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Informacja
Mieszkaniowej.

Zarządu

Marzec 2021

Spółdzielni
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Poniedziałek: 12.30 - 16.30
Wtorek:
7.30 - 11.30
Środa:
9.30 - 13.30
Czwartek - nieczynne
Piątek:
7.30 - 11.30

Ze
względu
na
aktualną
sytuację
epidemiologiczną w kraju oraz kolejny raz
rosnącą liczbę zachorowań zalecamy, aby
wszelkie sprawy i zgłoszenia załatwiać
telefonicznie, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub
za pośrednictwem skrzynek przed wejściem do
biura Spółdzielni i tymczasowy dziennik
podawczy. Skrzynki administracyjne znajdujące
się w każdym budynku są opróżniane tylko jeden
raz w miesiącu. Wstęp do siedziby Spółdzielni
tylko przy zachowaniu nakazanych zasad w
zakresie ochrony osobistej, tj. z użyciem maseczki
ochronnej zasłaniającej nos i usta oraz po
zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku
i zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Kasa znajduje się na parterze budynku obok
Działu Technicznego w pokoju nr 5 (wejście od
strony dziedzińca).
Nadal prosimy, aby w okresie zwiększonego
ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się
wirusa zachowywać wszelkie środki ostrożności,
szczególnie
dezynfekowanie
rąk
przed
podaniem książeczki i pieniędzy.
Mając na względzie sytuacje dotyczącą
rozprzestrzenia się koronawirusa przypominamy
że, dyżury członków Rady Nadzorczej zostają
zawieszone do końca maja 2021roku.

Telefony kontaktowe w godzinach Spółdzielni:
Sekretariat

12 411-89-80 lub 411-39-38

III. Podzielniki kosztów.

Dział Techniczny

12 411-89-80
wew. 1
12 411-89-80
wew. 2
12 411-89-80
wew. 3
12 411-89-80
wew. 4 lub 5

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia
dziesięcioletniej umowy abonamentowo –
rozliczeniowej z firmą „ista” dotyczącej
zastosowania
elektronicznych
podzielników
kosztów w budynkach w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Prądnik
Czerwony”
przekazujemy poniżej informacje, które być może
ułatwią Państwu zajęcie stanowiska w sprawie
metody
rozliczania
kosztów
ogrzewania
w kolejnych latach.

Dział Czynszów
Dział Członkowski
Administracja
Zgłaszanie awarii
Spółdzielni:

po

lub 411-39-38
lub 411-39-38
lub 411-39-38
lub 411-39-38

godzinach

pracy

Firma „ista” rozlicza ok. 15 500 podzielników
kosztów w 57 budynkach znajdujących się
w zasobach Spółdzielni.

Firma KRAKOPOL 12 640-21-90
lub
603-286-333

Ceny ciepła.
Jak zmieniały się ceny ciepła w ostatnich
dziesięciu latach?

II. Kasa Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik
Czerwony”

Ceny ciepła płacone przez Spółdzielnię
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
S.A. w Krakowie wynikają z taryfy dla ciepła
zatwierdzanej każdorazowo przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Cennik dostępny jest na
stronie
internetowej
www.mpec.krakow.pl
(cennik aktualny i cenniki archiwalne).
W cennikach podawane są ceny netto.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich wobec
stale rosnącej liczby zachorowań Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony”
uprzejmie informuje, że od 1 marca 2021 roku
kasa spółdzielni będzie czynna:
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Spółdzielnia pokrywa koszty ciepła wg grupy
taryfowej:

Z tabeli cen wynika, że ceny mocy zamówionej
w okresie 5 lat od 01.01.2007 do 01.01.2012
wzrosły o 26,9% (8.091,45/6375,67=1,269).
W kolejnej tabeli zebrano zmiany cen ciepła
w okresach 5-cio letnich i w okresie 10-letnim.

S1-WIP (węzeł indywidualny)
nieruchomości: Bitschana 2, Łepkowskiego 2, 4,
6, 8, 10 i 12, Majora 1,3, 5,7,9, 20-24, 26-32, 3436, 38, 40-46, 48-54, 56-60, Powstańców 26, 44
i 46, Promienistych 9 i 11, Strzelców 17, 19, 21
i 23.

Z wyliczeń wynika, że cena 1 MW mocy
zamówionej w ciągu 10 lat zwiększyła się
o 67,7% a cena 1 GJ energii zwiększyła się
o 70,2%. Taki wzrost cen musi powodować
odczuwalny wzrost kosztów c.o. w każdym
kolejnym okresie rozliczeniowym.

S1-WGP (węzeł grupowy)
nieruchomości: Dobrego Pasterza 125, 127 i 129,
Kwartowa 1 i 3, Łuszczkiewicza 9, Powstańców
30 - 42 , Strzelców 7 – 15B, 17A i 19A.
wytwarzanie

przesył

razem

netto
zł/MW/m-c

netto
zł/MW/m-c

brutto zł

2007-01-01

2 939,40

2 286,56

6 375,67

2012-01-01

3 460,37

3 118,04

8 091,45

2017-01-01

5 571,35

3 121,65

10 692,39

2021-03-01

6 925,63

3 675,22

13 039,04

data

wytwarzanie

przesył

zł/GJ

zł/GJ

zł

2007-01-01

14,66

10,09

30,20

2012-01-01

19,90

13,63

41,24

2017-01-01

24,95

16,83

51,39

2021-03-01

31,17

19,25

62,01

data

%
wzrostu

współczynnik
wzrostu

% wzrostu

2012/2007

1,269

26,9

1,366

36,6

2017/2012

1,321

32,1

1,246

24,6

2017/2007

1,677

67,7

1,702

70,2

razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2006/07

948

1 650

2 599

2011/12

1 328

2 817

4 145

2016/17

1 835

3 437

5 271

Widoczne jest zwiększanie się kosztów c.o.
w dłuższych okresach czasu spowodowane
wzrostem cen ciepła. Fakt, że wzrost kosztów
w budynkach mieszkalnych Spółdzielni np.
wciągu 10 lat jest większy niż wynikałoby to ze
wzrostu cen wynika z tego, że ceny podane
w tabelach obowiązywały od 1 stycznia danego
roku i nie ujmowały zmian cen w całych okresach
rozliczeniowych. Ponadto ilość energii zużytej
w danym okresie zależy od czasu trwania sezonu
grzewczego, który z kolei zależy od warunków
pogodowych.
Zwiększanie kosztów c.o. budynków musi się
przekładać na ich wzrost dla poszczególnych
mieszkań. Należy mieć tylko nadzieję, że wzrost
cen ciepła, który jest niezależny od Spółdzielni,
nie będzie zbyt duży w najbliższych latach.

energia

współczynnik
wzrostu

energia

W kolejnej tabeli zebrano w związku z tym łączne
koszty c.o. ponoszone w budynkach mieszkalnych
Spółdzielni.

W tabeli zestawiono wg cenników MPEC ceny
ciepła na środek okresu grzewczego 2006/07,
2011/12 i 2016/17 dla taryfy S1-WIP. Nie
zestawiano cen dla taryfy S1_WGP ze względu na
nieznaczne różnice cen.

moc zamówiona

moc
zamówiona
okres
rozliczeniowy

brutto razem

porównywane
okresy
rozliczeniowe
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Według zestawień i analiz kosztów centralnego
ogrzewania i struktury zużycia ciepła w zasobach
Spółdzielni w wybranym okresie od 2011/12 do
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2019/20 średnie zużycie ciepła z trzech okresów
2017/18 – 2019/20 było o 6% mniejsze od zużycia
ciepła z okresów 2011/12 – 2013/14.

Argumenty przemawiające
podzielników kosztów:

Wg rozliczenia kosztów za okres 2019/20 koszty
stałe (dzielone proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej mieszkań) stanowiły 51,0% kosztów
bezpośrednich c.o. (kosztów mocy zamówionej i
energii) a koszty zmienne (dzielone zależnie od
wskazań podzielników kosztów) stanowiły 49,0%.

likwidacją

Argumenty przemawiające za rozliczaniem wg
odczytów podzielników kosztów:

Średnia stawka miesięczna wg odczytów
podzielników kosztów z okresu rozliczeniowego
2019/20
z
uwzględnieniem
kosztów
abonamentowo – rozliczeniowych wynosi
2,36 zł/m2.

− Przy stosowaniu podzielników kosztów
częściowo realizowana jest zasada, że im
więcej ciepła zużywasz tym większe ponosisz
koszty. Szczególnie jest to istotne ze względu
na znaczny wynoszący średnio około 5%
realny coroczny wzrost kosztów ciepła.

Dla tego samego okresu rozliczeniowego według
wyliczeń Spółdzielni stawka miesięczna bez
podzielników kosztów wynosi 2,72 zł/m2.
Tak więc koszty ogrzewania rozliczane według
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
wzrosłyby średnio o ok. 220 zł za cały sezon
grzewczy (dla mieszkania o pow. 50 m2 i średnim
zużyciu ciepła).

− Przy likwidacji podzielników:
• dla około 23% (860) mieszkań nastąpiłoby
podwojenie opłat za c.o.
• dla około 13% (500) mieszkań nastąpiłoby
ponad 1,5 krotne zwiększenie opłat za c.o.
• dla około 11% (420) mieszkań nastąpiłoby
około 40% zwiększenie opłat za c.o.

Z analiz wynika, że (wg odczytu podzielników
kosztów) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
użytkowej:

•

za

− Oczywistym jest, że część mieszkań jest
niedogrzana ze względu na nadmierne
ograniczanie zużycia ciepła, prawdopodobnie
ze względów finansowych.
− Dla znacznej części mieszkańców rozliczanie
wg odczytu podzielników jest niejasne i są
przekonani, że Spółdzielnia nie działa
prawidłowo w tym zakresie. Część z tych
mieszkańców ma całkowicie skręcone głowice
termostatyczne i uważają oni, że nie powinni
płacić za ogrzewanie.
− Przepisy (ustawy, rozporządzenia) regulujące
rozliczanie
kosztów
wg
odczytów
podzielników (a także liczników ciepła) są
niespójne i zawierają szereg niekorzystnych
dla mieszkańców rozwiązań.

W okresie 8 lat od 2011/12 do 2019/20 koszty
ciepła przypadające na 1 GJ zużytej energii
wzrosły o 47,6% (średnio rocznie o 5,0%).
Ponieważ inflację narastająco w tym okresie
można szacować na 9,5%, oznacza to, że realnie
koszty ciepła wzrosły w ciągu 8 lat o około 35%.
W okresie 2020/21 należy spodziewać się wzrostu
kosztów na poziomie ok. 10%.

•

ISSN 1506 9516

ale
• dla około 32% (1185) mieszkań powinno
nastąpić zmniejszenie opłat za c.o.

około 49% mieszkań zużywa mniej ciepła od
75% średniego zużycia ciepła w budynku,
a około 32% zużywa tej ciepła więcej od
125% średniego zużycia ciepła w budynku,
w tym 6,3% znacznie więcej.

− Dane związane z odczytami podzielników
kosztów, mogą stanowić dodatkowy materiał
przy reklamacjach kosztów c.o. w firmie
MPEC.
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Zarząd Spółdzielni mając świadomość, że zdania
użytkowników lokali co do stosowania
podzielników kosztów są różne wystąpi do
wszystkich Państwa o zajęcie stanowiska.

2020 r. przysługuje w sytuacji, gdy lokal
mieszkalny jest zamieszkały przez rodzinę
wielodzietną w całości.
Oznacza to, że zwolnienie w części 1/5 opłaty
przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy lokal
mieszkalny zamieszkuje rodzic lub rodzice z co
najmniej trójką dzieci i wszyscy jednocześnie
posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny.

Do właścicieli lokali z odrębnym prawem
własności w formie Karty do głosowania.
Do członków ze spółdzielczym własnościowym
prawem do lokalu w formie Ankiety.

Zwolnienie nie będzie miało zastosowania wobec
członków rodzin wielodzietnych posiadających
Kartę Dużej Rodziny, ale mieszkających osobno.

Działanie takie wynika z tego, że spośród 57
budynków mogą być takie, które zdecydowanie
będą chciały rozliczać koszty zużycia ciepła przy
zastosowaniu podzielników kosztów. Zawarcie
umowy z firmą rozliczająca koszty ciepła nie musi
dotyczyć całych zasobów Spółdzielni.

Złożone przez Państwa oświadczenia o ilości
zamieszkałych w danym lokalu osób stanowią
podstawę do składania przez Spółdzielnię
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w trybie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za
którą
użytkownik
lokalu
ponosi
odpowiedzialność.

Mogą funkcjonować dwa sposoby rozliczania c.o.:
− z zastosowaniem podzielników,
− i według powierzchni
mieszkalnego

użytkowej
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lokalu

Nowe uchwały obowiązujące od 1 listopada
2020 r. w Krakowie:

wybór będzie należał do danej nieruchomości.

Uchwała nr XLV/1197/20 z dnia 16 września
2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XLV/1198/20 z dnia 16 września
2020 r. sprawie ryczałtowej stawki opłaty.

IV. Zasady właściwej eksploatacji grzejników.
1. podczas
uruchamiania
ogrzewania
budynku zawory powinny być otwarte ma
maksimum tym samym wraz instalacją
budynku zostaną odpowietrzone,

Uchwała nr XLV/1199/20 z dnia 16 września
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych.

2. właściwie pracujące zawory grzejnikowe,
powinny być sprawne i niezasłonięte,

Uchwała nr XLV/1200/20 z dnia 16 września
2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.

3. wietrzymy (jeśli potrzeba) intensywnie i
krótko skręcając głowicę zaworu do
minimum.

Uchwała nr XLVI/1261/20 z dnia 30 września
2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

V. Zniżka za wywóz odpadów komunalnych.

Uchwała nr XLVI/1260/20 z dnia 30 września
2020 r.
w sprawie
określenia
terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik
Czerwony”
informuje,
że
z
wyjaśnień
przekazanych przez Wydział Podatków i Opłat
Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż uprawnienie
do zniżki w opłatach za wywóz odpadów
komunalnych wynikające z uchwały Rady Miasta
Krakowa nr XLV/1197/20 z dnia 16 września
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zadbać o to, aby były we właściwy sposób
podzielone.

VI. Odpady Wielkogabarytowe.
To odpady, których rozmiary wykraczają poza
przyjęte standardy odpadów komunalnych.
Będą to zatem przedmioty, które ze względu na
swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się do
pojemnika na pozostałe śmieci.
Są to:
• meble

VII. Informacje inne.
Przypominamy o: zakazie wyrzucania żywności
przez okna i wokół budynku oraz dokarmiania
ptaków na balkonach, parapetach okiennych
zieleńcach i przy altanach śmietnikowych. Jest to
niezgodne z regulaminem porządku domowego
oraz świadczy o braku kultury osobistej.

• materace
• dywany

Zanim resztki posiłków trafią do oczyszczalni
ścieków, razem ze śmieciami i artykułami
higienicznymi, także wyrzucanymi do toalet
zalegają w sieci kanalizacyjnej. Stają się
pożywieniem dla szczurów, które chętnie stają się
naszymi sąsiadami.

• wózki dziecięce
• stara stolarka okienna
• suszarki na pranie
• deski do prasowania

Nie bądźmy gościnni dla szczurów, bo
zalegająca żywność jest przyczyną pojawienia
się plagi szczurów oraz sprzyja rozwojowi
różnego rodzaju bakterii chorobotwórczych.

• rowery
• duże zabawki
Czego
nie
zaliczamy
wielkogabarytowych?

ISSN 1506 9516

do

odpadów

Do
odpadów
wielkogabarytowych
nie
zaliczamy :
sprzętu
elektrycznego
oraz elektronicznego (np.: starych pralek,
lodówek), materiałów i odpadów budowlanych,
remontowych, grzejników, ram okiennych, drzwi,
niesprasowanych
dużych
kartonów,
opon
samochodowych. Nie może to być również
wyposażenie łazienki i toalety, czyli wszelkie
wanny, muszle klozetowe i pozostałe produkty
należące do ceramiki łazienkowej.

Najczęściej jednak mieszkańcy jako takie odpady
traktują wszelkie odpady poremontowe, co jest
wielkim błędem, ponieważ jest to zupełnie inna
kategoria odpadów i inny jest również sposób ich
utylizacji. Dlatego jeżeli chcemy pozbyć się gruzu
i elementów pochodnych, to musimy skorzystać
z pomocy specjalistycznej firmy.
Bez względu na to, jakich odpadów chcemy się
pozbyć, musimy zdawać sobie sprawę z ich
klasyfikacji. Potrzeba tego podziału wynika
z faktu, że śmieci muszą być segregowane.
Dlatego już na etapie ich wyrzucania powinniśmy
7

•

Zakazie
wyrzucania
z papierosów, które mogą
zagrożenie.

•

Obowiązku
udrażniania
przewodów
odpływowych od urządzeń sanitarnych
zainstalowanych w lokalu, takich jak
zlewozmywaki, wanny, natryski, miski
ustępowe, pralki itp.. od urządzeń do pionów
zbiorczych a także udrożnienia tych pionów
w razie stwierdzenia ich zatkania z winy
użytkownika lokalu.

•

Okresowej
wymianie
ciśnieniowych
elastycznych wężyków przy armaturze
wodnej, bowiem pęknięcia wężyków są
najczęstszą przyczyną zalewania mieszkań.

•

Zakazie składowania i magazynowania
w pomieszczeniach przeznaczonych do
wspólnego użytku (tj. klatkach schodowych,
korytarzach,
korytarzach
piwnicznych,
suszarniach,
wózkowniach
itp.)
niebezpiecznych materiałów łatwopalnych,
przedmiotów
blokujących
ciągi

niedopałków
spowodować
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wskutek napływu do pomieszczenia spalin
z urządzenia gazowego;

komunikacyjne (opony samochodowe, meble,
lodówki, rowery itp.).
•

Przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych
oraz Regulaminu używania lokali, porządku
domowego, zasad współżycia mieszkańców
w SM „Prądnik Czerwony”.

•

jeżeli brakuje powietrza do spalania gazu
może wystąpić spalanie niezupełne, co
oznacza, że w spalinach znajdują się gazy
palne. Zazwyczaj takim gazem palnym jest
tlenek węgla (CO), zwany popularnie
czadem. Jest to gaz tym bardziej groźny,
że jest bezbarwny i bezwonny, a więc
najczęściej dowiadujemy się o jego
zadziałaniu, kiedy już jest za późno.
Stężenie 0,2% tlenku węgla jest dawką
śmiertelną;

•

spadek koncentracji tlenu w atmosferze
wskutek
wypływu
spalin
do
pomieszczenia (zła wentylacja);

•

pogarszający
się
stan
techniczny
przewodów kominowych i praktyczny
brak możliwości ich remontu oraz
dostosowania
do
aktualnie
obowiązujących przepisów;

•

doszczelnienie mieszkań przez docieplenie
oraz wymianę stolarki przez mieszkańców
nie posiadającej stosownych rozwiązań
(np. nawietrzaków) doprowadzających
wymagane ilości powietrza do mieszkania;

•

Dzięki
odpowiednim
inwestycjom
w rozwój infrastruktury ciepłowniczej
miasta, Kraków posiada nowoczesny
system produkcji i dystrybucji ciepła.
Miejska
sieć
ciepłownicza
dzięki
zastosowaniu tak zwanego układu
pierścieniowego pozwala na nieprzerwaną
dostawę ciepła do odbiorców przez cały
rok.
W
systemach
centralnie
przygotowywanej ciepłej wody użytkowej
zastosowano rozwiązanie, które eliminuje
ten problem – instalację cyrkulacji ciepłej
wody użytkowej. Układ ten składa się
z dodatkowego przewodu ciepłej wody,
łączącego węzeł cieplny z najdalej
wysuniętym punktem czerpalnym. Ciepła
woda o temperaturze 550–600 C, krąży
w instalacji i po odkręceniu zaworu
czerpalnego prawie natychmiast można
z niej korzystać. W ten sposób poprawia
się komfort korzystania z produktu.
Dodatkowe korzyści to zmniejszenie ilości

VIII. „Program ciepłej wody użytkowej”.
Ciepła woda bez piecyka (ciepła woda użytkowa CWU) to woda wodociągowa podgrzana w węźle
cieplnym do temperatury około 55-60°C, która
poprzez instalację wewnętrzną w budynku płynie
bezpośrednio do kranów użytkowników. Istotną
zaletą tego rozwiązania jest możliwość rezygnacji
z podgrzewającego wodę piecyka, najczęściej
gazowego. Ciepła woda użytkowa to nie ta sama
woda, która krąży w kaloryferach. Ciepła woda
użytkowa jest bezpieczna i zdatna do picia.
Korzyści z programu ciepła woda użytkowa:
− wzrost
bezpieczeństwa
mieszkańców
(likwidacja piecyków gazowych).
− wysoka niezawodność systemu.
− niższe koszty pozyskania ciepłej wody.
Wpływ na środowisko – dzięki wykorzystaniu
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej emitowane
jest, o co najmniej 20% mniej CO2 w porównaniu
do wielkości emisji przy starym systemie
przygotowania.
Bezpieczeństwo: największe zagrożenia dla
użytkowników urządzeń gazowych w istniejących
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych to:
•

możliwość
powstania
atmosfery
wybuchowej wskutek wypływu gazu do
pomieszczenia;

•

migracji gazu z nieszczelnej sieci
rozdzielczej przebiegającej w pobliżu
budynku, nieświadomego lub świadomego
działania ludzi (brak nadzoru nad
pracującymi urządzeniami gazowymi,
kradzieże gazu, samowolne przeróbki
instalacji, próby samobójcze, zamachy).
Pojawienie się tlenku węgla w atmosferze
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pobieranej wody oraz ilości powstających
ścieków. Odpowiednio wyregulowany
system zapewnia stałą temperaturę wody.
Dodatkowo
w postaci:
•

należy

uwzględnić

byłaby zużyta przy włączeniu przez 4 godziny 100
watowej żarówki. Pamiętajmy, że szkło nie ulega
rozkładowi i może być wykorzystywane
ponownie dowolną ilość razy. Dlatego polecamy
wrzucanie rzeczy szklanych do zielonych
kontenerów które są zlokalizowane przy
większości bbudynków na naszym osiedlu.

oszczędności

utrzymanie kominów spalinowych i instalacji
gazowej w łazience.

•

amortyzację piecyka gazowego.

•

przeglądy serwisowe i naprawy piecyka.

Segregowanie odpadów w mieszkaniu jest
kłopotliwe. Trudno znaleźć miejsce dla kilku
pojemników w naszej kuchni, jednak każdy
powinien znaleźć swój sposób na segregację.
Dlatego
należy
dodatkowo
przełamywać
wielokrotne przyzwyczajenia w tym zakresie.

Zalety prowadzenia instalacji wewnętrznej klatką
schodową, a nie kominem:
•

łatwiejsza naprawa i konserwacja instalacji,
ponieważ dostęp jest z klatki schodowej;

•

znacznie mniejsza ingerencja w łazience
podczas montażu, ponieważ następuje jedynie
przewiert o średnicy rury doprowadzającej
wodę;

•

brak możliwości manipulacji w układzie
pomiarowym przez nieuczciwych lokatorów;

•

potencjalna
możliwość
wykorzystania
przewodu spalinowego jako wentylacyjnego;

•

łatwiejsza procedura uzyskania pozwolenia na
budowę;

•

podłączanie
mieszkania
w dowolnym momencie.

do
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Pamiętajmy
że,
odpowiedzialność
za
niedostateczną segregację ma charakter zbiorowy.
Rozliczenie za wywóz odpadów dotyczy całego
budynku i cały budynek może ponieść podwójną
opłatę za wywóz niesegregowanych odpadów.
Należy pamiętać, że stosując się do zasad
segregacji śmieci przyczyniamy się do poprawy
jakości gleby, powietrza oraz wody.
Ograniczając liczbę odpadów w swoim otoczeniu,
chronimy zasoby naturalne z których korzystamy
nie tylko my, żyjąc tu i teraz, ale dzięki temu
podejściu myślimy o kolejnych pokoleniach.

instalacji

Na terenie Spółdzielni cały czas trwają prace
związane z przyłączaniem ciepłej wody użytkowej
do sieci miejskiej, aktualnie są to budynki przy
ulicy Majora i ul. Łepkowskiego.

IX. Dlaczego warto segregować śmieci.
Statystycznie każdy z nas wytwarza w ciągu
całego roku aż 360 kg śmieci różnego rodzaju.
Niestety produkujemy coraz większą ilość
odpadów. Selektywne zbiórki makulatury,
elektrośmieci przyczyniają się w dużej mierze do
ograniczenia
zużycia
energii,
wody,
zanieczyszczeń powietrza. Dzięki nim również
ograniczamy wycinkę drzew. Odzyskując szkło
tylko z jednej butelki oszczędzamy energię, jaka
9
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X. Sprzątamy po swoim psie.
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niewymagające natychmiastowej interwencji,
specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak
również nie pociągające za sobą dużych nakładów
finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie
w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą
się o pomoc.

Tereny zielone są bardzo ważnymi elementami w
naszym codziennym życiu. Zaspokajają potrzeby
rekreacyjne człowieka, umożliwiają kontakt
z naturą i przede wszystkim łagodzą uciążliwości
związane z życiem w aglomeracji miejskiej.
Apelujemy do właścicieli psów o sprzątanie po
swoich czworonogach. Bardzo często zdarza się
na naszym osiedlu na chodnikach widok psich
odchodów. O ile dorośli czy starsze dzieci potrafią
ominąć takie „niespodzianki”, o tyle młodszym
dzieciom ta sztuka się nie udaje. Dlatego prosimy
wszystkich właścicieli psów, aby postarać się
o wyprowadzanie swoich psów w takie miejsce
gdzie ich potrzeby nie będą sprawiały kłopotów
innym mieszkańcom. Apelujemy o sprzątanie po
swoich pupilach w miejscach ogólnodostępnych.
Wspólnie dbajmy o czystość i porządek na
naszym osiedlu.

XI. Uwaga !!!
Kolejny raz ostrzegamy, że Spółdzielnia
nie wysyła, nie upoważnia ani nie współpracuje
z żadnymi firmami oferującymi wymiany
drzwi, okien, piecyków, itp. Wszelkie
powoływanie się tych podmiotów na zlecenie ze
strony Spółdzielni jest oszustwem.

XIII. Kolejne nagrody w Japonii dla CzDK.

Ostrzegamy przed oszustami podającymi
się za pracowników Spółdzielni, którzy muszą
„coś” skontrolować w mieszkaniu. Pracownicy
Spółdzielni
każdą
wizytę
poprzedzają
ogłoszeniem na bramie lub telefonicznym
umówieniem terminu.

Barbara Tyburska i Karolina Biel z Pracowni
Plastycznej Czerwonoprądnickiego Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony”
zdobyły wyróżnienia w 21 Biennale Sztuki
Dziecięcej w Kanagawie w Japonii. W konkursie
brało udział ponad 20 tys. młodych artystów
z całego świata. Dla Basi inspiracją do stworzenia
dzieła, był Krakowski Bieg Sylwestrowy, który
w tym roku z powodu pandemii się nie odbył.
Natomiast dla Karoliny jest to kolejna nagroda
pod rząd w tym konkursie. Na zdjęciach
prezentujemy reprodukcje nagrodzonych prac.
Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne.

XII. Miejski program pod nazwą „Złota
rączka”.
Miejska „Złota Rączka” ma na celu zapewnienie
nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych,
domowych naprawach. Projekt skierowany jest
do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej
kolejności samotnych i niepełnosprawnych,
prowadzących jednoosobowe gospodarstwo.
Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,
10
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Pejzaż rodzinny w moich Złotnikach.
Kurzem zamiotłeś z ulic i alej.
Leć, ciesz się szumem po całym świecie.
Forsycji pyłki nieś coraz dalej.
Wietrze zielony jak w kabarecie.
Pyłek mi usiadł żółty na nosku.
Piękne to złoto, takie udane.
Chciałeś w ten sposób odgonić troski.
Leć nad Białuchę wiosny ornament.
Basia

„Moja Rodzinka”

W Czerwonoprądnickim Domu Kultury każde
dziecko, młodzież i dorosły znajdzie coś co go
zainteresuje (np. zajęcia plastyczne, taniec
towarzyski i w kręgu, gimnastyka, pilates dla pań
itp.). Dom Kultury zaprasza chętnych informując,
że uczestnicy poszczególnych grup zajęciowych
ponoszą
częściową
odpłatność,
związaną
z organizacją zajęć jak i opłatą zatrudnionych
instruktorów.

Chowam w domu ,,zająca”
Łapkami wciąż mnie trąca
Mruczy bajeczki co dzień
Łebkiem jak kózka bodzie.
Za oknami wiatr wieje
Z kocich figlów się śmieje.
Przygrzeje słonko jaśniej
,,lessie” w fotelu zaśnie.

Na dzień dzisiejszy Dom Kultury nadal pracuje w
ograniczonym wymiarze czasowym. Jest to
spowodowane obecną sytuacją epidemiczną
w kraju.

Jak się nie ma rodzinki
To się cieszą kocinki
Że, Zosia mama miła, do domu znów wróciła.
Znów nakarmię ,,mruczydła”
Poskrobie się po skrzydłach
Zmacam czy kiciuś miękki
Wezmę książkę do ręki
Na Prądniku szczęśliwa,
Znów w marzenia odpływam.
Zosia-kocia mama z Czerwonego Prądnika

Karolina

XIV. Wiersz
„Czerwono Prądnicki Wiatr”
Spośród radosnych szczekań i skomleń.
Psich figlów głośnych tu na Prądnikach.
Znów się zajarzył forsycji płomień.
11
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środa:
czwartek :
piątek:

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

https://www.pradnikczerwony.pl
TELEFONY: 12 411 89 80
12 411 39 38
e-mail: sekretariat@pradnikczerwony.pl

•
•

Sekretariat (wew. 6)

CZERWONOPRĄDNICKI DOM KULTURY
tel.: 12 411 30 44

Dział Czynszów (wew. 2)

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
We czwartki Dział Techniczny przyjmuje wyłącznie
w sprawach awaryjnych.

Dział Członkowski (wew. 3)

Administracja budynków:
- Strzelców 15A-23 oraz Powstańców 32-42 (w. 4);
- pozostałych (wew. 5)
Rozliczenia wody i C.O. (wew. 7)

KASA SPÓŁDZIELNI
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.

TELEFONY ALARMOWE:
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. … 603 308 438
12 413 52 85
ZUE – oświetlenie uliczne
12 686 07 20

DZIAŁ CZYNSZÓW
poniedziałek: 8.00 - 16.30
wtorek:
8.00 - 14.30
środa:
8.00 - 14.30
czwartek :
nieczynne
piątek:
8.00 - 12.30
ADMINISTRACJA
poniedziałek:
wtorek:

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

RADA NADZORCZA
Dyżury zawieszone.

Z poszczególnymi działami można łączyć się
bezpośrednio według numerów podanych przez
automatyczną
sekretarkę.
Dla
przypomnienia
przedstawiamy te numery:
Dział Techniczny (wew. 1)

8.00 - 15.00
nieczynne
8.00-13.00

DZIAŁ CZŁONKOWSKI

ul. DOBREGO PASTERZA 67
31-416 KRAKÓW

•
•
•
•

ISSN 1506 9516

8.00 - 16.30
8.00 - 15.00

Redaktor Naczelna –
Joanna Pierzchała-Cempura
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