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WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA GAZOWYCH
GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ
Być może ktoś, kto czyta nasz biuletyn, uzna, że nie mamy
o czym pisać, bo ciągle piszemy o tym samym, a więc o zasadach korzystania z piecyków gazowych. Nic bardziej mylnego, ponieważ będziemy o tych sprawach pisać tak długo,
jak długo zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców naszej
Spółdzielni, teoretycznie będzie miało miejsce.
Bezpieczne użytkowanie gazowych grzejników wody przepływowej, zwanych potocznie „piecykami gazowymi” zależy od spełnienia czterech podstawowych warunków, którymi są:
1. Stały dopływ świeżego powietrza, niezbędnego do zupełnego spalania gazu.
2. Swobodny odpływ spalin.
3. Prawidłowe zainstalowanie urządzenia gazowego.
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4. Dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Ad.1. Warunek stałego dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu, ma podstawowe znaczenie.
Jeżeli nie ma dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia
z włączonym urządzeniem spalania gazu, to pojawia się tam niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie
i powstawanie silnie trującego tlenku węgla zwanego popularnie
jako „czad”.
- przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
- w czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik (lufcik), tak aby świeże powietrze mogło swobodnie
dopływać do mieszkania, a poprzez mieszkanie do łazienki,
- w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących
do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik) bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja
niezupełnemu spalaniu gazu.
- „dogrzewanie” mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla.
Ad.2. Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do
przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny
i drożny. Przewód spalinowy należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko
drożny przewód spalinowy lecz także stały dopływ świeżego
powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie
gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym uszczelnionym pomieszczeniu, stąd wymóg kratki nawiewnej o przekroju min.
200 cm2 w dolnej części drzwi łazienkowych. Stały dopływ
powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch
podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
- w czasie kąpieli nie należy włączać bądź używać w mieszkaniu jakichkolwiek urządzeń mechanicznych wymuszających
ruch powietrza, ponieważ ich działanie może osłabić naturalny ciąg spalin w przewodzie kominowym, do którego podłączony jest piecyk gazowy.
- kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej.
Ad.3. Zainstalowania urządzenia (piecyka) gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista. Piecyk gazowy powinien
znajdować się jak najbliżej przewodu spalinowego, a łącznik nie
może mieć zbędnych kolanek i odcinków pozio-mych.
Przewód spalinowy
powinien być podłączony do komina za pomocą atestowanej rury
spalinowej o średnicy nominalnej 110 mm wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Rura powinna być nałożona na króciec
spalinowy z urządzenia z zachowaniem szczelności. Maksymalna pozioma długość przyłącza spalinowego nie powinna przekraczać 2 m. Należy zachować pionowy odcinek przewodu spalinowego o długości min. 0,22 m. Odległości montażowe przedstawia
rysunek poniżej
Ad.4. Urządzenia gazowe powinny być utrzymane w czystości
i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane
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zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Kontrole i naprawy urządzeń gazowych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego
urządzeń gazowych spoczywa na użytkowniku tych urządzeń.
***
Informacja
z prac Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
Mija kolejny etap prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
W sumie od początku 2013 r., czyli od momentu kiedy została
powołana, spotykała się już 22 razy. Na dzień dzisiejszy nie został opracowany żaden finalny projekt ustaw. Omawiane przez
Komisję Nadzwyczajną projekty nie wróżą niczego dobrego dla
spółdzielczości mieszkaniowej. Zwłaszcza osławiony już projekt
posłów PO, nie dość, że w obecnym kształcie jest niezgodny
z Konstytucją to jeszcze prowadzi de facto do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i zastąpienia ich wspólnotami mieszkaniowymi oraz do wyprowadzenia ze spółdzielni wspólnego majątku jej
członków. Czy przyszłość spółdzielni mieszkaniowych można zostawić w gestii tej Komisji?
„Niezobowiązująca rozmowa” w Komisji.
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego 9 października br. kontynuowała pracę
nad projektem z druku nr 980, w zakresie przepisów regulujących
podział i likwidację spółdzielni. Przyjęła art. 80 i 81 dotyczące
kwestii przedstawienia sprawozdania finansowego przez likwidatora po zakończeniu procesu likwidacji spółdzielni.
Pod nieobecność posła Marka Gosa (PSL) obradom przewodniczyła posłanka Lidia Staroń z PO, znana ze swoich antyspółdzielczych działań. W poprzedniej kadencji Sejmu RP nakręcała akcję
anty spółdzielczą, w bieżącej - ponownie wniosła swoje pomysły
odrzucone już przez Sejm VI kadencji. Kiedy jej projekt ustawy
Prawo Spółdzielcze przegrał w Komisji z projektem PSL, rozpoczęła sukcesywne przenoszenie do projektu nr 980 swoich roz-
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wiązań pod postacią licznych poprawek.
Art. 80. dotyczy sposobu rozdysponowania majątku spółdzielni postawionej w stan likwidacji. Ust. 1 przyjęto na poprzednim
posiedzeniu. W poprawce do ust. 2, zgłoszonej przez posłankę
Staroń, założono, że majątek pozostały po likwidacji ma być wypłacony członkom, którym nie wypłacono wszystkich należności.
Protestował przeciwko temu poseł Romuald Ajchler, stwierdzając,
że byli członkowie nie brali udziału w usuwaniu ponoszonych strat
i wypłata im się nie należy. Został jednak przegłosowany.
W ust. 3 zapisano, że jeżeli uchwała walnego nie zawiera wskazania, to likwidator przekazuje środki na cele spółdzielcze lub
publiczne. Poseł Ajchler zauważył, że takiego zapisu nie ma
w projekcie, chyba, że autorka ma własny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Zastrzeżenie zgłosił również doradca Komisji,
prof. Krzysztof Pietrzykowski, że nie może to dotyczyć spółdzielni
mieszkaniowych.
Kontrowersje obecnych wzbudził też art. 81 ust. 2, mówiący, że
sprawozdania finansowe likwidatora ma zatwierdzać związek
spółdzielczy. Oponował przeciwko temu Jan Sułowski (Krajowy
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych) pytając, dlaczego ma to czynić związek lustracyjny i brać na siebie odpowiedzialność? Są bowiem związki, które nie prowadzą lustracji i nie
mają odpowiednich specjalistów. Poseł Ajchler zaproponował by
w sytuacji, gdy spółdzielnia nie jest zrzeszona w żadnym związku,
analizy sprawozdania finansowego likwidatora dokonywał Sąd
Rejestrowy. W dyskusji rzucano kolejne pomysły, a prowadząca
obrady raz po raz stwierdzała, że na sali brak wnioskodawcy i nie
ma kto skomentować tych propozycji. Nie mniej podejmowano
wiążące ustalenia - nie patrząc na to, że na sali robiły się pustki,
bo posłowie gremialnie opuszczali obrady.
Podobne kontrowersje budził ust. 3. mówiący o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego oraz „ksiąg i dokumentów”. Poproszono o doprecyzowanie, że chodzi o księgi rachunkowe. Niektórzy posłowie pytali, dlaczego ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji
spółdzielni ma być zamieszczane w „Monitorze Spółdzielczym”
i sugerowali, by to miało miejsce tylko w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” - podobno w trosce o to, by spółdzielnia nie ponosiła dodatkowych kosztów publikacji ogłoszenia. W końcu przystali na „Monitor Spółdzielczy”, który - ich zdaniem - jest w postaci
elektronicznej i nic nie kosztuje.
Rozpoczęto omawianie kolejnego artykułu, 82., gdy wreszcie jeden z członków Komisji spostrzegł, że na sali obrad od dłuższej
chwili nie ma kworum i Komisja nie jest władna podjąć żadnych
wiążących decyzji. Pozostaje wątpliwość, czy takie kworum było
przy przyjmowaniu zapisów art. 80 i 81. Jak policzyliśmy - w tym
momencie w obradach uczestniczyło tylko czterech posłów.
- Możemy więc sobie teraz „niezobowiązująco porozmawiać” stwierdziła posłanka Staroń, zamiast zakończyć posiedzenie.
Zwróciła się do obecnych posłów, by wypowiedzieli się w sprawie przepisów karnych, bo według niej zachodzi pilna potrzeba
zaostrzenia sankcji wobec władz spółdzielczych za nieprzestrzeganie prawa oraz w sprawach lustracji. Podkreślała, że bardzo
zależy jej na takich propozycjach, a zamieszczony w druku 980
katalog kar trzeba poważnie rozszerzyć. - Taka penalizacja jest
potrzebna - mówiła - gdyż dotychczasowy system sankcji wobec osób odpowiedzialnych nie zaspokaja potrzeb spółdzielców.
Zdaniem posłanki, zarządy nie zwołują na wniosek mieszkańców
walnych zgromadzeń nie przygotowują na nie dokumentów nie
informują likwidatorów.
Posłowie byli zaskoczeni tym nagłym przeskokiem z art. 81 do
175 a poseł Stanisław Chmielewski (PO zażądał nawet propozycji
zmian na piśmie. Pozostali na sali trzej posłowi odmówili zgłaszania propozycji tworzonych „na kolanie”.
Zdaniem posłanki Staroń, radykalnie trzeba też zmienić przepisy
o lustracji. Przede wszystkim, należy zabrać ją z rąk spółdzielczych związków rewizyjnych, bo - według niej - jest ona „iluzoryczna” i przeprowadza ją często prezes sąsiedniej spółdzielni.
Powinna powstać lista lustratorów zewnętrznych, po egzaminie
Biuletyn nr 26 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

państwowym, z której to list spółdzielnia będzie mogła sobie
wybrać takiego lustratora. To kolejny, pomysł posłanki eliminujący ze spółdzielczej ustawy spółdzielcze treści - istotą ruchu
spółdzielczego od początku było prowadzenie własnej lustracji.
Proponowane rozwiązanie na pewno podkopie sytuację finansową związków, które w znacznej mierze finansują się z wpływów
lustracyjnych. Poza tym nie zastanowiono się nad tym, jak pozbawiony prawa do prowadzenia lustracji związek spółdzielczy będzie weryfikował sprawozdanie likwidatora spółdzielni. A przecież
taki wymóg został umieszczono w art. 81?
Propozycje te skrytykował Jan Sułowski, prezes Krajowego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych: - Po co tworzyć nowe sankcje karne, skoro nie funkcjonują nawet te stosowane obecnie? Przytoczył przykłady naruszania prawa przez zarząd
spółdzielni i odmowę wszczęcia postępowania w tych ewidentnych sprawach zarówno przez prokuraturę jak i policji. Posłanka
zbagatelizowała te uwagi. Stwierdziła, że oczekuje na propozycje
posłów na następnym posiedzeniu.
Odnotujmy także specyficzne zachowanie prowadzącej obrady.
O ile chętnie udzielała głosu np. Januszowi Kurowskiemu, wiceprezesowi Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów
i Spółdzielców - swojemu stronnikowi, o tyle nie zauważała chęci
zabrania głosu przez dr. Jerzego Jankowskiego
prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Ani razu nie pozwoliła mu na przedstawienie opinii
w imieniu spółdzielców mieszkaniowych.
Przedruk z miesięcznika „TĘCZA POLSKA” nr 10 z 2014 r.
***
Informacja
z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków PSM odbytego w pięciu częściach w 2014 roku.
Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 108 ust. 2, § 111 ust. 1 Statutu PSM, § 7 ust. 1 pkt. 8
„Regulaminu Zarządu” oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/2014
z dnia 27.03.2014 r. zwołał Walne Zgromadzenia Członków Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z podziałem na pięć części.
I Część obejmująca członków zamieszkałych na Osiedlu Kmiecie, Wieniawskiego i w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 odbyła
się w niu 15.05.2014 r.
II Część obejmująca członków zamieszkałych na Osiedlu Salezjańskim, Warneńczyka w budynkach przy ul. św. Jana Nepomucena 11, 13, 15 i 28 oraz Członków Oczekujących na mieszkania
do numeru 9000 odbyła się w dniu 20.05.2014 r.
III Część obejmująca członków zamieszkałych na Osiedlu Rycerskim i w budynku przy ul. Słowackiego 78a odbyła się w dniu
22.05.2014 r.
IV Część obejmująca członków zamieszkałych na Osiedlu Kazanów i w budynku przy ul. Ofiar Katynia 12 a odbyła się w dniu
28.05.2014 r.
V Część obejmująca członków zamieszkałych na Osiedlu Krasińskiego – Rogozińskiego i Członków Oczekujących na mieszkania
od numeru 9001 odbyła się w dniu 03.06.2014 r.
Wszyscy członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni w sposób
przewidziany Statutem § 112 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
w pięciu częściach poprzez wywieszenie porządku obrad na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni,
zamieszczonego zawiadomienia w prasie (ŻYCIE PODKARPACKIE z dnia 23 kwietnia 2014 r.) oraz na stronie internetowej PSM.
Wszystkie materiały tj.: Statut PSM, „Regulamin Walnego Zgromadzenia”, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe i projekty uchwał były udostępnione do wglądu
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wybrzeże Ojca św. Jana
Pawła II nr 70 w godzinach urzędowania i każdy mógł się z tymi
materiałami zapoznać.
Biuletyn nr 26 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja o wyłożeniu powyższych dokumentów do wglądu ujęta
była w porządku obrad wywieszonym na klatkach schodowych,
w ogłoszeniu w Życiu Podkarpackim oraz na stronie internetowej
PSM. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Tylko
jedna osoba zapoznała się z materiałami na Walne Zgromadzenie.
Wymogi formalno – prawne niezbędne tak dla ważności zwołania jak i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie PSM
zostały spełnione, co na każdej Części Walnego Zgromadzenia
potwierdzał Pan Bogusław Pruchnik - Przewodniczący Rady Nadzorczej otwierając obrady.
Frekwencja na zebraniach była następująca:
I Część Osiedle Kmiecie, Wieniawskiego i budynek przy ul. Jagiellońskiej 7 – 57 członków
II Część Osiedle Salezjańskie, Warneńczyka i budynki przy ul.
św. Jana Nepomucena 11, 13, 15 i 28 oraz Członkowie Oczekujących na mieszkania do numeru 9000 – 55 członków
III Część Osiedle Rycerskie i budynek przy ul. Słowackiego 78a –
34 członków
IV Część Osiedle Kazanów i budynek przy ul. Ofiar Katynia 12a –
61 członków
V Część Osiedle Krasińskiego – Rogozińskiego i Członkowie
Oczekujący na mieszkania od numeru 9001 -74 członków
Razem frekwencja - 281 członków , (rok 2011 - 487 członków,
rok 2012 – 114 członków, rok 2013 – 140 członków)
Z ramienia Rady Nadzorczej w każdej Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Członkowie Rady Nadzorczej,
- oraz członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący poszczególne osiedla.
Z ramienia Zarządu uczestniczyli:
- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa Zarządu
- Członek Zarządu
- Główny Księgowy
- Radca prawny
- Pracownik Działu Organizacyjno - Prawnego
- Kierownik Administracji danego osiedla
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Wybory przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybory Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2013
roku.
8. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej PSM z działalności za 2013
rok.
b) sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok.
c) sprawozdania finansowego za 2013r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
▪ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
▪ przyjęcia sprawozdania Zarządu,
▪ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
▪ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy,
11. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności
PSM za 2013r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki uzyskanej
ze zbycia mieszkań w drodze przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działek na rzecz:
a) Gminy Miejskiej Przemyśl (3 uchwały).
b) zmiany uchwały Nr 13/2010 Zebrania Przedstawicieli,
c) zmiany uchwały Nr 10/2008 Zebrania Przedstawicieli.
15. Ogłoszenie przez Prezydium wyników wyborów i głosowań nad
uchwałami.
16. Wolne wnioski i pytania.
17. Zamknięcie obrad.
Walne Zgromadzenie w głosowaniach łącznie podjęło 14 uchwał.
Podjęte uchwały dotyczyły:
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PSM z działalności
za 2013 rok, przyjęcia sprawozdania Zarządu PSM z działalności za 2013 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PSM za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom Zarządu
PSM za 2013 rok,
- podziału zysku netto działalności Przemyskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za 2013 rok,
- przeznaczenia nadwyżki uzyskanej ze zbycia mieszkań w drodze przetargu,
- zbycia prawa wieczystego użytkowania części działek na
rzecz Gminy Przemyśl (trzy uchwały),
- zmiany uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie zbycia
prawa wieczystego użytkowania działek dwie uchwały – jedna
uchwała z 2008 roku i jedna uchwała z 2010 roku.
- Wyboru Członków Rady Nadzorczej PSM.
Podczas dyskusji członkowie Spółdzielni poruszali różne tematy,
nurtujące ich problemy i przekazywali swoje spostrzeżenia. Na
poruszone sprawy informacji udzielili Członkowie Zarządu PSM
oraz członkowie Rady Nadzorczej.
W roku bieżącym skończyła się trzyletnia kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej i w trakcie poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia obecni na zebraniu członkowie, dokonywali wyboru członków nowej Rady Nadzorczej.
Do wyborów zgłoszonych zostało 21 kandydatów na członków
Rady Nadzorczej z poszczególnych osiedli naszej Spółdzielni.
Zgodnie ze statutem Spółdzielni, Rada Nadzorcza składa się z 12
– 15 członków. W kadencji 2014 – 2017 Rada Nadzorcza liczyć
będzie 13 członków. Przypominamy, że przyczyną tego stanu
jest zmniejszająca się ilość członków spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby
nabywające mieszkania własnościowe lub z odrębną własnością
na podstawie zakupu, dziedziczenia czy darowizny nie muszą
być członkami spółdzielni. Ilość członków na dzień 01.01.2011 r.
wynosiła 7.093 natomiast na dzień 01.01.2014 r. ilość członków
zmniejszyła się o 578 i wynosiła 6.515 członków.
Ilość kandydatów do Rady Nadzorczej na osiedlach przedstawiała się następująco:
Lp.

Osiedle

1.

Osiedle Kmiecie i Wieniawskiego oraz budynek przy ul.
jagiellońskiej 7
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Ilość kandydatów
3

Ilość mandatów
2

2.

Osiedle Salezjańskie i Warneńczyka oraz Członkowie
Oczekujący do nr 9000

5

3

3.

Osiedle Krasińskiego – Rogozińskiego oraz Członkowie Oczekujący od nr 9001

6

4

4.

Osiedle Kazanów oraz budynek przy ul. Ofiar Katynia
12 a

5

2

5.

Osiedle Rycerskie oraz
budynek przy ul. Słowackiego 78a

2

2

21

13

Razem

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na wszyst-kich
częściach Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej wybrani
zostali następujący członkowie (w układzie poszcze-gólnych osiedli):
1. Osiedle Kmiecie i Wieniawskiego:
1) Gąska Jan
2) Motkowicz - Fil Barbara
2. Osiedle Salezjańskie i Warneńczyka oraz Członkowie
Oczekujący do nr 9000:
1) Krzysztoforski Andrzej
2) Bratuś Kazimiera
3) Dudzik Wojciech
3. Osiedle Krasińskiego – Rogozińskiego oraz Członkowie
Oczekujący od nr 9001:
1) Barnuś Mariusz
2) Duda Jadwiga
3) Szafert Teresa
4) Zub Bolesław
4. Osiedle Kazanów:
1) Lorenowicz Jan
2) Łucko-Tylińska Małgorzata
5. Osiedle Rycerskie
1) Baraniecka Bożena
2) Śliwiak Józef
Nowo wybrana Rada Nadzorcza PSM na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 03 lipca 2014 r. ukonstytuowała się następująco:
1. Krzysztoforski Andrzej - Przewodniczący Rady Nad-zorczej
2. Zub Bolesław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Baraniecka Bożena – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bratuś Kazimiera – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Duda Jadwiga – Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej
6. Lorenowicz Jan – Przewodniczący Komisji Technicznej
7. Barnuś Mariusz – Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej
8. Gąska Jan – Członek Komisji Technicznej
9. Dudzik Wojciech – Członek Komisji Technicznej
10. Łucko-Tylińska Małgorzata – Członek Komisji Rewizyjnej
11. Motkowicz-Fil Barbara – Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej
12. Szafert Teresa – Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej
13. Śliwiak Józef – Członek Komisji Technicznej
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Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 70 pok. nr 23
w każdy wtorek w godz. 16 - 17, natomiast Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Andrzej Krzysztoforski pełni dyżur w
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15 - 16.
***
Zaległości w opłatach według stanu na dzień 31.10.2014 r.
Adres

Eksploatacja

Woda

Wieniawskiego 18

58 701,70

25 250,61

Wieniawskiego 26

4 333,10

4 132,00

Wieniawskiego 28

4 466,07

2 184,05

Wieniawskiego 24

1 780,81

847,03

14 660,68

7 215,57

Grunwaldzka 97 B

745,75

1 919,14

Grunwaldzka 97 A

1 270,87

418,76

Grunwaldzka 121

47 603,30

12 008,70

Grunwaldzka 125

5 605,46

2 896,43

Grunwaldzka 127

34 749,76

7 218,15

Rzeczna 4

18 621,66

11 614,11

Rzeczna 8

10 422,37

3 136,44

Rzeczna 10

22 580,08

8 094,74

Wyb.Oj.Św.J.P.II 72

4 555,01

4 576,36

Wyb.Oj.Św.J.P.II 80

16 596,96

5 948,38

Wyb.Oj.Św.J.P.II 82

3 691,06

Grunwaldzka 97

Bpa J.Glazera 23

874,05

307,20

Bpa J.Glazera 36

2 114,35

895,43

Bpa J.Glazera 38

904,01

161,36

Noskowskiego 9

749,38

179,63

Noskowskiego 11

9 554,74

6 387,68

Noskowskiego 13

4 544,31

2 178,81

Św.Jana Nepomuc. 28

4 053,37

2 207,74

Św.Jana Nepomuc. 11

0,00

61,39

Św.Jana Nepomuc. 15

757,19

1 091,42

Św.Jana Nepomuc. 13

2 674,32

3 406,91

Grunwaldzka 52

5 042,21

5 199,05

Grunwaldzka 48

17 549,55

13 096,85

Grunwaldzka 50 A

5 723,15

7 105,18

Grunwaldzka 50

3 395,73

2 905,09

Grunwaldzka 56

17 011,11

22 395,00

Grunwaldzka 58

31 283,66

24 575,01

Grunwaldzka 52 A

2 927,94

2 292,54

Grunwaldzka 52 B

5 454,42

5 852,89

Grunwaldzka 50 B

8 822,94

2 519,69

241 266,00

135 081,32

Kosynierów 1

44 213,22

12 289,43

2 511,85

Kosynierów 9

2 683,15

601,21

8 209,19

2 682,26

Razem Osiedle Salezjańskie i Warneńczyka

Wyb.Oj.Św.J.P.II 86

23 058,68

10 465,58

Kosynierów 11

Wyb.Oj.Św.J.P.II 36

25 406,91

5 271,81

Krasińskiego 21

1 931,45

1 378,69

Wyb.Oj.Św.J.P.II 76a

10 388,10

3 629,95

Krasińskiego 23

5 928,40

601,79

Wyb.Oj.Św.J.P.II 76b

5 095,10

1 882,50

Krasińskiego 27

10 896,60

9 205,04

Wyb.Oj.Św.J.P.II 76c

1 655,64

753,93

Krasińskiego 31

0,00

210,65

Traugutta 5

Wyb.Oj.Św.J.P.II 76

1 049,58

841,98

Jagiellońska 7

1 477,47

317,41

Wieniawskiego 20

2 833,75
321 349,87

Wyb.Oj.Św.J.P.II 76d

Razem Osiedle
Kmiecie

2 162,10

689,04

15 572,26

6 899,62

22-Stycznia 3

5 856,69

2 478,50

Borelowskiego 9

2 703,62

2 332,91

3 556,38

Borelowskiego 13

10 282,84

6 212,44

126 902,51

Borelowskiego 15

18 023,43

9 434,33

Bpa J.Glazera 2

3 663,13

1 592,16

Bpa J.Glazera 4

12 286,31

4 317,46

Bpa J.Glazera 6

729,56

147,65

Bpa J.Glazera 7

10 946,19

2 904,75

Bpa J.Glazera 8

924,87

572,86

Bpa J.Glazera 12

1 953,92

910,94

Bpa J.Glazera 14

2 119,11

691,16

Bpa J.Glazera 15

1 377,65

302,54

Bpa J.Glazera 16

2 671,01

1 794,71

Bpa J.Glazera 17

2 776,30

639,86

Bpa J.Glazera 18

29 536,62

8 984,61

Bpa J.Glazera 20

43 682,30

7 500,28

Bpa J.Glazera 19

3 247,55

1 607,06

Bpa J.Glazera 21

1 915,05

296,41
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Borelowskiego 17 A

15 051,29

8 152,24

Borelowskiego 17

19 354,42

4 482,46

Borelowskiego 1 A

1 166,90

861,11

Rogozińskiego 5

5 563,82

5 170,06

Rogozińskiego 4

7 714,35

2 197,22

Rogozińskiego 2

22 288,27

4 623,69

Rogozińskiego 1

2 571,49

1 213,03

Rogozińskiego 3

22 974,90

9 815,15

Borelowskiego 10

9 906,09

6 266,37

Rogozińskiego 11

31 305,17

12 151,79

Rogozińskiego 13

36 715,54

12 740,70

Rogozińskiego 15

11 974,35

2 327,38

Rogozińskiego 17

14 606,02

2 851,92

Rogozińskiego 19

1 463,98

510,27

Rogozińskiego 21

10 153,29

2 782,64
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Rogozińskiego 23

5 227,52

456,26

Sikorskiego 11

8 022,45

11 199,19

22-Stycznia 17

51 724,61

17 428,05

Sikorskiego 9

47 273,87

9 004,59

K.Hoffmanowej 3

21 423,46

5 810,11

Sikorskiego 11 A

3 618,31

3 082,77

22-Stycznia 15

15 261,53

6 703,47

Sikorskiego 13 A

12 359,25

7 261,29

Krasińskiego 30

5 183,01

1 042,24

Sikorskiego 13

14 053,59

41 903,01

Krasińskiego 26

11 961,15

2 545,86

Sikorskiego 9 A

24 451,10

11 257,35

22-Stycznia 11

24 652,87

7 939,27

Sikorskiego 11 B

27 223,44

841,54

Kołłątaja 10

354,32

341,50

Sikorskiego 13 B

2 816,24

4 288,48

Kołłątaja 12

2 849,11

2 821,02

Bielskiego 62

30 316,36

13 229,79

Kołłątaja 8

12 987,27

13 898,79

Bielskiego 52

1 577,89

896,32

Borelowskiego 11

20 964,91

12 342,44

Bielskiego 56

22 269,67

5 648,72

7 014,31

6 462,92

Bielskiego 58

6 175,67

2 059,89

957,67

291,39

Bielskiego 54

8 291,95

5 337,64

Krasińskiego 20

2 388,88

291,91

Bielskiego 66

31 589,47

8 618,04

Krasińskiego 7 A

2 501,58

428,57

Bielskiego 64

24 701,80

7 731,78

526 725,03

209 755,09

Sikorskiego 15

9 329,33

2 546,15

Kołłątaja 6
Borelowskiego 9 A

Razem Osiedle Krasińskiego i Rogozińskiego

Słowackiego 78 A

Paderewskiego 18

10 291,98

4 083,52

Paderewskiego 20

13 434,13

3 858,55

Opalińskiego 23

32 355,27

8 030,44

4 387,51

1 022,96

Opalińskiego 17

38 041,64

8 716,70

Paderewskiego 14

32 150,94

9 882,31

Opalińskiego 21

29 047,30

1 279,76

5 491,03

4 445,68

Opalińskiego 19

48 118,37

12 420,86

Kordiana 10

14 576,58

6 944,16

4 640,79

979,53

Opalińskiego 19 A

5 800,48

2 752,60

Opalińskiego 11

2 003,75

603,53

Paderewskiego 10 A

10 557,35

1 561,56

Paderewskiego 12 A

6 829,90

2 489,08

Paderewskiego 14 A

1 986,27

552,35

Opalińskiego 13

32 377,30

5 591,23

Opalińskiego 9

Paderewskiego 12

Kordiana 7

Opalińskiego 15

10 383,96

3 774,70

Paderewskiego 14 C

2 084,77

256,39

Paderewskiego 14 B

2 600,16

1 108,27

Ofiar Katynia 12 A

22 206,26

9 950,53

B.Spiechowicza 6

26 198,39

9 944,35

355 564,13

100 249,06

Razem Osiedle
Kazanów
Sikorskiego 1 A

29 433,33

6 474,00

Sikorskiego 5 B

11 961,17

7 604,69

Sikorskiego 1

1 350,81

983,95

Sikorskiego 5 A

5 905,59

2 016,16

Sikorskiego 5

10 391,16

3 156,67

Sikorskiego 7

31 696,96

15 128,08

Sikorskiego 3

52 504,67

22 049,93
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Razem Osiedle
Rycerskie

7 322,07

2 259,85

424 636,15

194 579,88

Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bardzo
gorąco i serdecznie dziękuje lokatorom, którzy sumiennie i na bieżąco wnoszą opłaty za swoje mieszkanie.
Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o terminowe wnoszenie opłat. Spółdzielnia w ramach swojej działalności
prowadzi remonty oraz posiada inne zobowiązania. Każdy chciałby aby pomalować klatki schodowe, naprawić chodniki, jezdnie,
oświetlić drogi, place itp. Za to, a nie są to jedyne zobowiązania
finansowe spółdzielni trzeba płacić. Jeśli nie będziemy terminowo
wnosić opłat to Spółdzielnia stanie przed dylematem co wstrzymać: remonty, docieplanie, wymianę okien oświetlenie czy może
coś innego.
Wpłaty należności dla Przemyskiej Spółdzielni Mieszka-niowej płatności można uregulować w:
bez dodatkowej opłaty w kasie PSM czynnej:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00
oraz 15:00 - 16:30
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 12:15

1. w placówkach Banku Pocztowego dla osiedla KMIECIE
2. w Banku Pocztowym dla osiedla GLAZERA-WARNEŃCZYKAi budynków SŁOWACKIEGO 78A, OFIAR KATYNIA 12A
3. w PeKaO SA dla osiedla KRASIŃSKIEGO-ROGOZIŃSKIEGO
i budynku JAGIELLOŃSKA 7
4. w BS Dynów dla osiedla KAZANÓW
5. w Podkarpackim BS dla osiedla RYCERSKIE
Jeżeli wpłaty nie są dokonywane na książeczkach, należy pamiętać, aby w opisie przelewu znalazły się informacje podane według
wzoru:
„Kowalski Jan Borelowskiego 100 m 6 Indeks 0-01-0-100-006 5
OPŁATA EKSPLOATACYJNA 286,21zł WODA 184,85zł”
(dane i kwoty zamieszczono przykładowo)
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suma kwot opłaty eksploatacyjnej i wody zamieszczona w opisie
musi się równać wartości przelewu.
Konta bankowe PSM na które można dokonywać wpłat:

Bank BGŻ
BS w Dynowie
Bank PeKaO S.A.
Podkarpacki BS
Bank Pocztowy S.A.
UWAGA
za dodatkową opłatą w
Banku PKO BP

58 2030 0045 1110 0000
0090 8630
80 9093 1020 2008 0800
0298 0001
91 1240 2568 1111 0010
2350 7293
86 8642 1155 2015 1503
5583 0001
35 1320 1856 2855 0956
2000 0001
23 1020 4274 0000 1302
0001 7632
***

Przypominamy o możliwości uzyskania dodatków
mieszkaniowych
Od dnia 1.03.2013r. warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie poniższych kryteriów:
1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
- decyzja najmu lokalu (przydział)
- akt notarialny (mieszkanie własnościowe)
- umowa podnajmu lokalu z właścicielem + akt notarialny kupna mieszkania
2. Dochód brutto (nie może przekroczyć max. kwoty):
- 1477,78 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1055,56 zł na każdą osobę w gospodarstwie wielooso-bowym (od 2 osób wzwyż).
3. Kryteria lokalowe powierzchnia lokalu w m2 przypadająca na
jedną osobę i więcej osób w gospodarstwie wieloosobowym:
1 osoba 35 m2 + 30% = 45,5 m2 (max.)
2 osoby 40 m2 + 30% = 52,0 m2 (max.)
3 osoby 45 m2 + 30% = 58,5 m2 (max.)
4 osoby 55 m2 + 30% = 71,5 m2 (max.)
5 osoba 65 m2 + 30% = 84,5 m2 (max.)
6 osoba 70 m2 + 30% = 91,0 m2 (max.)
7 osoba 75 m2 + 30% = 97,7 m2 (max.)
8 osoba 80 m2 + 30% =104,0 m2 (max.)
+ 5 m2 do normatywu dla każdej kolejnej osoby
Jeżeli mieszkanie jest zadłużone, to wymagana jest pisemna zgoda zarządcy (PSM) o rozłożeniu zaległości na raty wraz z dowodami potwierdzającymi spłatę zaległości przez najemcę.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni
pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza
60%.
Wnioski należy pobierać w MOPS ul. Leszczyńskiego 3.
Potwierdzenie wniosku można dokonać w Administracji Osiedlowej lub w Dziale Czynszy w PSM.
Bliższych informacji w sprawie zasad otrzymywania dodatków
mieszkaniowych udziela Dział Czynszów PSM, pokój nr 7 nr. tel.
16 670 77 30.
***
Informacja z realizacji Planu Remontów w 2014r.
Planowana wartość robót ogółem: 4 225 522 zł.
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I. Z robót termomodernizacyjnych wykonano:
Ocieplenie ścian budynków:
• Grunwaldzka 97, 97a, 97b		
zakończone
• Bpa. Glazera 17			
zakończone
• Bpa. Glazera 19			
zakończone
• Borelowskiego 9-9a			
zakończone
• Borelowskiego 11			
zakończone
• Sikorskiego 5				
zakończone
Ponadto w realizacji są następujące budynki:
• Wieniawskiego 24,26,28		
• Bpa. Glazera 7, 14			
• Sikorskiego 3
• Borelowskiego 13				
W zakresie dociepleń stropów piwnicznych wykonano:
• Paderewskiego 10 A 215 m2		
zakończone
• Paderewskiego 12 A 215 m2		
zakończone
• Paderewskiego 14 A 230 m2		
Zakończone
• Paderewskiego 14 C 230 m2		
Zakończone
• Opalińskiego 15
398 m2		
Zakończone
• Opalińskiego 21
198 m2		
zakończone
II. Przewidujemy realizację wymiany oraz zwrotów za wymienioną stolarkę przez lokatorów we własnym zakresie w
bieżącym 2014r.

Osiedle

ilość mieszkań

Kmiecie – Wieniawskiego
Salezjańskie –
Warneńczyka
Krasińskiego –
Rogozińskiego
Kazanów – Ofiar
Katynia 12a
Rycerskie
Razem

30

Do numeru rejestru ogólnego
2017

38

2417

35

2904

27

2579

39
169

4822
----------

III. Pozostałe roboty remontowe:
Malowanie elewacji:		
• Kosynierów 1 (po pożarze)
Malowanie klatek schodowych:
• Wyb.Ojca Św.J.P.II 86			
4 szt
• Rogozińskiego 3 (po pożarze)		
1 szt.
• Kosynierów 1 (po pożarze)		
1 szt.
• Kosynierów 1 (remont świetlika po pożarze)
• Opalińskiego 13			
4 szt.
• Paderewskiego 18			
4 szt.
Uszczelnienie łączeń ścian:
• Grunwaldzka 52A		
90 mb
• Borelowskiego 15,17,17a Rogozińskiego 2,4
• os. Rogozińskiego		
1000 mb		
• os. Rycerskie			
588 mb		
Wymiana drzwi wejściowych:
• Bpa Glazera 2		
3 szt
• Paderewskiego 14 B		
4 szt.
• Kordiana 10			
6 szt.
• Opalińskiego 17		
6 szt.
• Kordiana 7			
4 szt.
• Opalińskiego 9		
4 szt.
• Opalińskiego 19		
5 szt.
• Paderewskiego 12 A		
2 szt.
• Bielskiego 52			
2 szt.

1 szt.

350 mb
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• Bielskiego 54			
2 szt.
• Bielskiego 56			
3 szt.
• Bielskiego 58			
3 szt.
Wymiana okienek na klatkach schodowych:
•Wyb. Ojca Św.J.P.II 82		
16 szt
•Wyb. Ojca Św.J.P.II 86		
16 szt
•Wyb. Ojca Św.J.P.II 72		
16 szt
•Wyb. Ojca Św.J.P.II 76A
12 szt
•Bpa Glazera 2		
15 szt
•Opalińskiego 11		
16 szt
•Opalińskiego 15		
16 szt
•Opalińskiego 19A		
8 szt
Mała architektura		
•Rem. rampy przy Wyb. Jana Pawła II 70 przy UP
II etap
place zabaw-ogrodzenia, urządzenia zaba-wowe
os. Warneńczyka remont ślizgów pl. zabaw
• Borelowskiego 15
80 mb		
• likwidacja piaskownic oś. Borelowskiego 2 szt.
• likwidacja piaskownic oś. Rogozińskiego 2 szt
• oś. Kazanów - modernizacja placu zabaw (ślizgi)
osłony śmietnikowe		
nowe osłony:		
• Grunwaldzka 125
1 szt.		
• Grunwaldzka 127
1 szt		
• Krasińskiego nr 31
1 szt		
• Kosynierów nr 1
1 szt		
Remont chodników, parkingów, dróg
remont chodników:
• Wieniawskiego 24-26 I-etap
179 m2		
• Wieniawskiego 18-20 II-etap
107 m2		
• Grunwaldzka 127 (przy zatokach parkingowych)
384 m2
• Grunwaldzka 121 przełożenie-kontynuacja 238 m2
• Bpa. Glazera 8 - Bpa. Glazera 2		
140 m2
• Noskowskiego 9			
48 m2
• 22 Stycznia nr 17			
110 m2
• Opalińskiego 23 (alejka)		
720 m2
• Sikorskiego-Bielskiego (likwidacja zapadlisk)
114 m2
utwardzenie terenu, parkingów, miejsc postojowych
• Grunwaldzka 127 (poszerzenie parkingu) 48 m2
• Krasińskiego nr 26 (rem. szacht okiennych/zakoń.)1 kpl.
• Paderewskiego 14, 14B (miejsca postojowe)
785 m2
• Sikorskiego 3 (miejsca postojowe)
30 m2
• Sikorskiego 13B (zabezpieczenie skarpy) 24 m2
remont dróg osiedlowych:		
• Os. Kmiecie Wyb. Jana Pawła II 76A II-etap180m2
• Remont odcinka drogi Bpa. Glazera 18
233 m2
• 22 Stycznia nr 3			
50 m2
remont dróg osiedlowych remonterem
• os. Salezjańskie i Warneńczyka		
• os. Rogozińskiego			
Remont schodow terenowych:
• Sikorskiego 1, 9A, 11A, 13A		
• Bielskiego 62, 64, 66 (rem. barierek z drew. pochwytami)
Opaski, odboje, izolacje ścian fundament.
Izolacje:
• Wyb.Ojca Św.J.P.II 72 (izol 198m2 odbój 110mb)
• Krasińskiego 23
40 m2		
• Borelowskiego 13
24 m2		
• 22 Stycznia 3 20 m2		
Odboje:
• Opalińskiego 17 (część betonowa)
240 mb
• Sikorskiego 5A, 13, Bielskiego 52, 62, 64, 66
82 mb
Odwodnienie:		
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• Opalińskiego 15 - wymiana wodościeku		
Wykonanie wentylacji na klatkach schodowych
• Paderewskiego 14
4 szt.		
Remont kanałów spalinowo-wentylacyjnych
• Grunwaldzka 48			
• Borelowskiego nr 10 3 kl		
• Rogozińskiego nr 2 2 kl		
• Rogozińskiego nr 4 2 kl		
Remont balkonów
• Rzeczna 10 - (Balkony małe) kontynuacja 9 szt
• Wieniawskiego 24 (Balkony loggie)
20 szt
• Wieniawskiego 26 (Balkony loggie)
15 szt
• Wieniawskiego 26 (Balkony małe)
4 szt
• Wieniawskiego 28 (Balkony loggie)
12 szt
• Wieniawskiego 28 (Balkony małe)
12 szt
• Borelowskiego nr 11 zakończone
10 szt
• Borelowskiego nr 9		
16 szt		
• Borelowskiego nr 9a		
15 szt		
Remont wiatrołapów, podestów
Wiatrołapy:		
• Wieniawskiego 24
2 szt		
• Wieniawskiego 26
1 szt		
IV. Na dzień przygotowania informacji do druku pozostały zakres robót do wykonania do końca roku na kwotę 465 018 zł
przedstawia się następująco:
Malowanie klatek schodowych:
• Wyb.Ojca Św.J.P.II 82 4 szt
• Kordiana 7		
4 szt		
Wymiana drzwi wejściowych:
• 22 Stycznia 11
6 szt
• 22 Stycznia 15
2 szt
• 22 Stycznia 17
6 szt
• Rogozińskiego 11
2 szt
• Rogozińskiego 19
2 szt
• Sikorskiego 5a
3 szt
Wymiana okienek na kl. schodowych:
• Wyb. Ojca Św.J.P.II 36			
24 szt
• Wyb. Ojca Św.J.P.II 76 (piwnicznych)
5 szt
• Wyb. Ojca Św.J.P.II 76B		
8 szt
• Wyb. Ojca Św.J.P.II 76C		
12 szt
• Wyb. Ojca Św.J.P.II 76D		
6 szt
• 22 Stycznia 11			
24 szt.
• Borelowskiego 13			
20 szt.
• Sikorskiego 3				
47 szt
• Sikorskiego 5B			
16 szt
• Sikorskiego 7				
47 szt
• Bielskiego 62 (suszarnia)		
5 szt
Mała architektura:
utwardzenie terenu, parkingów, miejsc postojowych:
• Wykonanie parkingu przy Glazera 20 (płyty jumbo) - w realizacji
remont dróg osiedlowych:
• Grunwaldzka 121 - 125 (progi zwalniają-ce)
2 szt
• Krasińskiego 26 				
364 m2
• Paderewskiego 20 (progi zwaniające)		
2 szt
remont dróg osiedlowych remonterem:
• Os. Kmiecie i Wieniawskiego w realizacji
• os. Rycerskie			
w realizacji
Opaski, odboje, izolacje ścian fundament:
odboje:
• Wyb. O.Św.J.Pawła II 76
35 mb
szachty:
• Wieniawskiego 28 (ściana szczytowa)
***
Biuletyn nr 26 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dla informacji podajemy, że wykonanie powyższego zakresu robót w 2014 roku oraz w latach poprzednich było możliwe
dzieki wypracowaniu przez PSM dodatkowych środków. Co roku
wypracowane środki przeznaczane były przez Walne Zgromadzenie Członków PSM m. in. na fundusz remontowy.
Wypracowane dodatkowe środki w ostatnich trzech latach wynosiły:
- 2013 rok - 1 513 491,58 zł w tym wykorzystano w roku 2014 na
remonty kwotę 1 313 491,58 zł,
- 2012 rok - 1 576 025,77 zł w tym wykorzystano w roku 2013 na
remonty kwotę 1 118 135,57 zł,
- 2011 rok - 1 565 927,73 zł w tym wykorzystano w roku 2012 na
remonty kwotę 1 303 340,05 zł
***
Zarząd PSM informuje, że w dniu 27.11.2014 r. Rada Nadzorcza
PSM uchwałą nr 21/2014 zatwierdziła plan rzeczowo – finansowy
Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2015 r.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.04.2015 r. podwyższeniu ulegnie opłata eksploatacyjna - wzrost o 0,10 zł za m2
powierzchni użytkowej. Powyższa decyzja podyktowana została
planowanym wzrostem wskaźnika inflacji, opłat za ubezpieczenie
nieruchomości, usług, najniższego wynagrodzenia oraz energii
elektrycznej.
W związku ze znacznym wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej do eksploatacji dźwigów osobowych oraz zmniejszenia
liczby osób zamieszkałych zmuszeni jesteśmy do podwyższenia
opłat za dźwigi osobowe.
Od dnia 01.04.2015 r. opłata ta wzrośnie o kwotę w przedziale
od 1,40 zł do 5,10 zł na osobę w zależności od budynku. Indywidualny wymiar opłat dostarczony zostanie lokatorom w miesiącu
marcu 2015 r.
***
Czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji.
Informujemy, że od 2013 roku wykonywane są roboty związane z czyszczeniem pionów i poziomów kanalizacji wewnętrznej
w budynkach.
Technologia czyszczenia polega na nasączeniu rur środkami chemicznymi a następnie przy pomocy specjalnej głowicy z dyszą
rozdrabnia się i usuwa stwardniały osad. W trakcie rozdrabniania
głowicą stosowane są środki wypłukujące resztki osadu, aż do
uzyskania 100% drożności rur. Drożność rur przed i po czyszczeniu sprawdzana jest za pomocą kamery.
W latach 2013 – 2014 dokonano czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji w budynkach:
- Opalińskiego 9
- Opalińskiego 11
- Opalińskiego 13
- Grunwaldzka 97
- Grunwaldzka 97a
- Grunwaldzka 97b
- Grunwaldzka 121 (mieszkania 1- 90)
- Grunwaldzka 48
- Kosynierów 1
- Sikorskiego 1
- Sikorskiego 1a
- Sikorskiego 5a
- Sikorskiego 9
Czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w pozosta-łych
budynkach Spółdzielni wykonywane będzie sukcesywnie w latach
następnych.

Biuletyn nr 26 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zostały
zamontowane stacje uzdatniania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Do uzdatniania wody stosowane są produkty grupy
AQUADOS. Produkty grupy AQUADOS to specjalne środki do
stabilizacji twardości wody i zabezpieczenia antykorozyjnego
w wodzie pitnej. Stosowane środki posiadają atest higieniczny
i są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
Uzdatnianie ciepłej wody użytkowej przynosi następujące korzyści:
- nie wytrącają się osady podczas podgrzewania wody
- całkowicie wyeliminowany zostaje efekt „brązowej wody”
- następuje pokrycie elementów metalowych powłoką , która
uniemożliwia dalszą korozję rur
- znacznie poprawia się sprawność urządzeń podgrzewających
wodę i urządzeń pomiarowych zużycia ciepłej wody
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że istnieje
możliwość wymiany podzielników wyparkowych na podzielniki
elektroniczne z odczytem radiowym w budynkach. Warunkiem
wymiany jest konieczność pisemnej zgody ponad 50% wszystkich
lokatorów danego budynku. Koszty wymiany ponoszą lokatorzy w
wysokości 45 zł za 1 podzielnik. Wnioski o zmianę podzielników
na elektroniczne należy zgłaszać pisemnie do PSM.
***
Segregacja odpadów
Według danych Ministerstwa Środowiska, w naszym kraju 71%
śmieci trafia na wysypiska, a tylko11 % do recyklingu. Dla przykładu w Niemczech na wysypiska trafia 0,5 % a 45 % do ponownego
przetwarzania. Trzeba traktować segregowanie śmieci jako normę, a nie tylko urzędniczy wybryk, który utrudnia życie. Za wywóz
śmieci trzeba płacić, należy jednak zauważyć, że ci którzy segregują ponoszą niższe opłaty Segregowanie śmieci wcale nie jest
takie trudne. Okazuje się, dla wielu osób nowe zasady są nie do
końca jasne. Dlatego przedstawiamy tabelę do jakich pojemników
wrzucamy segregowane odpady.
PAPIER
Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można
poddawać go recyklingowi średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by można je było ze sobą połączyć. Jak
obliczono, tona makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17
drzew!
Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w pa-pierni,
gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone. Ważne również, aby segregowana makulatura nie była mokra oraz silnie zanieczyszczona.
Do pojemnika/worka z niebieskimi oznaczeniami

WRZUCAMY:
- papier
- gazety, czasopisma, gazetki
reklamowe, ulotki, katalogi
- książki
- opakowania tekturowe
- kartony, tekturę falistą
- worki papierowe, papier pakowy

NIE WRZUCAMY
- opakowań z zawartością
- papieru samokopiującego
- kalki
- celofanu
- lakierowanego lub foliowanego
papieru z folderów reklamowych
- zatłuszczonego papieru po
masłach lub margarynach
- papieru woskowego
- tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
- kartoników po mleku i napojach,
- tłustych, jednorazowych opakowań i naczyń papierowych
- pieluch jednorazowych i podpasek oraz ubrań
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SZKŁO
W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem
wtórnym, ponieważ można przetwarzać je wielokrotnie. Szkło
można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Jeżeli istnieje taka
możliwość, to należy segregować je pod względem koloru. Najlepiej usuwać też plastikowe czy metalowe zakrętki, korkowe
zatyczki i inne elementy, ponieważ mogą one zakłócać proces
przetwarzania. Szklane opakowania należy wrzucać do pojemników na surowce wtórne bez zawartości, najlepiej nie potłuczone,
dokładne czyszczenie nie jest konieczne.
Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykona-na
jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC
nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.
Nie należy wrzucać szkła innego niż szklane opakowania (np.
szkło okienne, ceramika itp.). Takie szkło powinno być zbierane
oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą
być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.
Do pojemnika/worka z zielonymi oznaczeniami

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY

- butelki ze szkła barwionego po
napojach (bez nakrętek)
- słoiki ze szkła barwionego bez
nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek

- szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego
- porcelany, fajansu, ceramiki,
doniczek, kryształu
- luster, kineskopów
- szyb samochodowych
- świetlówek, żarówek
- opakowań po lekach
- termometrów
- szkła okularowego

Do pojemnika z białymi oznaczeniami

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY

- butelki ze szkła bezbarwnego po
napojach (bez nakrętek)
- słoiki ze szkła bezbarwnego
bez nakrętek, zacisków, a także
gumowych uszczelek

- szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego
- porcelany, fajansu, ceramiki,
doniczek, kryształu
- luster, kineskopów
- szyb samochodowych
- świetlówek, żarówek
- opakowań po lekach
- termometrów
- szkła okularowego

TWORZYWA SZTUCZNE / METAL
Plastik – Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika,
zmniejszymy w ten sposób objętość surowca. Nakrętki które powinniśmy zdjąć przed zgnieceniem plastikowej butelki są dobrze
wyceniane w punktach skupu lub często zbierane
w celach charytatywnych, warto zainteresować się tą sprawą
i osobno zbierać nakrętki od butelek.
Metal – można go przetwarzać na wiele sposobów, wytwarzając
z niego np. puszki czy naczynia. Przykładowo produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody
o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na
środowisko produkcja aluminium.
Plastik i metal zbieramy razem z uwagi na łatwość rozsegregowania w miejscu gromadzenia w PSZOKU.
Jeżeli odpad składa się z kilku różnych surowców (np. plastikowy
kubek od jogurtu z aluminiowym wieczkiem), należy je rozdzielić,
czyli przykładowe wieczko powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na
plastik i metal.
Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań
powoduje zwiększone zużycie wody.
Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy jednak do
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śmieci w połowie pełnego słoika z dobrym dżemem).
Do pojemnika/worka z żółtymi oznaczeniami

WRZUCAMY:
- zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek)
- zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek)
- nakrętki (o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji dobroczynnych!)
- plastikowe opakowania po
żywności (koszyczki po owocach,
puste opa-kowania po jogurtach,
serkach)
- folie i torebki z tworzyw sztucznych
- aluminiowe puszki po napojach i
konserwach, metale, opakowania z
metali, kapsle
- kartoniki po mleku i napojach
- worki i reklamówki niepodlegające biodegradacji

NIE WRZUCAMY
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach, opakowań
po wyrobach garmażeryjnych
- opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
- części samochodowych
- jednorazowych naczyń
- puszek i pojemników po farbach
i lakierach
- sprzętu AGD

ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY

- wszystkie odpady komunalne nie
będące odpadami niebezpiecznymi i nie podlegające zbiórce
selektywnej
- artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe i podpaski
- odpady kuchenne
- wystudzony popiół
- celofan
- folie PVC

- zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
- baterii i akumulatorów
- świetlówek i żarówek energoosz-czędnych
- zużytego oleju silnikowego i
filtrów olejowych
- opakowań po farbach i rozpuszczalnikach
- gruzu
- odpadów zielonych

Odpady nadające się do ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane.
Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na
opakowaniach.
JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH
przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych
surowców innego, podobnego
produktu (aluminium - puszki,
tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby,
tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).
Możliwość ponownego wykorzystania - znak ekologiczny
pojawia się na opakowaniach
przydatnych do wielokrotnego
użytku. Takie opakowania, po
wykorzystaniu, nie stają się
odpadem. Projektuje się je
specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego
celu. Muszą nadawać się do
użycia co najmniej dwukrotnie. Symbol ekologiczny
można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach,
puszkach, kanistrach, ale
także na butelkach, szklanych
pojemnikach,
Biuletyn nr 26 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przydatność do recyklingu
- znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu.
Wraz ze wzrostem produkcji
i zużycia dóbr materialnych
wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. W Polsce tworzą
one już około 30% odpadów
komunalnych.
Opakowania biodegradowalne - znak ekologiczny jest
przeznaczony dla opakowań,
które rozkładają się podczas
kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji.
Produkty ekologiczne z tym
symbolem ekologicznym są w
pełni biodegradowalne i mogą
być kompostowane wraz z
odpadami organicznymi.
Znak towarowy Zielony punkt
to informacja, że producent
wniósł wkład finansowy w
budowę i funkcjonowanie
systemu recyklingu i odzysku
odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja
Odzysku S.A. Zielony punkt
widnieje na kartonach,
puszkach, butelkach i innych
produktach. Jest jednym z
najczęściej stosowanych
znaków na świecie.
Ecolabel - potocznie w Polsce
nazywany Stokrotka. To
oficjalny znak, ustanowiony
w 1992 roku przez Komisję
Europejską jako dobrowolny
"zielony znak", mający na
celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które są
mniej szkodliwe dla środowiska. Przysługuje produktom i
usługom, spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie UE. Znak
zaświadcza, że producent
spełnił najwyższe standardy w
ochronie środowiska oraz że
produkt nie jest szkodliwy dla
środowiska.
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Znak ze skreślonym pojemnikiem jest spotykany na
opakowaniach urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
które muszą być zbierane (i
utylizowane) osobno. Chodzi
o tzw. "elektrośmieci", których
nigdy nie należy wrzucać
do pojemnika na odpady
zmieszane, lecz odwozić w
odpowiednie miejsca. W wielu
marketach są pojemniki na
drobne przedmioty tego typu,
często organizowane są przy
nich specjalne dni zbiórki
zepsutych czy uszkodzonych
urządzeń AGD i RTV. Starym
komputerom, radioodbiornikom, telewizorom, pralkom
lub żelazkom itp. wstęp do
śmietników jest wzbroniony!
W ich przypadku potrzebny
jest profesjonalny demontaż.
Odpadów niebezpiecznych
nie wolno wyrzucać z innymi
odpadami z gospodarstw
domowych.
Bądź odpowiedzialny, WYRZUCAJ OSOBNO! Rozdzielić opakowanie. Wyrzucić
osobno. Karton ma wylądować na makulaturze (bo to
papier), a plastikowy - (oznakowany, polietylenowy - PE)
worek - ma trafić do (ogólnie
mówiąc) plastików.
***
KILKA PRZYPOMNIEŃ ABY ŻYŁO SIĘ NAM LEPIEJ
1. Prosimy o dokładne czytanie ogłoszeń wywieszonych przez
Administrację i stosowanie się do zawartych w nich informacji.
2. W przypadku dłuższej nieobecności lokatora w mieszkaniu
prosimy o zostawienie kontaktu w administracji osiedla.
3. Zabrania się trzepania wycieraczek na klatkach schodowych
i korytarzach piwnicznych.
4. Nie należy składować śmieci na kl. schodowych i w korytarzach piwnicznych.
5. Na klatkach schodowych zabrania się spotkań towarzyskich,
palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz przeprowadzania głośnych rozmów zakłócających spokój sąsiadom.
6. Zabrania się dokonywania na terenach Spółdzielni jakichkolwiek nasadzeń bez zgody Spółdzielni.
7. Zabrania się parkowania samochodów na trawnikach i skwerkach.
8. Zabrania się parkowania samochodów tyłem do okien w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych. (szkodliwe spaliny wydobywające się z rur wydechowych)
9. Zabrania się parkowania na parkingach osiedlowych samochodów dostawczych oraz busów.
10. Zabrania się na terenie osiedli PSM ustawiania budek dla kotów, psów j jak również zabrania się wykładania pożywienia
dla zwierząt i ptaków.
11. Zabrania się wykładanie pożywienia na parapetach okien i na
zieleńcach przed budynkami.
12. Pamiętajmy o obowiązku uprzątnięcia psich pozostałości.
13. Zabrania się trzymania i przelewania paliwa w pomieszczeniach piwnicznych.
14. Należy zgłaszać do Administracji osiedlowej wszelkie zmiany
o ilości osób zamieszkiwanych w mieszkaniu.
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15. Osoby zajmujące się ogródkami przed blokami prosi się o ich
pielęgnację, w przypadku zaniedbań, Spółdzielnia je zlikwiduje, a w ich miejscu zostanie zasiana trawa.
16. Rzetelne segregowanie śmieci w osłonach śmietnikowych.
***
DBAJMY O NASZE WSPÓLNE MIENIE
W związku z nasilającą się dewastacją mienia Spółdzielni, prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe, a stwierdzone akty wandalizmu i niszczenia wspólnego mienia zgłaszajmy odwrotnie do
Straży Miejskiej / nr tel. 986/, Policji / nr tel. 997/, lub Administracji
osiedla.
Pamiętajmy, że nasza bierna postawa w stosunku osób niszczących mienie jest nie jako przyzwoleniem na wandalizm, który niestety nas mieszkańców kosztuje.
***
INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKINGÓW OSIEDLOWYCH
Parkingi – miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych
są miejscami ogólnodostępnymi przewidzianymi ze względu
na wytrzymałość utwardzonych miejsc dla samochodów osobowych. Miejsca te nie są przypisane do konkretnych pojazdów
samochodowych i przeznaczone są do korzystania wyłącznie
dla członków tut. Spółdzielni i osób zamieszkałych w budynkach
Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto
z parkingów mogą również korzystać również osoby odwiedzające mieszkańców Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przypadku notorycznego korzystania z parkingów Przemyskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przez osoby inne niż wymienione wyżej jak również parkowania samochodów większych niż osobowe,
prosimy o zgłaszanie takich faktów właściwym administracjom
osiedlowym, podając markę pojazdu i nr rejestracyjny.
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Miejsca takie, odpowiednio oznakowane tzw. „kopertą”, które są
również ogólnodostępne (nie przypisane do konkretnych pojazdów) przewidziane są przede wszystkim dla niepełnosprawnych kierowców posiadających stosowne uprawnienia – karta
parkingowa..
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą
pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie.
UWAGA
1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Przede wszystkim zmienił się krąg osób
uprawnionych do jej otrzymania.
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowują ważność do 30 czerwca
2015 r. Oznacza to, że WSZYSTKIE karty parkingowe wydane do
30 czerwca br. utracą ważność 1 lipca 2015 r. Dotyczy to także
kart parkingowych wydanych na czas nieokreślony.
Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013
r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na
podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie
Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
***
PARKOWANIE SAMOCHODÓW
POMAGAJMY SOBIE A NIE UTRUDNIAJMY
W odniesieniu do licznych interwencji mieszkańców naszych osiedli zwracamy się z prośbą do właścicieli posiadających pojazdy,
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z których ze względu na ich stan techniczny nie korzystają, o nie
parkowanie tych pojazdów na parkingach osiedlowych. Są to często pojazdy bez tablic rejestracyjnych a ich wygląd zewnętrzny
przypomina nieraz wraki.
Ponadto zwracamy się także z prośba do osób zajmujących się
obrotem samochodami o nie robienie z parkingów osiedlowych
placyków komisowych ze sprzedażą aut, a tym samym o nie blokowanie i tak uszczuplonych miejsc parkingowych.
Pamiętajmy również, że parkując samochód nie utrudniamy swobody manewru, przejazdu innym samochodom.
Pozostawienie samochodu w miejscu nieodpowiednim, i to jak
nam się wydaje tyko na chwilę, jest nieraz przyczyną niepotrzebnych spięć i kłótni z osobami mającymi problem przejazdu samochodem.
Dlatego apelujemy jeszcze raz: PARKUJAC swój samochód pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, są jeszcze inni uczestnicy ruchu.
ZBLIŻA się zima
Wielu posiadaczy samochodów wzorem lat poprzednich zapewne
odśnieży nie jedno miejsce postojowe, jednocześnie przypisując
sobie odśnieżone miejsce dla własnej dyspozycji. Takie postępowanie aczkolwiek w pierwszej części chwalebne niestety w dalszej części rodzi konflikty, o których nie będziemy się rozpisywać,
w zamian za to proponujemy: jeśli odśnieżamy to starajmy się
namówić do tego też i sąsiadów, natomiast jeśli sąsiad odśnieżył
pomyślmy żeby też odśnieżyć.

ZWRACAMY SIĘ ZE SZCZEGÓLNĄ PROŚBĄ
O NIE PARKOWANIE SAMOCHODÓW W OZNAKOWANYCH BIAŁĄ KOPERTĄ PRZY OSŁONACH
ŚMIETNIKOWYCH - pamiętajmy, że tutaj odbywa się wywóz nieczystości a nasze zaparkowane auto wręcz uniemożliwia dojazd „śmieciary” .
***
INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY
SIECI INTERNETOWEJ
W związku z licznymi interwencjami i zapytaniami dotyczącymi
trwających robót w budynkach i na zewnątrz budynków w zakresie rozprowadzania sygnału internetowego informujemy:
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675
ze zm.) o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
istnieje obowiązek zapewnić każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości w tym do budynku oraz
miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody
telekomunikacyjne. Powyższy zapis ma stanowić korzyść dla
mieszkańców dając im możliwości wyboru korzystnej oferty, a tym
samym możliwość wyboru konkretnej firmy świadczącej usługę
dostępu do szerokopasmowego internetu lub telewizji.
Takie stanowisko przedstawiła również Przemyskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Władza Wdrażająca Programy Europejskie, do
której zwróciła się Spółdzielnia z zapytaniem co do zasadności
realizacji tych robót przez kolejne firmy.
W chwili obecnej prace związane z dostawa sygnału szerokopasmowego (szybkiego) internetu wykonują dwie firmy:
• Zicom Next Sp. z o.o.
• Voice Net Sp. z o.o.
Wyrażamy przekonanie, że chwilowe niedogodności spowodowane prowadzeniem robót z zastosowaniem nowoczesnej technologii światłowodowej zaowocują polepszeniem jakości usług
w zakresie korzystania z internetu, telewizji i telefonu.
***
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