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Projekt statutu zostanie umieszczony przez komisję statutową na stronie internetowej spółdzielni po 27.03.2018r.

I. Informacja o dostosowaniu treści Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” do obowiązujących przepisów.

Jak wspomniano wyżej, sprawa podjęcia
uchwały o zmianie Statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami ma wyjątkowo istotne
znaczenie dla funkcjonowania Spółdzielni.
Prosimy, zatem o odpowiedzialne podejście
przy analizie proponowanej treści statutu, a
ewentualne proponowane poprawki ograniczyć do spraw rzeczywiście istotnych i dobrze
uzasadnionych.

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych ogłoszona w
Dzienniku Ustaw z 25.08.2017 r. i obowiązuje
od 09.09.2017 r.
Ustawodawca zobowiązuje spółdzielnie do
zgłoszenia do Krajowego rejestru Sądowego
zmian Statutu w ciągu 12 miesięcy od wejścia
w życie nowelizacji tj. do 09.09.2018 r.

Uwagi do projektu statutu prosimy zgłaszać do
dnia 20.04.2018r. emailowo lub na piśmie.

W SM „Prądnik Czerwony” uchwałą nr
27/7/X/2017 z dnia 04.05.2017 r. Rada
Nadzorcza powołała Komisje Statutową w
składzie:

II. Opłata mieszkaniowa.
Obowiązujące od 01.01.2018 r. składniki miesięcznej opłaty mieszkaniowej są następujące:

Stanisław Skrzyński
Marcin Kościelniak

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości składnik ten obejmuje koszty administracji i
zarządzania (w tym między innymi amortyzację środków trwałych, zakup materiałów i
przedmiotów nietrwałych, koszty utrzymania
lokali własnych, opłaty pocztowe, prowizje
bankowe, płace z narzutami), koszty usług porządkowych nieruchomości, koszty usług materialnych i niematerialnych (w szczególności
obowiązkowych przeglądów kominiarskich,
gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, akcji zima, sporządzania dokumentacji technicznej budynków), pozostałych
kosztów eksploatacyjnych (ubezpieczenie budynków, podatku od nieruchomości, opłaty za
użytkowanie wieczyste gruntów) oraz koszty
konserwacji nieruchomości (instalacji wod.kan,, c.o., c.w.u., gazowej, elektrycznej, domofonowej, obsługi pogotowia technicznego
Spółdzielni, utrzymania zieleni, realizacji zaleceń po obowiązkowych przeglądach kominiar-

Elżbieta Zając
Stefan Nowak
Grzegorz Cempura
Do chwili obecnej Komisja zebrała się
5 krotnie. Z każdego posiedzenia sporządzany
jest protokół.
Po ustaleniu zakresu koniecznych zmian (ponad 59 paragrafów) Komisja Statutowa zaproponowała opracowanie tekstu jednolitego i
poddanie go pod głosowanie Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.
Biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy najważniejszej regulacji w Spółdzielni stanowiącej
podstawę jej działania, Rada Nadzorcza i Zarząd SM „Prądnik Czerwony” apeluje do
wszystkich członków Spółdzielni o wnikliwe
zapoznanie się z przedstawionymi propozycjami zmian.
2

Informator SM „Prądnik Czerwony”

marzec 2018
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2018 w podziale na nieruchomości został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w
dniu 21.11.2017 r. i stanowi integralną część
Planu Gospodarczego SM „Prądnik Czerwony” na rok 2018.

Opłata na pokrycie tych kosztów jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości
zgodnie z art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity Dz. U. 17.10.2013 r., poz.
1222). Przy kalkulacji stawki brano pod uwagę
saldo wpływów i kosztów dla nieruchomości
na dzień 31.12.2016 r. Osoby niebędące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą
opłatę, ponieważ nie korzystają z pożytków z
działalności Spółdzielni.

Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna w wysokości 0,05 zł/m2, nie ulega zmianie.
Prowadzenie jej wynika ze Statutu SM „Prądnik Czerwony”.
Eksploatacja i utrzymanie mienia Spółdzielni.
Ten składnik opłaty mieszkaniowej dotyczy
utrzymania nieruchomości niebędących częścią składową żadnej z nieruchomości budynkowych. Mienie Spółdzielni, w szczególności
ciągi piesze, jezdne, ogólnodostępne parkingi,
place zabaw, boksy śmietnikowe obsługujące
kilka nieruchomości, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej
(między innymi hydrofornie), tereny rekreacyjne, pomimo tego, że nie wchodzą w skład
nieruchomości budynkowych, to są niezbędne
z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji i
prawidłowego użytkowania. Planowane na rok
2018 koszty eksploatacji i utrzymania terenów
stanowiących mienie Spółdzielni obejmują
koszty podatku od gruntu, opłatę za wieczyste
użytkowanie terenów, koszty usług porządkowych, utrzymania zieleni oraz akcji zima.
Koszty terenów stanowiących mienie Spółdzielni są rozliczane do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w zasobach Spółdzielni.

Podatek od nieruchomości (obejmujący lokale
mieszkalne oraz grunt w danej nieruchomości)
jest zróżnicowany na nieruchomości. Jego wysokość wynika ze stawek wg uchwały Rady
Miasta Krakowa oraz wielkości terenu przynależnego do danej nieruchomości. W przypadku
ustanowienia odrębnej własności lokalu jego
właściciel ma obowiązek regulować podatek
bezpośrednio do Gminy, zaś Spółdzielnia od
kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza odpowiednio naliczaną opłatę
mieszkaniową nie naliczając podatku.
Wieczyste użytkowanie gruntu (obejmujące
działkę danej nieruchomości). Jego wysokość
wynika z decyzji Urzędu Miasta Krakowa i podobnie do podatku od nieruchomości, w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu
jego właściciel ma obowiązek regulować
opłatę za użytkowanie wieczyste bezpośrednio
do Gminy, zaś Spółdzielnia od kolejnego miesiąca po zawarciu aktu notarialnego zmniejsza
odpowiednio naliczaną opłatę mieszkaniową
nie naliczając tzw. „wieczystego”.

Zaliczka na centralne ogrzewanie - zróżnicowana dla każdego lokalu mieszkalnego i rozliczana raz w roku.
Zaliczka na podgrzanie wody - zróżnicowana
w zależności od zużycia wody dla każdego z
lokali mieszkalnych i rozliczana dwa razy w
roku w stosunku do wskazań wodomierzy
mieszkaniowych. Jednostkowa opłata za 1 m3
podgrzania wody jest w Spółdzielni zróżnico-

Odpis na fundusz remontowy naliczany jest
wg różnych stawek. Dominują stawki od 1,70
zł/m2 do 2,30 zł/m2. Plan remontów na rok
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III. Wykup gruntów.
Do końca 2017 roku wykupiono grunt pod 45
budynkami z zasobów Spółdzielni. Do wykupu pozostało jeszcze 12 działek pod budynkami, ale w przypadku 7 Zarząd nie ma
wpływu na procedowanie wykupu (sprawy
spadkowe, brak zgody współużytkownika
itp.). Z pozostałych w marcu wykupiony będzie grunt pod jednym budynkiem i mamy nadzieję, że kolejne 4 zakończą się sukcesem.

Zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków - zróżnicowana dla każdego z lokali
mieszkalnych. W 2018 roku obowiązuje cena
jednostkowa dostarczanej wody i cena odebranych ścieków na poziomie roku 2016 tzn.
10,15 zł/m3 brutto. Do tych kosztów dochodzi
opłata abonamentowa za wodomierz główny
(MPWiK).
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 01.01.2018 r. zgodnie z zasadami
gospodarki odpadami komunalnymi i uchwałą
Rady Miasta Krakowa wysokość opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z deklaracji zgodnych dla danej
nieruchomości oraz faktur wystawionych
przez MPO za najem pojemników na odpady
komunalne. W zasobach Spółdzielni znajduje
się 41 budynków, które będą rozliczane wg deklaracji DW (od gospodarstwa), 14 budynków
z lokalami użytkowymi, które należy rozliczać
wg deklaracji DM (od ilości kontenerów) oraz
9 zespołów garażowych, 2 pawilony, które należy rozliczać wg deklaracji DB (od ilości kontenerów).

IV. Odpady poremontowe.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem
używania lokali, porządku domowego, zasad
współżycia mieszkańców w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony":
Użytkownik lokalu przeprowadzający remont
zobowiązany jest do bieżącego sprzątania zabrudzeń na klatce schodowej, w częściach
wspólnych oraz usuwać gruz i odpady poremontowe we własnym zakresie i na własny
koszt.
Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów poremontowych do kontenerów oraz składowania
ich obok altan lub komór śmieciowych.

Dźwigi: fundusz remontowy dźwigów - w wysokości 0,10 zł/m2,
eksploatacja i utrzymanie dźwigów - opłata
zróżnicowana na nieruchomości. Opłata przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji
bieżącej, opłaty rocznej na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, kosztów ubezpieczenia
dźwigów, energii elektrycznej.

Zabrania się wystawiania, poza terminami i
miejscami wskazanymi przez Administrację
odpadów wielkogabarytowych.

V. Czystość

Opłata dodatkowa za doręczenie korespondencji - w wysokości 2,50 zł miesięcznie. Dotyczy
lokali mieszkalnych, których posiadacze praw
do lokali wystąpili do Spółdzielni o dostarczanie im wszelkiej korespondencji przesyłką
pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

Zakres obowiązków zewnętrznych firm sprzątających:
Pięć razy w tygodniu:
– mycie parteru budynku,
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- usuwanie chwastów z chodników, żywopłotów oraz opasek wokół budynków.

- mycie szyb w bramach wejściowych,

5. Dwa razy w roku:

- sprzątanie terenów utwardzonych oraz usuwanie śmieci z terenów zielonych,

- mycie okien na klatkach schodowych.

- zamiatanie parkingów i jezdni

6. Okres zimowy:

- sprzątanie altan i komór śmietnikowych

- odśnieżanie terenów utwardzonych na obsługiwanym terenie, tj. chodniki, schody, dojścia
do klatek schodowych oraz altan lub komór
zsypowych ( w razie potrzeby także soboty,
niedziele, święta),

2. Minimum raz w tygodniu:
- mycie klatki schodowej
- mycie wind

- usuwanie śliskości gołoledzi przy pomocy
piasku lub chlorku ( w razie potrzeby także soboty, niedziele, święta) z chodników, schodów
i dojść do klatek.

3. Minimum raz w miesiącu:
- sprzątanie korytarzy piwnicznych,
- odczyt liczników głównych,

Firmy sprzątające mają obowiązek zgłaszać
wszystkie usterki na sprzątanych budynkach
( spalone żarówki, uszkodzone kontenery, zepsute drzwi wejściowe i inne nieprawidłowości) bezpośrednio Administratorowi lub w
Dziale Technicznym.

- mycie oraz dbanie o estetyczny wygląd gablot informacyjnych.
4. Według potrzeb:
- grabienie trawy i liści,

W przypadku nagłych zdarzeń, które wystąpiły
na sprzątanym budynku, takich jak pożar, zalanie, zniszczenia, dewastacje ( w tym graffiti)
powinny niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię.

- mycie okienek piwnicznych z zewnątrz budynku,
- rozbijanie kretowin oraz zbieranie kamieni na
terenach zielonych,
- mycie balustrad, lamperii, glazury ściennej,
- mycie skrzynek pocztowych oraz kaloryferów,

VI. Bezpieczeństwo.

- omiatanie pajęczyn

Wraz ze spadkami temperatur, mieszkańcy nagminnie, szczelnie zamykają okna. Prowadzi
to w konsekwencji do zaburzeń w pracy wentylacji.

- roznoszenie poczty do lokatorów,
- usuwanie plakatów i ogłoszeń umieszczonych bez zgody Spółdzielni,

W przypadku budynków wyposażonych w piecyki łazienkowe, jest to praktyka bardzo niebezpieczna.

- opróżnianie koszy na śmieci,
- wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach
świąt i uroczystościach państwowych,

Nieodzownym warunkiem prawidłowego
działania wentylacji grawitacyjnej jest stały
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zamarza. Dochodzi do degradacji, łuszczenia
się wewnętrznych ścian kominów. Przy kolejnym uruchomieniu piecyków, zgromadzony
na ściankach lód topnieje i pojawia się na ścianach łazienek w postaci brudnych zacieków a
skruszone fragmenty kominów odpadają do rur
spalinowych. Proces ten, w ostatnich latach
uległ przyspieszeniu, ze względu na powszechne już, odejście od piecyków z dyżurnym płomieniem (tzw. świeczką) i bardzo oszczędne ogrzewanie łazienek.

dopływ odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz i prawidłowe jego ogrzanie w mieszkaniu. Cieplejsze powietrze odprowadzane jest
wówczas przez kanały wentylacyjne.
W przeciętnym mieszkaniu są cztery kanały
wywiewne. Ilość powietrza dostarczanego
bezustannie do mieszkania, musi kompensować jego ilość odprowadzaną bez przerwy
tymi kominami. Jeśli nie dopłynie ono z zewnątrz (okna i drzwi), zostanie doprowadzone
przez któryś z kominów, zwykle w najchłodniejszym pomieszczeniu, jako tzw. cofka.

Należy wyposażyć mieszkanie w nawiewniki
powietrza, prawidłowo ogrzewać pomieszczenia i regularnie je wietrzyć.

Brak dostępu odpowiedniej ilości powietrza
prowadzi do wzrostu wilgotności w mieszkaniu, występowania nawiewu powietrza przez
kratki wentylacyjne i co szczególnie niebezpieczne, może doprowadzić do tzw. cofek z
kominów spalinowych.

I tu niestety, montaż nawiewników tylko w
jednym mieszkaniu, w pionie liczącym np. 11
mieszkań, nie przyniesie spodziewanego
efektu. Ilość powietrza dostarczanego przez
jedno mieszkanie, nie będzie w stanie odwrócić tych niekorzystnych zjawisk. Poprawę sytuacji może przynieść jedynie solidarne wyposażenie wszystkich mieszkań w nawiewniki i przyjęcie podanych zasad.

Stąd już tylko krok do zagrzybienia mieszkania, zamarzania instalacji wodnych, obladzania ścian kominowych wewnątrz mieszkań, zalewania ścian na kominach spalinowych oraz
zatruć spowodowanych tlenkiem węgla, dostającego się do mieszkania nawet pomimo nie
korzystania z własnego piecyka.

Dział Techniczny montuje nawiewniki nieodpłatnie po ustaleniu terminu. W świetle obecnie obowiązujących norm, obecność nawiewników jest wymogiem.

W niekorzystnej sytuacji pozostają mieszkańcy ostatnich kondygnacji. Mieszkania te,
wyposażone są w osobne przewody kominowe, zatem nawet prawidłowa ich eksploatacja, nie jest w stanie wyeliminować skutków
tzw. cofek do mieszkań położonych niżej.
W tych mieszkaniach, nagminnie obserwujemy zamarzniętą instalację wodną oraz
warstwy litego lodu, pokrywające ściany na
kominach (np. w kuchniach).

Warto zakupić do mieszkania higrometr pokojowy oraz czujnik tlenku węgla. Ten pierwszy
informował nas będzie o wzroście wilgotności,
która może doprowadzić do zagrzybienia
mieszkania a w konsekwencji rozwoju alergenów i obniżenia samopoczucia. Optymalna
wilgotność powinna mieścić się w przedziale
40%-55%.

Kolejnym zjawiskiem, jest zamarzanie kominów spalinowych. Na skutek braku stałego
przepływu ciepłego powierza przez komin,
wewnętrzne ściany kominów spalinowych są
wychłodzone. Para wodna obecna w spalinach
skrapla się na zimnych ściankach a następnie

Wraz z nadejściem upalnych dni, będziemy
niestety narażeni na tzw. cofki, spowodowane
dla odmiany przegrzaniem dachów i kominów
oraz podmuchami wiatru. Tu niestety uchylaniem okien, nie poprawimy sytuacji.
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VIII. Monitoring osiedlowy
W ubiegłym roku na naszym osiedlu rozpoczęliśmy budowę systemu monitoringu wizyjnego. Obecnie kontynuujemy rozbudowę sieci
monitoringu.

Koszt czujnika czadu wynosi ok. 110 zł.,
a ostrzeże nas on przed obecnością czadu
w mieszkaniu i może uratować nam życie.

Mieszkańcy kolejnych budynków wnioskują o
montaż kamer, których obecność sprawia, że
potencjalni sprawcy zachowań sprzecznych z
prawem w większości wypadków odstępują od
popełniania czynów zabronionych.

W łazienkach z kabinami prysznicowymi,
jest on bezwzględnie konieczny.
Nikt, kto doświadczył zatrucia we własnym
mieszkaniu, nie będzie miał wątpliwości, co do
zasadności poprawnej eksploatacji mieszkania
według opisanych powyżej sposobów.

Monitorowane jest tylko i wyłącznie otoczenie
budynków m. in. wejścia do klatek, ciągi piesze, parkingi oraz miejsca narażone na akty
wandalizmu, w szczególności altany śmietnikowe, garaże, place zabaw.

Docelowo, Spółdzielnia przygotowuje kompleksowy projekt całkowitej rezygnacji z piecyków łazienkowych. Spowoduje to wyeliminowanie komina spalinowego i co za tym
idzie, ryzyka zatrucia tlenkiem węgla oraz znaczące obniżenie zapotrzebowania na dopływ
powietrza do mieszkań.

W obecnej chwili posiadamy czternaście kamer, z których obraz zapisywany jest w firmie
obsługującej system, natomiast w siedzibie
Spółdzielni znajduje się podgląd bez możliwości zapisu. Koszt utrzymania jednej kamery
wynosi 50 zł /netto/ na miesiąc i obejmuje bieżącą obsługę, konserwację urządzeń oraz rejestrację i przechowywanie danych z monitoringu przez okres 14 dni.

VII. Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO)
UWAGA WAŻNE!!!!

Spółdzielnia posiada Regulamin Monitoringu
Wizyjnego, który zawiera szczegółowe zasady
funkcjonowania systemu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni. W
przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, a nagranie może stanowić materiał
dowodowy w sprawie, zapis z monitoringu
może być zabezpieczony przed skasowaniem
na podstawie wniosku, którym jest załącznik
do regulaminu.

Od dnia 1 maja 2018 r. wszelkie informacje
dotyczące indywidualnych rozliczeń (saldo,
zadłużenia itp.) będą udzielane telefonicznie
tylko i wyłącznie po podaniu:
imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego
Związane to jest z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). Jest to regulacja unijna, która będzie
obowiązywała we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce zastąpi ona obowiązującą
dziś ustawę o ochronie danych osobowych.

Wniosek taki można złożyć w terminie do 14
dni od zaistnienia zdarzenia
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IX. Zaległości czynszowe
Problemem spędzającym sen: Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Pracownikom jak i mieszkańcom SM
"Prądnik Czerwony" jest bardzo duże zadłużenie czynszowe zasobów mieszkań powstałe na skutek
nie systematycznego płacenia czynszu przez ich mieszkańców. Najczęściej przyczynami nie płacenia
czynszu są: całkowity lub częściowy brak pracy a także lekceważenie podstawowych obowiązków
wynikających z Regulaminów obowiązujących w SM "Prądnik Czerwony". Nie wykluczone, że
wśród dłużników znajdują się mieszkańcy zamożni i na wysokich stanowiskach.
Emeryci i renciści są solidnymi płatnikami (płacą solidnie - nie uznają długów).
Komisja Członkowska Rady Nadzorczej SM "Prądnik Czerwony" przy współpracy z Zarządem i
pracownikami SM "Prądnik Czerwony dokonała analizy zadłużenia czynszowego zasobów lokali
mieszkalnych za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r
Zestawienie 1
Wykaz zaległości przypadających na poszczególne budynki mieszkalne wg
stanu na dzień: 31-12-2016r. i 31-12-2017r.
L.p

Budynek

ilość
mieszilość
kań mieszkań zadłużonych

na dzień: 31.12.2016r.
zaległość

na mieszkanie

na dzień: 31.12.2017r.
na zadłużonego

ilość
mieszkań zadłużonych

zaległość

na mieszkanie

na zadłużonego

1

Bitschana 2

72

26

11 820,91

164,18

454,65

24

↓

11 957,24

↑

166,07

↑

498,22

↑

2

Dobrego Pasterza 125

70

19

60 486,74

864,10

3 183,51

29

↑

67 556,63

↑

965,09

↑

2 329,54

↓

3

Dobrego Pasterza 127

70

16

14 024,67

200,35

876,54

19

↑

18 108,01

↑

258,69

↑

953,05

↑

4

Dobrego Pasterza 129

60

15

45 652,36

760,87

3 043,49

19

↑

53 215,49

↑

886,92

↑

2 800,82

↓

5

Kwartowa 1

60

15

12 658,19

210,97

843,88

18

↑

19 154,81

↑

319,25

↑

1 064,16

↑

6

Kwartowa 3

109

35

121 003,77

1 110,13

3 457,25

50

↑

118 621,55

↓

1 088,27

↓

2 372,43

↓

7

Łepkowskiego 2

66

14

18 023,56

273,08

1 287,40

23

↑

20 283,48

↑

307,33

↑

881,89

↓

8

Łepkowskiego 4

66

14

76 263,92

1 155,51

5 447,42

16

↑

70 487,56

↓

1 067,99

↓

4 405,47

↓

9

Łepkowskiego 6

66

17

57 113,25

865,35

3 359,60

19

↑

48 468,76

↓

734,38

↓

2 550,99

↓

10

Łepkowskiego 8

66

23

18 207,47

275,87

791,63

23

=

23 322,61

↑

353,37

↑

1 014,03

↑

11

Łepkowskiego 10

66

23

13 289,69

204,46

577,81

15

↓

9 654,48 ↓

146,28

↓

643,63

↑

12

Łepkowskiego 12

66

25

112 431,02

1 703,50

4 497,24

24

↓

121 114,10 ↑

1 959,98

↑

5 389,94

↑

13

Łuszczkiewicza 9

20

6

4 736,06

236,80

789,34

7

↑

5 758,89 ↑

287,94

↑

822,70

↑

14

Majora 1

66

15

6 779,12

102,71

451,94

24

↑

12 559,15 ↑

190,29

↑

523,30

↑

15

Majora 3

66

17

5 325,44

80,69

313,26

27

↑

5 942,50 ↑

90,04

↓

220,09

↓

16

Majora 5

66

18

59 444,52

900,67

3 302,47

22

↑

54 976,56 ↓

832,98

↓

2 498,93

↓

17

Majora 7

80

18

103 577,04

1 294,71

5 754,28

22

↑

103 376,73 ↓

1 292,21

↓

4 698,94

↓

18

Majora 9

80

12

87 574,52

1 094,68

7 297,88

18

↑

102 739,49 ↑

1 284,23

↑

4 280,77

↓

19

Majora 20, 22, 24

18

3

1 240,89

68,94

413,63

5

=

4 632,60 ↑

257,37

↑

926,52

↑

20

Majora 26, 28, 30, 32

24

4

451,34

18,81

112,84

3

↑

3 527,41 ↑

146,98

↑

1 175,80

↑

21

Majora 34, 36

12

4

52 564,55

4 380,38

13 141,14

6

↑

48 295,29 ↓

4 024,61

↓

8 049,22

↓

22

Majora 38

6

1

2 749,13

458,19

2 749,13

2

↑

4 792,16 ↑

798,69

↑

2 396,08

↓

23

Majora 40 ,42, 44, 46

22

6

4 103,25

186,51

683,88

9

↑

4 061,95 ↓

184,63

↓

451,33

↓

24

Majora 48, 50, 52, 54

22

9

6 831,38

310,52

759,04

10

↑

7 710,99 ↑

350.50

↑

771,10

↑

25

Majora 56, 58, 60

16

5

8 010,76

500,67

1 602,15

7

↑

3 421,10 ↓

213,82

↓

488,73

↓

26

Powstańców 26

276

86

560 522,65

2 030,88

6 517,71

99

↑

543 892,38 ↓

1 970,62

↓

5 493,86

↓

27

Powstańców 30

70

29

30 354,67

433,64

1 046,71

39

↑

28 016,44 ↓

400,23

↓

718,37

↓

28

Powstańców 30 a

90

25

12 322,95

136,92

492,92

35

↑

16 856,38 ↑

187,29

↑

488,73

↓

29

Powstańców 30 b

50

21

40 584,81

795,78

1 932,61

22

↑

51 411,86 ↑

1 028,24

↑

2 336,90

↑

30

Powstańców 30 c

50

18

24 175,96

483,52

1 343,11

20

↑

40 320,68 ↑

806,41

↑

2 016,03

↑

31

Powstańców 32

97

35

151 037,14

1 557,08

4 315,35

38

↑

97 735,21 ↓

1 007,58

↓

2 571,98

↓

32

Powstańców 34

95

29

19 486,80

205,12

671,96

22

↓

9 408,63 ↓

99,04

↓

427,67

↓

33

Powstańców 34 a

96

30

247 499,16

2 551,54

8 249,97

31

↑

231 383,10 ↓

2 410,24

↓

7 463,97

↓

34

Powstańców 36

70

18

83 107,78

1 187,25

4 617,10

32

↑

26 738,21 ↓

381,97

↓

835,57

↓

35

Powstańców 40

59

21

224 932,16

3 812,41

10 711,06

19

↓

207 742,71 ↓

3 521,06

↓

10 933,83

↑

36

Powstańców 42

49

19

95 687,20

1 952,80

5 036,17

23

↑

111 051,76 ↑

2 266,36

↑

4 828,34

↓

37

Powstańców 44

77

21

276 980,06

3 597,14

13 189,53

31

↑

313 338,80 ↑

4 069,34

↑

10 107,70

↓

38

Powstańców 46

77

32

62 919,15

817,13

1 966,22

23

↓

61 853,06 ↓

803,29

↓

2 689,26

↑
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39

Promienistych 9

70

20

56 024,33

800,35

2 801,22

24

↑

61 853,06 ↑

896,85

↑

2 615,82

↓

40

Promienistych 11

70

24

56 676,34

809,66

2 361,51

23

↓

79 311,14 ↑

1 133,02

↑

3 448,31

↑

41

Strzelców 7

50

22

53 701,59

1 074,03

2 440,98

23

↑

37 051,96 ↓

741,04

↓

1 610,95

↓

42

Strzelców 7 a

50

7

2 218,32

44,37

316,90

12

↑

6 6064,50 ↑

133,29

↑

555,38

↑

43

Strzelców 7 b

20

4

4 791,03

239,55

1 197,76

4

=

600,95 ↓

30,05

↓

150,24

↓

44

Strzelców 7 c

20

2

443,26

22,16

221,63

7

↑

2 049,92 ↑

147,40

↑

421,13

↑

45

Strzelców 9

60

11

77 541,28

1 292,35

7 049,21

21

↑

86 015,82 ↑

1 433,60

↑

4 095,99

↓

46

Strzelców 9 a

90

32

190 368,46

2 138,97

5 949,01

34

↑

87 951,42 ↓

977,24

↓

2 586,81

↓

47

Strzelców 9 b

20

5

25 284,41

1 264,22

5 056,88

6

↑

26 245,48 ↑

1 312,27

↑

4 374,25

↓

48

Strzelców 11

70

19

24 870,72

355,30

1 308,99

24

↑

33 954,72 ↑

485,07

↑

1 414,78

↑

49

Strzelców 11 a

90

26

34 087,38

378,75

1 311,05

31

↑

52 253,09 ↑

580,59

↑

1 685,58

↑

50

Strzelców 15 a

90

31

43 045,61

478,28

1 388,57

34

↑

26 633,97 ↓

295,93

↓

783,35

↓

51

Strzelców 15 b

80

30

156 331,35

1 954,14

5 211,05

29

↓

159 748,27 ↑

1 996,85

↑

5 508,56

↑

52

Strzelców 17

77

18

35 169,22

456,74

1 953,85

22

↑

20 221,38 ↓

262,62

↓

919,15

↓

53

Strzelców 17 a

70

26

14 227,99

203,26

547,23

17

↓

7 448,54 ↓

106,41

↓

438,15

↓

54

Strzelców 19

77

23

51 573,59

669,79

2 242,33

21

↓

20 185,50 ↓

262,15

↓

961,21

↓

55

Strzelców 19 a

40

16

18 232,73

455,82

1 139,55

11

↓

12 447,78 ↓

311,19

↓

1 131,62

↓

56

Strzelców 21

77

21

242 298,26

3 146,73

11 538,01

24

↑

274 824,94 ↑

3 569,16

↑

11 451,04

↓

57

Strzelców 23

77

27

204 428,48

2 654,92

7 571,43

29

↑

196 984,83 ↓

2 558,24

↓

6 792,58

↓

3 689

1 108

4 025 288,39

1 091,16

3 632,93

1 277

↑

1 053,40

↓

3 043,07

↓

3 886 004,16

↓

Informacja:

= bez zmian
↑ wzrost zadłużenia w roku 2017 w stosunku do roku 2016.
↓ obniżenie zadłużenia w roku 2017 w stosunku do roku 2016.
Z powyższego Zestawienia 1 wynika, że: na 3 689 lokali mieszkalnych



na dzień 31-12-2016r. zadłużonych było 1 108 mieszkań na kwotę 4 025 288,39 zł
tj. 3 632,93 zł na zadłużone mieszkanie,
na dzień 31-12-2017r. zadłużonych było 1 277 mieszkań na kwotę 3 886 004,16 zł
tj. 3 043,07 zł na zadłużone mieszkanie.

Podsumowując: W 2017 roku liczba mieszkań zadłużonych wzrosła o 169 lokali
przy równoczesnym obniżeniu zadłużenia o kwotę 139 284,23 zł.
Zestawienie 2a

Struktura zaległości czynszowych mieszkań wg stanu na dzień: 31-12-2016r

Zaległość w przedziale

Kwota zaległości

Liczba zaległych mieszkań

Struktura
%

do 1 miesiąca

99 263,59

644

2,47

od 1 do 3 miesięcy

183 009,82

231

4,55

od 3 do 6 miesięcy

138 574,57

70

3,44

powyżej 6 miesięcy

3 604 440,41

163

89,54

4 025 288,39

1 108

100,00

Zestawienie 2b

Struktura zaległości czynszowych mieszkań wg stanu na dzień: 31-12-2017r

Zaległość w przedziale

Kwota zaległości

Liczba zaległych mieszkań

Struktura
%

do 1 miesiąca

99 272,61

817

2,55

od 1 do 3 miesięcy

178 840,15

230

4,60

od 3 do 6 miesięcy

162 071,30

84

4,17

powyżej 6 miesięcy

3 445 820,10

146

88,67

3 886 004,16

1277

100,00
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Z Zestawienia 2a i 2b wynika, że zaległości zadłużenia:
- w przedziale do 6 miesięcy:

- na dzień 31-12-2016r. wynosiły 420 847,98 zł na 945 mieszkań tj. 10,46 %

- na dzień 31-12-2017r. wynosiły 440 184,06 zł na 1 131 mieszkań tj. 11,33 %
- w przedziale powyżej 6 miesięcy:



- na dzień 31-12-2016r. wynosiły 3 604 440,41 zł na 163 mieszkań tj. 89,54 %
- na dzień 31-12-2017r. wynosiły 3 445 820,10 zł na 146 mieszkań tj. 88,67 %

Podsumowując:
W 2017 roku zaległości zadłużonych mieszkań w przedziale do 6 miesięcy wzrosło o 0,87% i wynosi 11,33%, natomiast zadłużenie w przedziale powyżej 6 miesięcy zmniejszyło się o 0,87% i
wynosi 88,67%.
Stanowi to bardzo duży problem dla wszystkich członków SM "Prądnik Czerwony".
Zestawienie 3 Najmniej zadłużone lokale mieszkaniowe wg stanu na dzień: 31-12-2017r.
ilość mieszkań
Budynek

w budynku

zadłużenie [zł]

zadłużonych

budynku

na mieszkanie

na zadłużone
mieszkanie

Strzelców 7 b

20

4

600,95

30,05

150,24

Majora 3

66

27

5 942,50

90,04

220,09

Strzelców 7 c

20

7

2 947,92

147,40

421,13

Powstańców 34

95

22

9 408,63

99,04

427,67

Strzelców 17 a

70

17

7 448,54

106,41

438,15

Majora 40, 42, 44, 46

24

9

4 061,95

184,63

451,33

Powstańców 30 a

90

35

16 856,38

187,29

481,61

Majora 56, 58, 60

16

7

3 421,10

213,82

488,73

Bitschana 2

72

24

11 957,24

166,07

498,22

Majora 1

66

24

12 559,15

190,29

523,30

Zestawienie 4

Rekordziści w zaległościach czynszowych wg stanu na dzień: 31-12-2017r.
ilość mieszkań

Budynek

zadłużenie [zł]

zadłużonych

Strzelców 21

77

24

274 824,94

3 569,16

11 451,04

Powstańców 40

59

19

207 742,71

3 521,06

10 933,83

Powstańców 44

77

31

313 338,80

4 069,34

10 107,70

Majora 34, 36

12

6

48 295,29

4 024,61

8 049,22

Powstańców 34 a

96

31

231 383,10

2 410,24

7 463,97

Strzelców 23

77

29

196 984,83

2 558,24

6 792,58

Strzelców 15 b

80

29

159 748,27

1 996,85

5 508,56

Powstańców 26

276

99

543 892,38

1 970,82

5 493,86

Łepkowskiego 12

66

24

129 358,50

1 959,98

5 389,94

Powstańców 42

49

23

111 051,76

2 266,36

4 828,34

10

budynku

na mieszkanie

na zadłużone
mieszkanie

w budynku
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W Zestawieniu 4 i Zestawieniu 5 przedstawiono obiekty (budynki mieszkalne) w których znajdują
się mieszkania najmniej zadłużone i rekordowo zadłużone w płaceniu czynszów.
Zadłużenie w opłatach czynszowych lokali mieszkalnych jest poważnym problemem w SM "Prądnik
Czerwony", który możemy nazwać "góra lodową". Tak duże zadłużenie (przypominam na dzień 3112-2017r. na kwotę 3 886 004,16 zł) jest tylko należnością główną, nie uwzględnia: odsetek, należności zasądzony, należności komorniczych które mogą osiągać kwotę 2-3 krotną należności głównej.
W 2017 roku Zarząd SM "Pradnik Czerwony" kontynuował intensywnie działania windykacyjne,
wynikiem których są:
- 655 wezwań do zapłaty,
- 72 ugód z dłużnikami - spłaty zadłużenia w ratach na łączna kwotę 516 394,00 zł,
- 20 spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego (w toku)
-

4 sprawy skierowane na drogę postępowania eksmisyjnego,

- 170 postępowań komorniczych (przekazanych do egzekucji komornikowi),
- 10 wniosków skierowano o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę Kraków
lokalu socjalnego osobom uprawnionym za okres od 01.06.2016r. do 31.12.2017r.
Przy ścisłej współpracy Zarządu, Pracowników (Działu Prawnego) i Komisji Członkowskiej RN 2017 rok udało się zakończyć obniżeniem zadłużenia o 3,5%.
Napiętnowanie (wskazanie) dłużników jest utrudnione (niemożliwe) ze względu na Ustawa z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), niemniej Rada
Nadzorcza przy współpracy z Zarządem prowadzi intensywne działania windykacyjne w celu ściągania należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali, bo nie może być tak, że mieszkańcy 1 277
lokali mieszkają bezkarnie (za darmo) kosztem pozostałych 2 412 lokali mieszkalnych.
To musi się zmienić dla dobra mieszkańców całego osiedla będącego we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Czerwony".Tym artykułem apeluje do wszystkich mieszkańców zamieszkujących
zasoby mieszkaniowe SM "Prądnik Czerwony" o sprawdzenie swoich sald "opłat czynszowych" w
biurze Spółdzielni, bo odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu też są zadłużeniem.
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X. .Czerwonoprądnicki Dom Kultury.
Mikołaj w CzDK
W sobotę 9.12.2017r. najmłodsi mieszkańcy
naszej Spółdzielni uczestniczyli w spotkaniu z
Mikołajem. Dzieci w wieku od 2,5 roku do lat
12, bawiły się przy świetnej muzyce i uczestniczyły w różnych konkursach i zabawach. Rodzice również chętnie pląsali po „parkiecie”.
Śnieżynka wspólnie z Mikołajem wręczyli 86
paczek-niespodzianek ufundowanych przez
sieć sklepów Lewiatan (podziękowania dla p.
kierownik sklepu przy ul. Dobrego Pasterza
100) oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Prądnik Czerwony”. Cieszy nas, że wszystkie
dzieci otrzymały prezenty. Do zobaczenia na
zabawie z okazji Dnia Dziecka.

CzDK.już od 26 lat pod czujnym okiem instruktora plastyki Pana Wacława Śliwy, młodzi
artyści rozwijają swoją pasję, by po przejściu
kolejnych etapów artystycznego kształcenia,
rozpocząć swoją samodzielną działalność artystyczną. Najlepszym tego przykładem jest
Aneta Śliwa, która swoją twórczość prezentuje
w Galerii Lipowa 3 na wystawie HIPNAGOGIE . Serdecznie zapraszamy w jej imieniu.

Młode talenty z CzDK
W 50-tym jubileuszowym konkursie plastycznym w Schwedt w Niemczech, w kategorii wiekowej 16 - 20 lat nagrodzono III miejscem Patryka Starucha. Nasz młody artysta narysował
piórkiem i tuszem widok na nasze osiedle z
okna Pracowni Plastycznej
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Wigilia dla Seniorów

XI. Festyn na Pradniczance.

20 grudnia 2017r. spotkaliśmy się z Seniorami
na piętnastej już Wigilii w naszym Klubie. We
wspólnej kolacji uczestniczyli: Zarząd Spółdzielni, przedstawiciel Rady Dzielnicy III,
Rady Miasta Krakowa, jak i przedstawiciel
Rady Nadzorczej SM „Prądnik Czerwonej”.
Dziękujemy ks. Proboszczowi Parafii Jana
Chrzciciela za niezawodną od wielu lat obecność. Dzieci z oazy przy tej parafii przygotowały specjalnie dla Seniorów Jasełka. Na stołach oczywiście tradycyjnie barszcz z uszkami,
ryba z kapustą jak i owoce, ciasta i napoje. Najważniejsze były jednak życzenia: zdrowia i jak
najwięcej pogody ducha, dużo uśmiechu na
twarzy, oraz szczęścia, obyśmy mogli się spotkać na następnej Wigilii. Dziękujemy w imieniu organizatorów tj. Zarząd i Rada Nadzorcza
SM „Prądnik Czerwony” za wszystkie miłe i
ciepłe słowa pod naszym adresem.

W sobotę 02.12.2017r. na hali KS Prądniczanka z inicjatywy koszykarskiej sekcji sportowej zorganizowano I festyn integracyjny pod
hasłem „Mikołajki na sportowo w Prądniczance - jest wesoło”. Imprezę zorganizowano
dzięki głównemu sponsorowi firmie DB Schenker. Czynny udział brały w nim osoby z
ośrodka pomocy społecznej i wolontariusze
oraz przedstawiciele firmy DB Schenker. Celem festynu była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi,
wspólna rywalizacja, wymiana doświadczeń,
nawiązanie przyjaźni, dowartościowanie osób
niepełnosprawnych, zapewnienie im poczucia
sukcesu, wzmocnienie przekazu dotyczącego
osób niepełnosprawnych, zaapelowanie o
większą akceptację i walkę z wykluczeniem i
stereotypami oraz zdrowy, aktywny wypoczynek. Poprzez organizowanie tego rodzaju integracyjnych festynów o charakterze rekreacyjno-sportowym następuje integracja nie tylko
osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
ale również całego środowiska lokalnego. Spotkanie rozpoczęło się występem rapera Paxa
który rozgrzał wszystkich swoim śpiewem. Na
hali zaprezentowały się również grupy wokalne, taneczne. Wszyscy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Po części oficjalnej zgromadzone dzieci i młodzież wzięła udział w
przygotowanych przez sekcję koszykówki
atrakcjach o charakterze rekreacyjno sportowym.. Intencją organizatorów była integracja
osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek. Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla osób niepełnosprawnych stworzyły szansę na zdrowe, aktywne spędzenie wolnego czasu, umożliwiając jednocześnie sprawdzenie swoich możliwości. A
wszystko to odbyło się w atmosferze zdrowej
rywalizacji, współzawodnictwa i pełnej integracji. Do udziału w festynie, zostali zaproszeni przedstawiciele firmy DB Schenker która
była głównym sponsorem tego przedsięwzięcia.

Oferta
Seniorów, mieszkańców naszej Spółdzielni zapraszamy na zajęcia
- gimnastyka (pilates)
- tańce pod nazwą taniec w kręgu (zajęcia nie
wymagają partnera)
- brydż w poniedziałki i środy w godz. 9.00 14.00 (macie państwo czwórkę do gry, to zapraszamy do nas)
- zajęcia w pracowni plastycznej
Zapisy pod nr. telefonu 12 4113044 codziennie w godz. 9.00 - 21.00
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stan sprawdzać przed każdą zapłatą czynszu.
Jeżeli macie państwo jakieś uwagi lub sugestie
dotyczące funkcjonowania strony, proszę kierować je mailowo do Spółdzielni: sekretariat@pradnikczerwony.pl – w miarę możliwości będziemy się starali uczynić ją jak najlepszą.

XII. Strona internetowa spółdzielni.
Nasza Spółdzielnia udostępnia w sieci swoje
dane pod adresem http://pradnikczerwony.pl .
Można tam znaleźć różnego rodzaju informacje, wybierając ich kategorię z menu po prawej
stronie, dostępnego również na większości
podstron. Większa część informacji jest publicznie dostępna: aktualności, informacje o
przetargach, statut i regulaminy określające
funkcjonowanie spółdzielni, wzory różnego rodzaju pism i wniosków a także informacje o
działalności kulturalnej. Można tam także znaleźć poprzednie wydania informatora. Dla wygody korzystających najświeższa z aktualności
jest także wyświetlana na stronie głównej.
Przez stronę można uzyskać dostęp także do informacji dotyczących jedynie członków spółdzielni. Służy do tego pierwsza pozycja menu:
Strefa dla członka Spółdzielni, gdzie można
znaleźć informacje o Walnych Zebraniach,
sprawozdania z działalności, plany remontów i
tym podobne dokumenty nie przeznaczone dla
wszystkich internautów. Aby się tam dostać,
trzeba potwierdzić swoją tożsamość, podając
swoje imię i nazwisko oraz numer członkowski
– oczywiście będąc członkiem. Członkowie nie
znający swojego numeru członkowskiego
mogą go uzyskać w siedzibie Spółdzielni. Odrębną kategorię stanowią dane przeznaczone
dla indywidualnych członków. Aby się dostać
do swojego konta, należy odszukać na dole
strony logo firmy SoftHard S.A., która utrzymuje dla nas tę usługę. Po uruchomieniu linku,
kryjącego się pod tym obrazkiem widzimy
krótką informację o sposobie logowania, po
czym automatycznie (lub po kliknięciu Przejdź
do usługi) przechodzimy do logowania. Po podaniu poprawnego loginu i hasła uzyskamy dostęp do aktualnego stanu rozliczeń czynszowych oraz odczytów wodomierzy. Warto ten

XII Wiersz „Jesień na Prądniku”
Idzie Zosia drogą i zerka
W słońcu błyszczą futerka
Psie jak zwykle oczywiście
barwne by jesienne liście
Taki świat się zrobił mały
drzewa liści nasypały
po nich właśnie ładne panie
chodzi się jak po dywanie
po dywanie kolorowym
Kotek łapką myje głowę
a przy bramie naprzeciwko
jakiś gość popija piwko
Nie chce mi się z Klusią brykać
patrzę w „pejzaż” na Prądniku
w ten jesienny, barwny obraz
stołek kocim futrem „oblazł”
na wersalce śpią me kicie,
chrapie mruczy moje życie
Scenariusz nie poskładałam
książek czytać mi nie chce się
bo właśnie przeszkadza jesień
Tylko patrzę w czerwień złoto
spaceruje lud piechotą
w tym olśnieniu rozmarzonym
świątecznym trochę skupionym.
I mruczusię też coś goni
chciałaby skakać po błoni
i po parku chyba przecie,
a tu najzwyczajniej w świecie
inną dolę los zagania.
Zabrałam się do pisania,
czy to życie coś odmieni ?
Znów powracam do jesieni.

14

Informator SM „Prądnik Czerwony”

marzec 2018

ISSN 1506 9516

XIII Uniwersytet Trzeciego Wieku "Akademia Prądnicki Senior"
Uniwersytet Trzeciego Wieku "Akademia Prądnicki Senior" zainaugurował swoją działalność w dniu
6 października 2015 r. Bardzo interesujące wykłady odbywały się w sali Czerwonoprądnickiego Domu
Kultury w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 100. Ostatni wykład semestru odbył się tam
26.01.2015r . Od II semestru tj. od 09.03.2016r. wykłady, seminaria i zajęcia dodatkowe odbywają
się w Gimnazjum Nr 9 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie.
Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Akademia Prądnicki Senior” Semestr VI w okresie 01.03.
2018 do 07.06.2018r.
Data
01.03.2018

Wykładowca
dr hab. med., prof. MWS im. Dietla, Marek
Stępniewski.

Temat wykładu
Cukrzyca - choroba naszej cywilizacji.

08.03.2018
15.03.2018

Pani Danuta Cieślik
dr inż. Krystyna Słoczyńska

Życie i twórczość Hanki Bielickiej- program artystyczny
"Izrael - ten, który walczył z Bogiem – opowieść – opowieść
o początkach państwa i zachodzących zmianach".

22.03.2018

AGH Wydział Ceramiki
Mgr Lea Kjeldsen - dyrygent

05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
10.05.2018

Prof. Jacek Pietrzyk Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
dr hab. Anna Kumaniecka Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Halina Krasowska PK
mgr Krystyna Chmielińska

17.05.2018

Dr. Barbara Bętkowska-Korpała Centrum Dobrej Terapii
mgr Mateusz Drożdż- Radny Dzielnicy III

24.05.2018
07.06.2018

Pan Ryszard Teska Nadwiślańska Pasieka
Zakończenie semestru

Historia muzyki Gospel – wykład i koncert Chóru „Gospel
Senior”.
„Dbaj o nerki – Twój filtr życia – wykład na temat profilaktyki chorób nerek”.
"Malarstwo Olgi Boznańskiej"
"Akcja III Most" Historia odwetowej broni niemieckiej V2"
I Kraków ma swojego Gaudiego czyli Teodor Talowski- jeden z najważniejszych polskich arcitektów przełomu XIX i
XX wieku.
" Stres".
"Jak lotnisko w Rakowicach stało się kolebką lotnictwa polskiego".
Właściwości lecznicze miodu i produktów pszczelich.
Niespodzianka

24 marca 2018r. godz. 10,30 - zwiedzamy Akademię Sztuk Pięknych i gabinet samego Mistrza Jana
Matejki - spotkanie z dr hab. Witoldem Stelmachniewiczem, prof. ASP , dziekanem Wydziału Malarstwa.
W kwietniu: Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem.
W maju: całodniowa wycieczka dla uczczenia 100 lecia Niepodległości Państwa Polskiego – szlakiem
pól bitewnych na północ od Krakowa związanych z walkami na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej
w listopadzie 1914r. Informacje o innych wycieczkach będą podawane na bieżąco na spotkaniach i na
stronie internetowej http://www.pro-age.pl/
W tym roku będziemy w tym zakresie kontynuować współpracę z UTW Politechniki Krakowskiej
oraz UTW Uniwersytetu Rolniczego. Dodatkowo będziemy współpracować z BORT PTTK, który ma
bardzo ciekawą listę wycieczek na ten rok w przystępnych cenach.
Od marca zmienił się adres e-mail UTW: utw.proage@gmail.com
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ADMINISTRACJA
Redaktor Naczelna –
Joanna Pierzchała-Cempura
Zespół Redakcyjny –
Grzegorz Cempura,
Marcin Kościelniak,
Marek Ślusarczyk,
Elżbieta Zając

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek :
piątek:

8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
nieczynne
8.00-13.00

DZIAŁ CZŁONKOWSKI
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek :
piątek:

ul. DOBREGO PASTERZA 67
31-416 KRAKÓW

RADA NADZORCZA
zaprasza na dyżury w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.00

http://www.pradnikczerwony.pl
TELEFONY: 12 411 89 80
12 411 39 38
FAX:
12 411 79 33
Z poszczególnymi działami można łączyć się bezpośrednio według numerów podanych przez automatyczną sekretarkę. Dla przypomnienia przedstawiamy te
numery:

CZERWONOPRĄDNICKI DOM KULTURY tel.:
12 411 30 44
POGOTOWIE AWARYJNE „KRAKOPOL”
tel.: 12 640 21 90, 603 286 333
działa po godzinach pracy Działu Technicznego SM
„Prądnik Czerwony”.
 w dni robocze:
poniedziałki po godz. 17.00
wtorki, środy, czwartki po godz.15.00
piątki po godz. 13.00
 w dni wolne od pracy całodobowo

 Dział Techniczny (wew. 1)
 Dział Czynszów (wew. 2)
 Dział Członkowski (wew. 3)
 Administracja budynków:
- Strzelców 15A-23 oraz Powstańców 32-42 (w. 4);
- pozostałych (wew. 5)
 Sekretariat (wew. 6)
 Rozliczenia wody i C.O. (wew. 7)

We czwartki Dział Techniczny przyjmuje wyłącznie
w sprawach awaryjnych.

KASA SPÓŁDZIELNI

TELEFONY ALARMOWE:

poniedziałek: 12.30-16.30
wtorek:
7.30-11.30
środa:
9.30-13.30
czwartek:
nieczynne
piątek:
7.30-11.30
Ewentualne dni zamknięcia Kasy (np. z powodu
urlopu pracownika) wywieszane będą na klatkach.

POGOTOWIE RATUNKOWE …… 999
STRAŻ POŻARNA ……………
998
POLICJA ………………………
997
STRAŻ MIEJSKA ………………….…986
POGOTOWIE GAZOWE Z.G. …..
992
POGOTOWIE MPEC ……………….. 993
12 644 18 72
POGOTOWIE MPWiK …………….. 994
12 422 92 05
Pogotowie Dźwigowe S.M. … 603308438
12413 52 85

DZIAŁ CZYNSZÓW
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek :
piątek:

12.30-16.30
7.30-11.30
9.30-13.30
bez przyjęcia stron
bez przyjęcia stron

8.00-16.30
8.00-14.30
8.00-14.30
nieczynne
8.00-12.30

ZUE – oświetlenie uliczne …12 686 07 20
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