiadów z „Saskiej-3” szanu-
jemy i wyrażamy empatię oraz zrozumienie
dla trudności z jakimi się spotykają. Ale roz-
wiązanie problemów sąsiadów, które były już
do przewidzenia na etapie tworzenia „Sa-
skiej – 3”,  nie może odbywać się kosztem
naruszenia swobód i miru domowego dłu-
goletnich mieszkańców Osiedla „Ateńska”.
Nasi sąsiedzi sami czują się bezpieczni w
swojej deweloperskiej twierdzy. Są ogrodze-
ni płotem, furtkami z dostępem kontrolowa-
nym elektronicznie. Ale nam ochoczo i z
krzykiem próbują modyfikować prawa decy-
dowania o bezpieczeństwie i prywatności, o
swobodnym korzystaniu z nieruchomości,
za które od wielu lat regularnie płacimy po-
datki. I na koniec. Przecież kupujący miesz-
kania na Osiedlu „Saska-3” wiedzieli w chwili
nabycia co kupują.

Jarosław Machlewski,
prezes Zarządu SBM „Ateńska”
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Płot, który dzieli i konfliktuje…
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niepełnosprawnościami. Dodatkowo in-
westycję można uzupełnić dotacją z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) w wysoko-
ści 30% kosztów realizacji inwestycji, pod
warunkiem zapewnienia dostępności do
co najmniej dwóch lokali, w których
mieszkają osoby z niepełnosprawnością
narządu ruchu (I lub II grupa).

Mając na uwadze fakt, iż większość
właścicieli lokali mieszkalnych z nierucho-
mości przy ul. Arabskiej 8B wyraziła
wstępną zgodę na doposażenie budynku
w dźwig osobowy i współuczestniczenie
w sfinansowaniu inwestycji, Zarząd Spół-
dzielni podjął decyzję o zorganizowaniu
spotkania z mieszkańcami budynku.

W spotkaniu w DK „ORION” w dniu 28
października 2019 r., uczestniczyło : 22
właścicieli lokali z budynku Arabska 8B,
przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa
Cydorowicz, prezes Zarządu Jarosław
Machlewski, z-ca prezesa Bogdan Pista,
radca prawny Magdalena Bodek, główna
księgowa Patrycja Werczyńska, specjali-
sta ds. księgowych Joanna Dąbrowska

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia
inwestycji jest uzyskanie zgody wszyst-
kich właścicieli lokali. Następnie, jeżeli
Spółdzielnia będzie ubiegać się o wspar-
cie ze środków publicznych, warunkiem
jest szczegółowa weryfikacja osób za-
mieszkujących w budynku uprawnionych
do skorzystania z kryterium społecznego,

tzn. osoby po 60 roku życia, dzieci do lat 6
i ich prawni opiekunowie, osoby niepełno-
sprawne. Tutaj niezmiernie ważne jest zło-
żenie przez właścicieli oświadczeń po-
twierdzających spełnienie wymienionych
kryteriów. Odpowiednie druki oświadczeń
do wypełnienia zostały dostarczone wła-
ścicielom lokali przed zebraniem. Na 30
lokali 19 właścicieli wypełniło oświadcze-
nia. Wypełnione oświadczenia są nie-
zbędne do ubiegania się o dofinansowa-
nie. 

Zarząd Spółdzielni przedstawił uczestni-
kom październikowego spotkania przykła-
dową kalkulację kosztów, przy założeniu
wartości inwestycji: 320.000 zł finansowa-
nej przez 30 lokali przez okres 10 lat. W
przedstawionych czterech wariantach
opłata od lokalu z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów inwestycji kształtuje się na
poziomie od 43,55 zł do 88,88 zł mie-
sięcznie. 

Po dyskusji z osobami uczestniczącymi
w zebraniu ustalono co następuje:

Zarząd Spółdzielni zobowiązał się do
dostarczenia (za pokwitowaniem lub li-
stem poleconym) wszystkim właścicielom
lokali budynku Arabska 8B oświadczenia
do podpisania wyrażającego zgodę na
budowę dźwigu i współfinansowania róż-
nicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami
wynikającymi z przetargu a uzyskanymi
środkami publicznymi.

W przypadku braku zgody 100% właści-
cieli lokali, Zarząd nie będzie upoważnio-
ny do złożenia wniosków: o dotację z
PFRON i o częściowe umorzenie pożyczki

z BGK oraz wniosku o pozwolenie na bu-
dowę.

Po otrzymaniu podpisanych oświad-
czeń przez wszystkich właścicieli lokali,
Zarząd Spółdzielni poinformuje o osta-
tecznej decyzji związanej z rozpoczęciem
inwestycji.

(JD)
Z ostatniej chwili

Zarząd ma już oświadczenia złożone
przez właścicieli  lokali w budynku przy Arab-
skiej 8B. Na budowę i jej współfinansowanie
zgodziło się 14 lokali, nie wyraziło zgody na
budowę lub współfinansowanie 5 lokali a 11
lokali nie zajęło stanowiska w tej sprawie po-
mimo, że termin złożenia oświadczeń upły-
nął 30 listopada br. Należy przypomnieć, że
wstępnie 100% właścicieli lokali wyraziło
zgodę na powyższą inwestycję. Głęboko
wierzyliśmy, że w tym budynku wybudujemy
pierwszą windę. Zarząd Spółdzielni organi-
zując współfinansowanie z PFRON i BGK,
opracowując koncepcję i niezbędne doku-
menty formalno-prawne, dołożył  staranno-
ści aby tak się stało. Powyższą informację z
przykrością przekazujemy osobom niepeł-
nosprawnym, seniorom i rodzicom z wózka-
mi, zamieszkującym w tym budynku. Z po-
siadanej wiedzy i efektów przepro-
wadzonych ankiet wynika, że obecnie w żad-
nym z budynków SBM „Ateńska” nie ma peł-
nej zgody mieszkańców na rozpoczęcie bu-
dowy dźwigu.         

W przypadku powstania nowej inicjatywy
dotyczącej budowy wind Zarząd Spółdzielni i
podległe służby zgłaszają gotowość do
współpracy.

 d. Co nowego?
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Plan pra cy Ra dy Nad zor czej SBM „       
Lp. Te mat Termin Materiały przygotowuje

1. Informacja dot. obsługi prawnej Spółdzielni w 2019 r. i jej kosztów. Styczeń Zarząd
Komisja Rewizyjna

2. Ocena działalności Domu Kultury  „ORION” w roku 2019 wraz z
oceną wykorzystania środków finansowych.

Zarząd
Komisja Członkowsko-Organizacyjna

Komisja Rewizyjna

3. Uchwalenie programu działalności społeczno-kulturalnej na rok 2020. Zarząd
Komisja Członkowsko - Organizacyjna

4. Uchwalenie założeń do planu remontów i konserwacji na lata 2021 - 2023. Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

5. Informacja o załatwianiu interwencji członków Spółdzielni na
dyżurach RN  i Zarządu w II półroczu 2019 r.

Zarząd
Komisja Członkowsko-Organizacyjna

Sekretarz

6. Informacja o realizacji Polityki informacyjnej Zarządu i RN w 2019 roku
oraz przyjęcie Programu polityki informacyjnej na rok 2020.

Zarząd
Komisja Członkowsko-Organizacyjna

7. Analiza wydatków SBM „Ateńska” z funduszu remontowego poza
przetargami w II półroczu 2019 r.

Zarząd
Komisja Rewizyjna

8. Informacja nt. monitoringu na terenie osiedla i kosztów z tym
związanych.

Zarząd               
Komisja Techniczno -Ekonomiczna,

Komisja Rewizyjna

1. Uchwalenie planu gospodarczego SBM „Ateńska” na rok 2020 r. Luty Zarząd
Komisja Rewizyjna

2. Ocena wykonania planu remontów i konserwacji w roku 2019 (siły
własne i obce).

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

3.
Informacja o terminowości udzielania odpowiedzi na pisma
wpływające do Zarządu i Rady Nadzorczej w IV kwartale 2019 r.

Zarząd
Komisja Członkowsko--Organizacyjna

Sekretarz RN

4. Informacja na temat dofinansowania do wymiany okien w 2019 r. Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

5. Informacja o realizacji uchwał i ustaleń Rady Nadzorczej w IV
kwartale 2019 r.

Zarząd
Sekretarz RN

6. Informacja na temat stanu gospodarki materiałowej. Stan magazynu
w 2019 r.

Zarząd
Komisja  Rewizyjna

7.
Informacja nt. przekształcenia użytkowania wieczystego we
własność, oraz prac i kosztów związanych z ustanowieniem
odrębnej własności.

Zarząd
Komisja  Rewizyjna

8. Informacja nt. zieleni na terenie osiedla, firm konserwujących zieleń i
kosztów z tym związanych w 2019 r.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

Komisja  Rewizyjna

1.
Ocena stanu zadłużeń lokali mieszkalnych, garaży, miejsc posto-
jowych oraz lokali użytkowych i zadłużeń z tytułu wynajmu miejsc
pod reklamy w (IV kwartale) 2019 r.

Marzec
Zarząd

Komisja Rewizyjna 
Komisja Członkowsko-Organizacyjna

2. Ocena realizacji Programu oszczędności w roku 2019 oraz przyjęcie Pro-
gramu oszczędności SBM „Ateńska” na rok 2020.

Zarząd
Komisja Rewizyjna

3. Ocena przebiegu akcji „Zima w mieście”  prowadzonej przez Dom
Kultury „Orion”  oraz  ocena  wykorzystania środków finansowych.

Zarząd
Komisja Rewizyjna 

Komisja Członkowsko--Organizacyjna

4. Informacja o realizacji wniosków i uchwał wniesionych na Walnym
Zgromadzeniu w roku 2019.

Zarząd               
Komisje , Prezydium

5. Ocena nakładów finansowych na remonty w poszczególnych bu-
dynkach w 2019 r.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

6.. Ocena  gospodarowania funduszem bezosobowym w 2019 r. Zarząd
Komisja Rewizyjna

7.
Informacja o wynikach przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych
i przewodów wentylacyjnych oraz działań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa ich użytkowania w 2019 r. 

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

8. Ocena pracy Zarządu w I kwartale  2020 r. Prezydium         
Komisje 

1. Ocena wykonania planu gospodarczego w roku 2019. Kwiecień Zarząd
Komisja Rewizyjna

2. Ocena wykonania funduszu bezosobowego w I kwartale 2020 r. Zarząd
Komisja Rewizyjna
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        M „Ateń ska” na I pół ro cze 2020 r.
Lp. Te mat Termin Materiały przygotowuje

3. Informacja o realizacji uchwał i ustaleń RN w I kwartale 2020
r.

Zarząd
Sekretarz RN

4. Informacja o przygotowaniach do organizacji Walnego Zgro-
madzenia w  2020 r.

Zarząd 
Prezydium, Komisje

5. Ocena Programu termomodernizacji na rok 2020 i dalsze
lata.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

6.
Analiza kosztów dostawy ciepła po sezonie grzewczym, analiza
stawek opłat za CO i CW. Określenie zasad polityki w zakresie
uzyskiwania oszczędności energii, w tym ciepła.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

Komisja Rewizyjna

7. Analiza i ocena zużycia wody w 2019 r. (rozliczenie na po-
szczególne budynki).

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna

8.
Informacja o przeglądzie stanowisk  i zaplecza techniczne-
go, stanu BHP  i ppoż. oraz zabezpieczenia mienia SBM
„Ateńska”.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna     

9. Informacja o terminowości udzielania odpowiedzi na pisma
wpływające do RN i Zarządu w I kwartale 2020 r.

Zarząd
Komisja Członkowsko-Organizacyjna 

Sekretarz RN

1. Ocena wykonania planu remontów i konserwacji w I kwartale
2020 r. Maj Zarząd               

Komisja Techniczno-Ekonomiczna

2. Ocena wykonania planu gospodarczego w I kwartale 2020 r. Zarząd
Komisja Rewizyjna

3. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia, zaopi-
niowanie projektu porządku obrad.

Zarząd
Prezydium

4. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej na Walne Zgroma-
dzenie.

Z-ca Przewodniczącego
Prezydium,  Komisje

5. Omówienie projektów uchwał  Walnego Zgromadzenia. Zarząd
Komisje 

6.

Ocena stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych, ga-
raży, miejsc postojowych oraz zadłużeń z tytułu wynajmu
miejsc pod reklamy, w tym ocena prac windykacyjnych w I
kwartale 2020 r.

Zarząd
Komisja Rewizyjna 

Komisja Członkowsko-Organizacyjna

7. Ocena rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi na poszczególne nieruchomości w 2019 r.

Zarząd
Komisja Rewizyjna

8. Spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia spra-
wozdania finansowego za 2019 r.

Zarząd
Komisja Rewizyjna

1. Ocena funkcjonowania placów zabaw dla dzieci, ich infra-
struktury i wyposażenia. Czerwiec

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna    

Komisja Członkowsko-Organizacyjna

2. Informacja o utrzymaniu dróg wewnętrznych osiedla, w tym
ich oświetlenia.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna    

3. Informacja o przygotowaniach Domu Kultury „ORION” do
imprez związanych z organizacją „Lata w mieście”.

Zarząd
Komisja Członkowsko- -Organizacyjna

4. Ocena losowo wybranych przetargów pod kątem zgodności
z obowiązującymi regulaminami.

Zarząd
Komisja Rewizyjna

5. Analiza wydatków SBM „Ateńska” z funduszu remontowego
poza przetargami w I półroczu 2020

Zarząd
Komisja Rewizyjna

6. Zatwierdzenie  planów pracy Komisji oraz  Rady Nadzorczej
na II półrocze 2020.

Prezydium
Z-ca Przewodniczącego, Komisje 

7. Omówienie przebiegu Walnego   Zgromadzenia Zarząd
Prezydium, Komisje

8.
Informacja o systemie wywozu śmieci (odpadów komunal-
nych, gabarytów i innych) z terenu Spółdzielni 
oraz o kosztach z tym związanych.

Zarząd
Komisja Techniczno-Ekonomiczna    

Komisja Rewizyjna

9. Ocena pracy Zarządu w II kwartale  2020 r. Prezydium
Komisje 
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Zieleń osiedla „Ateńska” uznawana jest przez władze
dzielnicy i miasta za jedną z wzorcowych na terenie
Pragi Południe. Obszar  terenów zielonych i stan ich
utrzymania budzi uznanie zarówno wśród mieszkańców
jak i przyjezdnych. 

Nie czekamy na huraganowe wiatry czy trąby powietrzne ale
konsekwentnie, przez cały rok dbamy o drzewa, które rosną na te-
renach SBM „Ateńska”. Przede wszystkim usuwamy na bieżąco
wszystkie drzewa stare obumarłe lub takie, które chorują i nie ro-
kują dobrze na przyszłość. Część drzew jest poddawana zabie-
gom polegającym na redukcji bądź przycinaniu konarów. Wszyst-
kie wycinki są poprzedzone żmudną i długotrwałą procedurą
administracyjną oraz inspekcją przedstawicieli Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga Południe w tych wszystkich
miejscach na terenie Spółdzielni gdzie znajdują się drzewa opisa-
ne w naszych wnioskach.

W miejsce drzew usuniętych wykonujemy nowe nasadzenia we-
dług zaleceń otrzymywanych od specjalistów Wydziału Ochrony
Środowiska. Dzięki temu, zieleń na naszym osiedlu ulega odmło-
dzeniu, sadzimy nowe gatunki, odporne na  choroby, które dają
gwarancję długiego i zdrowego żywota!

Czasami nasi Mieszkańcy dziwią się, dlaczego usuwamy teore-
tycznie dorodny drzewostan. Niestety w środku takie drzewa są
chore i zmurszałe, czego nie widać na zewnątrz. Oczywiście to nie
pracownicy SBM „Ateńska” orzekają o kondycji drzew. Stan
drzew oceniają fachowcy – specjaliści z zakresu dendrologii. 

Nowe nasadzenia na osiedlu pochodzą ze specjalistycznych
szkółek, gdzie są hodowane pod opieką profesjonalistów. Dzięki
temu kupujemy sadzonki zdrowe i dorodne. To daje pewność, że
takie rośliny zostaną z nami przez  długi czas i będą w świetnej for-
mie, chociaż zdarzają się sporadycznie przypadki, że nowe nasa-
dzenia nie przyjmują się. Wtedy są wymieniane na koszt firmy wy-
konującej usługę.

(BKK)

Od wielu lat na terenie SBM 
„Ateńska” z powodzeniem realizuje-
my ogólnowarszawski program
„Bezpieczne osiedle” . 

W cyklicznych spotkaniach roboczych
oraz debatach na temat bezpieczeństwa
biorą udział mieszkańcy, przedstawiciele
Spółdzielni, Policji, Straży Miejskiej oraz de-
legatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego m.st. Warszawy. Pozwala
to na bieżącą wymianę informacji i podej-
mowanie działań w celu wyeliminowania
nieprawidłowości. Należy w tym miejscu
zwrócić uwagę na to, jak zmieniają się ro-
dzaje zjawisk uciążliwych dla mieszkańców.
Jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy o roz-
bojach, pobiciach, kradzieżach, spożywa-
niu alkoholu w miejscu publicznym  czy za-
kłócaniu spokoju i porządku publicznego.
Obecnie najczęściej poruszanym proble-
mem jest nieprawidłowe parkowanie samo-
chodów.

W roku 2018 na terenie SBM „Ateńska”
odnotowano 626 interwencji Straży Miej-
skiej w tym 422 interwencje w kategorii ruch
drogowy (nieprawidłowe parkowanie, zakaz
ruchu w obu kierunkach, postój/zatrzyma-
nie); 61 interwencji w kategorii zdrowie

(osoby leżące, pod wpływem alkoholu); 51
interwencji w kategorii zakłócanie spokoju i
porządku publicznego oraz ciszy nocnej;
31 interwencji w kategorii zwierzęta (bez-
pańskie psy, koty, niesprzątanie po zwie-
rzęciu); 38 interwencji w kategorii komunal-
ne (zaśmiecony teren, drzewa, krzewy,
trawnik); 8 interwencji w kategorii bezpie-
czeństwo osób; 7 interwencji w kategorii
bezpieczeństwo mienia; 8 interwencji w in-
nych kategoriach.

Dla porównania, w tym samym 2018 r. na
terenie całej dzielnicy Praga-Południe Straż
Miejska odnotowała  56 989 zdarzeń, w tym
ruchu drogowego dotyczyło 41601, zakłó-
cania spokoju i porządku publicznego
3948, a spożywania alkoholu w miejscach
publicznych 3392. To pokazuje skalę zja-
wisk oraz zadań realizowanych przez Straż
Miejską. 

Na bieżąco reagujemy na  zgłoszenia od
mieszkańców o nieprawidłowościach doty-
czących  szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa.  Dużą i pomocną rolę odgrywa
tutaj  Zarząd SBM „Ateńska”, który w zakre-
sie swoich kompetencji również dba o po-
prawę bezpieczeństwa. Dobrym  przykła-
dem jest  tutaj chociażby budowa

osiedlowego systemu monitoringu oraz
stała współpraca z dzielnicowymi Policji czy
też inspektorami ds. rejonu Straży Miejskiej.
Materiały prewencyjne i ostrzeżenia doty-
czące oszustw, wizyt fałszywych inkasen-
tów czy osób mogących działać na szkodę
mieszkańców są na bieżąco umieszczane
w spółdzielczych  gablotach informacyj-
nych na terenie osiedla. 

Należy podkreślić, że w rejony szczegól-
nie zagrożone, wskazane przez mieszkań-
ców, kierowane są także dodatkowe umun-
durowane patrole Policji tzw.
ponadnormatywne, które są  finansowane
ze środków m.st. Warszawy. Na teren osie-
dla był także kierowany Mobilny Posterunek
Policji. 

W związku ze zbliżającym się okresem
Świąteczno - Noworocznym apelujemy do
Państwa o niekorzystanie z materiałów piro-
technicznych w tym czasie, co z pewnością
wpłynie na zwiększenie ogólnego bezpie-
czeństwa  a także komfortu  zarówno Pań-
stwa jak i zwierząt domowych. 

Ireneusz Rajski
kierownik zespołu , delegatury 

Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w dzielnicy Praga Południe

Odmładzamy osiedle 
na zielono

W planie remontowym na 2019 rok Zarząd zapisał re-
mont parkingu przy Afrykańskiej 12/Bora – Komorow-
skiego. W celu zwiększenia ilości parkujących samo-
chodów konieczne okazało się poszerzenie parkingu o
blisko 2,5 m o co zabiegali użytkownicy znajdującego
się tam parkingu społecznego. Zmniejszenie szeroko-
ści parkingu społecznego nie wpłynęło na jego funkcjo-
nalność i ilość parkujących tam samochodów. 

Wymagało jednak przestawienia ogrodzenia i czterech słupów
oświetleniowych. Prace zaczęły się 6.09.2019r. Zamontowano
nowe słupy z czterema oprawami LED oraz wykonano elektryczną
linię zasilającą z odpowiednimi zabezpieczeniami. Finał prac zwią-
zanych z instalacją elektryczną nastąpił 16.09.2019 r.

Aby znaleźć wykonawcę remontu parkingu, 28.08.2019 r. zo-
stało zakończone postępowanie przetargowe  w wyniku, którego
wybrano firmę BRUKER Przedsiębiorstwo Drogowe S.C. z siedzi-
bą w Sulejówku. Prace drogowe rozpoczęto 9.09.2019 r. Na czas
ich trwania wyznaczono prowizoryczny parking dla samochodów
na terenie zielonym wzdłuż ulicy Bora – Komorowskiego. W trak-
cie prac przeprowadzono, demontaż części ogrodzenia parkingu
społecznego i  wykonano nowe ogrodzenie przesunięte o 2,5 m.
Na uzyskanym w ten sposób terenie ustawiono na całym obwo-
dzie nawierzchni nowe krawężniki, wykonano podbudowę z kru-
szywa stabilizowanego mechanicznie i ułożono warstwy: wyrów-
nawczą oraz ścieralną z betonu asfaltowego. Udrożniona została
kanalizacja deszczowa i zamontowano dwa wpusty uliczne celem
odprowadzania wód deszczowych z terenu parkingu. Po zakoń-
czeniu prac drogowych ustawiono nowe oznakowanie pionowe
oraz wymalowano oznakowanie poziome miejsc parkingowych.
Firma BRUKER zakończyła prace 22.10.2019 r. Po remoncie na
parkingu znajdują się 64 miejsca parkingowe czyli o 15 miejsc
więcej niż przed remontem. W tym są 4 specjalne stanowiska dla
pojazdów osób niepełnosprawnych. 

(Red) 

Nowe miejsca parkingowe

Osiedle „Ateńska” – bezpieczny rejon Saskiej Kępy
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Rok 2019 przechodzi do historii.
Czas na podsumowania i zapowiedzi
nowych przedsięwzięć. Miło nam po-
informować, że Dom Kultury „Orion”
w mijającym roku polubiło wiele
osób, i to nie tylko na Facebooku. 

W ciągu ostatnich miesięcy odnotowali-
śmy większą frekwencję. Stąd widać, że je-
steśmy coraz bardziej popularni. To jak
wielką potrzebę stanowi kontakt ze sztuką,
teatrem, spotkaniami towarzyskimi, zaję-
ciami sportowymi i aktywnością intelektual-
ną przekonujemy się każdego dnia na
Egipskiej 7. Przychodzą do nas młodsi i
starsi. Łączy ich - otwartość, ciekawość
drugiego człowieka i ta młodość ducha…

Nasi goście mobilizują twórczo zespół
Domu Kultury, na który składają się instruk-
torzy zajęciowi, dyrygentka, reżyser teatral-
ny, zespół wokalny, zespół teatralny i wiele
osób, które pracują dla „Oriona” społecz-
nie, mocno angażując się w życie osiedla
„Ateńska”.

Najbardziej budujący i zarazem imponu-
jący jest fakt, że najwięcej seniorów uczest-
niczy w zajęciach sportowych i systema-
tycznie przychodzi do naszej siłowni. Jest
to grupa 60 osób!

Dużym zainteresowaniem cieszy się
każdy występ zespołu Orion, który został
niedawno laureatem Festiwalu dla Senio-
rów na Żoliborzu. To ogromny sukces.

Nasi seniorzy prezentowali swoje umie-
jętności na Warszawskiej Olimpiadzie Se-
niorów – wystąpiły dwie grupy: wokalna i
gimnastyczna. Obie ambitnie reprezento-
wały Pragę Południe.

Są oczywiście propozycje dla pozosta-
łych grup wiekowych. Dzieci przychodzą
na zajęcia taneczne i ruchowe, a także na
sobotnie poranki teatralne, które są niezwy-
kle popularne wśród dzieci i rodziców.

Niezmiennie od lat ciekawą alternatywą
dla dorosłych są spotkania z teatrem i
grupą ”Komedianci”. W 2019 roku odbyła

się premiera sztuki Tomasza Łysiaka pod
tytułem „Lascaux”, która okazała się wyjąt-

kowo trudnym
wyzwaniem ak-
torskim. Próby
do ostatniej
chwili nie szły
najlepiej, docho-
dziło do nerwo-
wych sytuacji z
reżyserami, ale
cały trud i praca
na szczęście nie
poszły na marne.
Podczas premie-
ry publiczność
nagrodziła ze-
spół „Komedian-
tów” gromkimi
brawami, a sztu-
kę zagrano jesz-
cze 5 razy, każ-
dorazowo przy
wypełnionej po
brzegi sali.

Grupa teatralna „Komedianci” mile za-
skoczona takim entuzjazmem widzów, po-
stanowiła dać z siebie więcej i … wpadła
na pomysł otwartych prób dla mieszkań-
ców naszego osiedla.
Te próby, a raczej
warsztaty teatralne,
odbywają się w każdy
pierwszy poniedziałek
miesiąca, są bezpłat-
ne i służą rozwojowi
nie tylko aktorskiemu.
Udział w tych zaję-
ciach może zaowoco-
wać nową pasją, za-
warciem ciekawych
znajomości. Zapra-
szamy, więc wszyst-
kich, którzy są ciekawi
świata – do naszej
Sali Lustrzanej, w
pierwszy poniedziałek

miesiąca, bo teatr jest przecież dla wszyst-
kich!

Tymczasem w pozostałe poniedziałki
trwają przygotowania do najnowszej pre-
miery, którą mamy nadzieję zobaczyć na
wiosnę 2020 roku.

Rok 2019 w DK „Orion” obfitował w wiele
wydarzeń takich jak koncerty, wystawy,
spektakle, kabarety, spotkania, festiwale.
Byliśmy obecni na piknikach sąsiedzkich i
majowym święcie Saskiej Kępy. W roku
2020 nie zabraknie podobnych wydarzeń.
Planujemy też nowe zajęcia plastyczne dla
grupy „Orionki” od 5 do 12 lat.

Szczegółowy, miesięczny program
można znaleźć na klatkach schodowych
osiedla „Ateńska”, na Facebooku oraz na
innych, informujących o wydarzeniach kul-
turalnych portalach Pragi Południe i Saskiej
Kępy.

Wszystkich mieszkańców serdecz-
nie zapraszamy do odwiedzenia na-
szego centrum aktywności. U nas
bez względu na wiek, każdy znajdzie
coś odpowiedniego dla siebie.

Julia Staśkiewicz

7

Dom Kultury ORION: 
Seniorzy na siłowni, aktorzy na scenie, dzieci na poranku teatralnym

Szanowni Mieszkańcy,
zwracamy się z uprzejmym
apelem o to, aby zużyte ba-
terie, które są bardzo szko-
dliwym i niebezpiecznym
odpadem dla środowiska,
wrzucać do specjalnego
pojemnika ustawionego
obok punktu LOTTO, w
holu pawilonu handlowego
przy ul. Egipskiej 4. Apelujemy, aby nie wyrzucać baterii do ogól-
nodostępnych pojemników na odpady gdyż uniemożliwia to ich
bezpieczną i prawidłową utylizację.

Zarząd SBM „Ateńska”

Zbiórka zużytych baterii
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Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa     ul. Arabska 9                                                       www.sbm-atenska.pl

Dyżury:         Rada Nadzorcza SBM „ATEŃSKA”              czwartki                                                                         17:00-18:00
         Zarząd SBM „ATEŃSKA”                               czwartki                                                                         16:00-18:00
         Dzielnicowy Komisariatu Policji                      pierwszy poniedziałek miesiąca                                 17:00-18:00  

Go dzi ny przy jęć in te re san tów:

po nie dział ki                        10:00-18:00
wtor ki                                    7:30-16:00
śro dy                                     7:30-15:30
czwart ki                              10:00-18:00
piąt ki                                     7:30-15:00

Punkt przy jęć ko re spon den cji:
w go dzi nach pra cy Spół dziel ni

Te le fo ny:
Se kre ta riat:                 tel. 22 672 03 24
                                    fax 22 671 49 13
Dział Księ go wo ści:    tel. 22 672 36 68
Dział Eks plo ata cji:      tel. 22 671 81 98
Dział Człon kow ski:     tel. 22 672 03 24
                                                         w. 3
Dział Tech nicz ny:       tel. 22 617 50 79 

Urząd Dziel ni cy 
Pra ga Po łu dnie 

ul. Gro chow ska 274
– Cen tra la:                   tel. 22 44 35 555
– De le ga tu ra Biu ra

Ad mi ni stra cji i Spraw
Oby wa tel skich         tel. 22 44 35 114

22 44 35 132
– Wydział Obsługi 

Mieszkańców                 22 44 35 157

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej Filia nr 2:
ul. Wa lecz nych 59      tel. 22 277 33 40

Straż Miej ska m. st. War sza wy:
ul. Kobielska 5               linia bezpł. 986
                                    fax 22 619 15 86
                            dyżurny 22 741 32 10 

22 741 34 41

Telefon alarmowy miejski:            112
Po li cja                                         tel. 997
Straż Po żar na                             tel. 998
Po go to wie Ra tun ko we              tel. 999
Po go to wie MPWiK                     tel. 994
VEOLIA (SPEC)                          tel. 993
Pogotowie Ga zo we                   tel. 992
Telefon alarmowy Spółdzielni:
Pogotowie c.o.  698 920 431, 517 497 512
i Wod.-Kan.,                      797 796 957
Ga zo we Spół dziel ni             602 632 573
Pogotowie Elek trycz ne     601 294 676
Pogotowie Dźwi go we       605 608 939
Konserwator dźwigów     22 672 08 34
                                           605 608 939
Komisariat Policji Praga-Płd
I Rewir Dzielnicowy
ul. Umińskiego 22      tel. 22 603 83 88
Oficer dyżurny            tel. 22 603 76 55
(ul. Grenadierów 73/75)
Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych tel. 22 603 82 56
                                                                

Sza now ni Miesz kań cy!

Za rząd SBM „Ateń ska” zwra ca się
do Pań stwa z ape lem o oszczę dza nie
cie pła i wła snych pie nię dzy.
Wszyst kie bu dyn ki i lo ka le znaj du ją ce
się w za so bach Spół dziel ni wy po sa żo -
ne są w za wo ry ter mo sta tycz ne za -
mon to wa ne przy grzej ni kach. Pro si my
pa mię tać o tym, że:

1) Każ de otwar cie okna (a tak że je go
uchy le nie lub roz sz czel nie nie) po win -
no być po prze dzo ne za mknię ciem
grzej ni ka przy tym oknie (po krę tło re -
gu la to ra w pra wo do opo ru) na czas
wie trze nia.

2) Po prze wie trze niu po miesz cze nia na -
le ży na sta wić re gu la tor na żą da ną
przez nas tem pe ra tu rę:
l ok. 18°C – po krę tło w po zy cji 2

(tem pe ra tu ra za le ca na w cza sie
snu),

l ok. 20°C – po krę tło w po zy cji 3
l ok. 22°C – po krę tło w po zy cji 4
l ok. 24°C – po krę tło w po zy cji 5

Po zy cje po śred nie od po wia da ją po -
śred nim war to ściom tem pe ra tur.

Za wór ter mo sta tycz ny włą czy w grzej -
ni ku prze pływ go rą cej wo dy i sa mo czyn -
nie ten prze pływ wy łą czy, gdy tem pe ra tu -
ra w po miesz cze niu osią gnie war tość
zbliżoną do usta lo nej przez nas we dług
pkt. 2.

Jed no cze śnie in for mu je my, że
sto so wa nie po wyż szych za le -

ceń po zwo li za osz czę dzić
ok. 5% – 15% zu ży wa ne go
cie pła. W ska li se zo nu
grzew cze go, każ dy lo kal
miesz kal ny mo że za osz -
czę dzić od 50 do 150 zło -
tych. Miej my tak że na uwa -

dze fakt, iż za osz czę dzo ne
cie pło ma wy miar nie tyl ko eko no -

micz ny, ale rów nież eko lo gicz ny.

UWAGA!

NIEZAKRĘCENIE REGULATORA
PODCZAS WIETRZENIA

POMIESZCZEŃ POWODUJE
ZBĘDNĄ STRATĘ DROGIEGO

CIEPŁA.

(JM)

Zawory termostatyczne
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