
Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Spędzonych w rodzinnej atmosferze 
z dala od codziennego trudu,

Dla wszystkich członków i mieszkańców 
Spółdzielni oraz ich rodzin i  bliskich

Pogody ducha, wiary i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz 

Zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
prywatnym i zawodowym

składają

Rada Nadzorcza,
Zarząd, Rady Osiedla i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Skraju”

 
“

Przygotowaliśmy dla Państwa 
kolejne wydanie Biuletynu 
Informacyjnego naszej Spółdzielni, 
który przybliży mam nadzieję 
bieżące sprawy. 
Oprócz wielu zadań realizowanych 
równolegle, zdecydowana większość 
z nich to bardzo dynamicznie 
zmieniający się proces. Stąd ich 
wykonanie przewidziane jest 
na miesiące, a niekiedy lata, 
choć prace rozpoczęliśmy jeszcze 
w ubiegłym roku.

¦

Zdarza się, że plany musimy bardzo mocno 
weryfikować i zmieniać, bo rzeczywistość 
i wieloletnie zaniechania, z którymi mamy 
do czynienia w Spółdzielni, zwyczajnie nas 
zaskakują. To wymaga elastycznego podej-
ścia, ale też działań równocześnie na kilku 
płaszczyznach.

Mam tu na myśli przede wszystkim pracę 
nad regulacjami wewnętrznymi Spółdziel-
ni, weryfikację zapisów, dostosowaniem 
do przepisów rangi wyższej oraz do potrzeb 
Spółdzielni. Zostały opracowane dokumenty 
RODO, BHP i procedury wewnętrzne.

Rada Nadzorcza przyjęła przygotowa-
ny projekt planu remontów zasobów Spół-
dzielni na rok 2022, który uwzględnia rów-
nież w najpilniejszym zakresie remonty 
lokali użytkowych i mieszkalnych stano-
wiących własność Spółdzielni. Lokale te 
nie były remontowane od wielu lat i w celu 
kontynuacji najmów oraz osiągania z tego 
tytułu przychodów niezbędne są do wyko-
nania prace remontowe. Zdajemy sobie 
sprawę z ogromu potrzeb remontowych 
wszystkich nieruchomości. Wsłuchujemy 
się w głosy mieszkańców w tym obszarze, 
jednak środki zgromadzone na fundu-
szach remontowych nie pozwalają niekiedy 

Sporo zrobiliśmy, ale 
jeszcze wiele przed nami

( dokończenie na s. 2 )

Sporo zrobiliśmy, ale jeszcze 
wiele przed nami•	( s. 1 – 2 )

Zintegrowany System 
Informatyczny, czyli wszystko 
pod kontrolą•	( s. 3 – 4 )

eBOK, czyli Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta •	( s. 4 )

Plan remontów  
to priorytet dla Spółdzielni•	( s. 5 )

Nierozstrzygnięta sprawa 
gruntów Spółdzielni•	( s. 6 )

Nowa strona internetowa 
Spółdzielni – na każdym 
urządzeniu i dla wszystkich•	( s. 7 )

Klub Nugat znowu otwarty!•	( s. 9 )

Fotowoltaika – ekonomiczne 
korzyści dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych •	( s. 10 )

Szachy – królewska gra!	•	( s. 11 )

Malarstwo i rysunek  
dla seniorów	•	( s. 11 )
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AWARIA?  
Tu zadzwoń! 
Awarie: (22) 643-22-28
Eksploatacja: (22) 641-55-17
Winda: (22) 643 74 75 

Ogólne telefony alarmowe:
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998 
Policja: 997
 
POGOTOwIe 
energetyczne: 991 
gazowe: 992 
ciepłownicze: 993
wodno-kanalizacyjne:  994 

DYŻURY SM  
Na Skraju
PReZeS ZARZĄDU 
Poniedziałek 16:00 – 18:00* 
*  spotkanie możliwe  

po wcześniejszym umówieniu

POZOSTAŁe DZIAŁY
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek BEZ PRZYJĘĆ
Środa 11:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 14:00*  
*brak przyjęć przez Dział 
Członkowsko-Lokalowy

GODZINY OTwARcIA
Poniedziałek, czwartek  
9:00 – 18:00
Wtorek, Środa 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 14:00

na realizację często nawet najpilniejszych 
potrzeb. Stawka odpisu na fundusz remon-
towy wynosi 1,72 zł/m z czego 0,10 przezna-
czone jest na remont terenów wspólnych. 
Opłata na fundusz remontowy w wysoko-
ści 1,62 (obowiązuje od 05/2016) Rosnąca 
inflacja ma bezpośrednio wpływ na wyż-
sze koszty obsługi. Wymienię tylko niektó-
re, jak wzrost najniższego wynagrodzenia 
o 7,5 proc. czy roboczogodziny z 18,30 zł 
na stawkę 19,70 zł.

W bieżącym roku zostaną wymienione 
w budynkach wodomierze z nakładkami 
radiowymi, umożliwiające zdalny odczyt 
wodomierzy oraz precyzyjne i terminowe 
rozliczenie wody. Uzyskamy również bie-
żącą informację o ewentualnych nieprawi-
dłowościach, próbach ingerencji w wodo-
mierz, wyciekach z instalacji, niesprawnych 
spłuczkach etc. Wszystko to wpływa na roz-
liczenie oraz na bilans wody tj. występują-
cą różnicę w ilości wody zarejestrowanej 
na wodomierzu głównym – budynkowym, 
a sumą zużyć na wodomierzach mieszka-
niowych, która to zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami musi być rozliczona.

Trwają prace nad wdrożeniem Zinte-
growanego Systemu Informatycznego 
na wszystkich obszarach pracy Spółdziel-
ni. Moduły m.in. finansowe, remontowe, 
członkowskie będą zintegrowane. To wiążę 
się z dużymi trudnościami w ustalaniu sta-
nów faktycznych i początkowych w związ-
ku z brakiem posiadanych danych. Wpro-
wadzenie systemu umożliwi podniesienie 
jakości usług świadczonych przez Spół-
dzielnię, usprawni proces obiegu doku-
mentów oraz komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej.

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu 
na dofinansowanie ZSI, przygotowaliśmy 
i złożyliśmy wniosek, który jest w trak-
cie weryfikacji. Śledzimy i monitorujemy 
wszystkie możliwe formy pozyskania dofi-
nansowania ze źródeł zewnętrznych.

Opracowywany jest plan gospodarczy 
Spółdzielni na rok 2022 w oparciu o aktu-
alne dane faktyczne niezbędne do precy-
zyjnego określenia planowanych kosz-
tów i przychodów, zakresu świadczonych 
na  rzecz Spółdzielni usług zewnętrz-
nych oraz innych zdarzeń mogących mieć 

konsekwencje finansowe. Odbędzie się 
w roku bieżącym kompleksowa inwenta-
ryzacja wszystkich nieruchomości znajdu-
jących się w zasobach Spółdzielni, tj. klatek 
schodowych, piwnic, pomieszczeń wspól-
nych, terenów zielonych, nasadzeń, żywo-
płotów m.in. w celu prawidłowego ustala-
nia kosztów utrzymana.

Odbywają się najpilniejsze remonty, 
żeby biura Spóldzielni mogły być zorgani-
zowane zgodnie z przepisami BHP. Wiąże 
się to z porządkowaniem dokumentów, ale 
także rozpoczętymi wcześniej zmianami 
organizacyjnymi, nowym podziałem zadań 
wśród pracowników, usprawnieniem pracy.

W tym roku zgodnie z dyspozycją art. 91 
par. 1 ustawy prawo spółdzielcze odbędzie 
się lustracja pełna działalności Spółdziel-
ni za okres 2019–2021. Oznacza to kontro-
lę legalności, gospodarności i rzetelności 
działalności Spółdzielni. Z przeprowadzo-
nej kontroli zostanie sporządzony protokół 
oraz list polustracyjny zawierający ewentu-
alne zalecenia do zrealizowania.

Wspomnę jeszcze o intensywnych pra-
cach nad regulacją stanu prawnego grun-
tów. Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo w informacji nt. gruntów. 

Nowością w tym roku jest także uru-
chomienie statutowej działalności Spół-
dzielni tj. Klubu Nugat, który cieszy się 
coraz większą popularnością. W ramach 
działalności prowadzone są zajęcia dla 
seniorów, dzieci, dorosłych, młodzieży. 
Oprócz tematyki kulturalnej, rekreacyj-
nej i oświatowej planujemy przygotować 
ofertę psychoedukacyjną, a także dla osób 
z niepełnosprawnością. Zachęcam Pań-
stwa do zapoznania się, a może osobiście 
odwiedzenia tego miejsca.

Wkrótce otwarty zostanie nowy super-
market na terenie Spółdzielni. Zdaję sobie 
sprawę, że jest to oczekiwanie i potrzeba 
wielu mieszkańców. Wyłonienie najem-
cy zajęło trochę czasu, ponieważ zależa-
ło nam, na uzyskaniu jak najkorzystniej-
szej oferty, ponieważ zyski przekładają się 
wprost na korzyść dla członków Spółdzielni.

Mam nadzieję, że pod koniec trzeciego 
kwartału poczujecie Państwo zmianę nie 
tylko w swoim otoczeniu.

W związku ze zbliżającymi się świętami 
pragnę złożyć Państwu życzenia spokoj-
nych, radosnych i rodzinnych Świąt Wiel-
kanocnych w tych niespokojnych czasach. 
Bądźmy dla siebie życzliwi i dbajmy o sie-
bie nawzajem.

Małgorzata Zawodnik
Prezes Zarządu SM „Na Skraju”

Sporo zrobiliśmy, ale 
jeszcze wiele przed nami

( dokończenie zes. 1 )
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Zintegrowany System 
Informatyczny, 
czyli wszystko pod kontrolą

– Staramy się wprowadzić 
nowe i lepsze rozwiązania dla 
mieszkańców oraz pracowników. 
Temu ma służyć rozbudowana 
i spójna baza danych dla całej 
Spółdzielni. Będzie łatwiej 
i szybciej, ale wdrożenie musi 
potrwać – mówi Iwona Kuźma, 
kierownik działu księgowości 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju”.

¦

Zintegrowany System 
Informatyczny, czyli ZSI – 
co to jest i z jakimi zmianami 
wiąże się dla mieszkańców?
– To jedna wspólna baza danych dla wszyst-
kich użytkowników oprogramowania w spół-
dzielni (pracowników). Dotychczas było kilka 
różnych programów i każdy miał swoją bazę 
danych. W ZSI wszystko jest zintegrowane. 
Działa to tak, że jeśli np. mieszkaniec przy-
niesie do Spółdzielni akt notarialny nabycia 
lokalu, taki dokument zostanie zarejestrowa-
ny w sekretariacie. Zostanie założone konto 
kontrahenta widoczne w systemie dla dzia-
łu lokalowego i księgowości. Słowem, doku-
ment będzie dostępny dla wszystkich dzia-
łów w Spółdzielni, po nadaniu stosownych 
uprawnień.

Co oznacza dla pracowników 
i mieszkańców jedna baza 
danych i jakie są z tego 
korzyści?
– W momencie, w którym cały obieg doku-
mentów będzie działał w wersji elektro-
nicznej w przypadku, kiedy pismo zostanie 
zarejestrowane, zeskanowane i przekazane 
do działu, np. technicznego, lub lokalowe-
go, będzie dopięte do kartoteki mieszkań-
ca. Wówczas każdy, kto ma dostęp do karto-
teki, będzie mógł zobaczyć jakie dokumenty 
od mieszkańca do nas wpłynęły i jakie zosta-
ły wysłane.

To duże korzyści – widoczność całej kore-
spondencji, a przede wszystkim szybka 
i sprawna weryfikacja dokumentów. Nie-
stety tak duża zmiana wymaga czasu, ale 
efekty będą dużą korzyścią dla mieszkań-
ców, choć zobaczymy je na dobre pewnie 
za rok. W nowym systemie programy, które 
w poprzednim działały oddzielnie, tutaj 
zostały połączone w jednym systemie.

Jak aktualnie wygląda baza 
danych?
– Wszystkie dokumenty zostaną zdigitali-
zowane, czyli znajdować się będą w wersji 
elektronicznej tworząc wielką bazę danych. 
Od stycznia 2022 skanowane są wszyst-
kie faktury, a od kwietnia to samo będzie 
dotyczyło pism. To  umożliwia w  razie 

potrzeby szybkie wyszukanie dokumen-
tów, bez konieczności fizycznego szukania 
w segregatorach.

System wprowadzany jest stopniowo, 
ponieważ jest dużo zależności pomiędzy 
poszczególnymi modułami. Pojawiają 
się też trudności wynikające z niedosko-
nałości wcześniejszego oprogramowa-
nia, np. problem z bazą danych dotyczą-
cą budynków, a konkretnie właściwiej 
ilości budynków w Spółdzielni. Po prze-
niesieniu bazy danych ze starego pro-
gramu czynszowego do nowego, okazało 
się, że mamy 297 budynków. Tymczasem 
Spółdzielnia liczy 99 budynków i 16 pawi-
lonów, a nie 297.

Skąd się wzięło 297 budynków, 
skoro jest ich 99?
– Jeden budynek mieszkalny został podzielo-
ny na budynek mieszkalny, budynek – lokale 
użytkowe, budynek – pomieszczenia admi-
nistracyjne. Wyodrębnienie z jednego i tego 
samego budynku poszczególnych grup loka-
li powiększyło bazę danych do liczby 297. 
To jest przyczyna zamieszania.

Zdarzało się też, że pojedyncze nume-
ry mieszkalne były zdublowane w bazie, 
np. zawierały lokale mieszkalne i pomiesz-
czenia administracyjne, które mają nume-
rację jak lokale mieszkalne. Przez to wpi-
sując adres widzieliśmy dwie kartoteki dla 
jednego mieszkania.

Jak zamierzacie Państwo 
to uporządkować?

– Aby doprowadzić do stanu faktyczne-
go, musimy zweryfikować wszystkie salda. 
Wszystkie te prace są bardzo czasochłonne.
Największym wyzwaniem będzie dla nas 
połączenie bazy danych księgowości, która 
w nowym systemie jest z bazą danych z dzia-
łem członkostwo-lokalowym. Baza z działu 
członkowskiego była inaczej tworzona niż 
baza w programie czynszowym np. mał-
żeństwo kupiło mieszkanie, w bazie człon-
kowskim są dwie osoby np. Jan Kowalski, 
Janina Kowalska, w czynszowej jedna osoba. 
To wprowadza w błąd.

Tych niuansów jest bardzo dużo, wszyst-
ko trzeba uporządkować, a to wymaga czasu. 
Jest dużo bieżącej pracy, rozliczeń etc. To bar-
dzo duże wyzwanie dla pracowników, ale też 
całej Spółdzielni. Dlatego prosimy mieszkań-
ców o cierpliwość. Robimy to, by upraszczać 
rozliczenia i usprawniać procesy.

( dokończenie na s. 4 )
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Jaka będzie korzyść  
dla mieszkańców z nowego 
systemu rozliczeniowego?
– Przede wszystkim rozliczenia mediów 
będą wykonywane terminowo, np. jeśli cho-
dzi o rozliczenie wody to w systemie będzie 
prowadzona elektroniczna ewidencja sta-
nów liczników głównych budynkowych oraz 
indywidualnych liczników mieszkaniowych.

Po wprowadzeniu stanu zużyć system 
sam wyliczy nam procent różnicy pomię-
dzy stanem licznika głównego a wodomierzy 
mieszkaniowych. Przypominam, że różnica 
do 10% wartości to norma zgodna z prze-
pisami obowiązującymi w tym zakresie. 
W Spółdzielni mamy np. budynki trzyklat-
kowe, gdzie rozliczenie zimnej wody i ście-
ków nie jest proste. Dlaczego? Przykłado-
wo dwie klaty podłączone są do hydroforni, 
a jedna klatka do MPWiK.

( dokończenie ze s. 3 ) Czy na zmianie systemu 
skorzystają także lokale 
użytkowe?
Oczywiście! Zmiany odczują też dzierżawcy, 
ponieważ będą mogli otrzymać login i hasło 
do kartoteki swoich opłat, czego w poprzed-
nim systemie nie było.

Wszyscy na bieżąco będą mieć dostęp 
do swoich danych. Mieszkańcy będą mieli 
możliwość zweryfikowania wszystkich 
wprowadzonych stanów wodomierzy, które 
są u nas w systemie. Wszystkie zmiany 
wprowadzane przez pracownika Spółdziel-
ni np. zaksięgowanie wpłat, zmiana ilości 
osób, będzie widoczna w systemie od razu – 
na tym polega jego integralność.

Naliczenia będą dokonywane na począt-
ku miesiąca, w starym systemie były robio-
ne na koniec miesiąca, przez co saldo konta 
nigdy nie było aktualne. Wprowadzona zosta-
ła zasada, że jeśli ktoś złoży oświadczenie 
w Spółdzielni o zmianie ilości osób do 15-tego 
dnia danego miesiąca, zmiana zostanie wyko-
nana w miesiącu złożenia oświadczenia, jeśli 
po 15-tym wówczas od następnego miesiąca.

Ponadto będzie można przekazywać różne 
istotne informacje mieszkańcom właśnie 
za pomocą ZSI, jak na przykład wyłączenia 
prądu, zgłoszenie usterek.

Wezwania do zapłaty także będą odno-
towane w  systemie w  zasobach Spół-
dzielni. Jeżeli mieszkaniec posiada wię-
cej niż jedno mieszkanie, może wystąpić 
o dołączenie do  jednego loginu infor-
macji na temat wszystkich posiadanych 
nieruchomości.

Czy jest jakaś funkcjonalność, 
której wcześniej nie było?
– Bardzo dużą nowością będzie część win-
dykacyjna. Aktualnie program, który był 
przeznaczony do windykacji prowadzo-
ny był przez pracownika, który wysyłał 
wezwania do zapłaty. W nowym syste-
mie opłaty windykacyjne są w jednym 
module.

Będą wdrażane także moduły remonty 
i zlecenia. Dzięki temu wszystkie plany 
remontowe, historia wykonania prac etc. 
będzie w jednym miejscu. Jednym słowem 
jest to system, który przeniesie nas do XXI 
wieku, dzięki wprowadzeniu nowych, lep-
szych rozwiązań dla mieszkańców oraz dla 
pracowników.

Przed nami jeszcze kilka miesięcy wdro-
żenia i ciężkiej pracy, ponieważ ani infor-
matycy, ani system pewnych czynności 
sprawdzających za nas nie wykonają. 

eBOK, 
czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca

Usprawnia obsługę mieszkańców, 
a przede wszystkim zawiera 
wszystkie niezbędne informacje 
w jednym miejscu i zawsze 
dostępne, np. dotyczące płatności, 
nadpłat czy zaległości. Mowa 
o aplikacji eBOK, czyli po prostu 
Elektronicznym Biurze Obsługi 
Klienta, które będzie dostępne 
dla mieszkańców SM „Na Skraju”. 
Tłumaczymy, czym jest 
i co ułatwia.

¦

Cyfryzacja wielu dziedzin życia skłania 
do zmian również spółdzielnię mieszkanio-
wą. Wraz z wdrożeniem Zintegrowanego Sys-
temu Informatycznego w Spółdzielni zacznie 
działać jeden z jego modułów – eBOK. To szan-
sa na ułatwienie wielu kwestii.

Za pośrednictwem aplikacji mieszka-
niec będzie mógł szybko i bez wychodzenia 
z domu załatwić wiele spraw. Jedną z funkcji, 
którą zapewnia e-BOK to dostęp do dokumen-
tów w wersji cyfrowej, np. rozliczeń, faktur, 
informacji, zgłoszeń..

Warto dodać, że w systemie eBOK zastoso-
wano najnowsze, ale rzetelnie sprawdzone 
mechanizmy, które zapewniają bezpieczeń-
stwo danych. Każdy użytkownik aplikacji 
eBOK otrzyma indywidualny numer klienta.

Aplikacja eBOK została przygotowana tak, 
by zapewnić użytkownikom maksymalną 
wygodę korzystania. Znajdowanie w niej 
potrzebnych informacji jest bardzo proste 
i intuicyjne.

– Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, czyli 
eBOK to nowoczesne narzędzie do obsługi 
naszych mieszkańców, ale także szybki prze-
pływ informacji – wyjaśnia Iwona Kuźma, 
kierownik ds. księgowości SM „Na Skraju”. 

JAK URUCHOMIĆ EBOK?

W celu uruchomienia usługi eBOK 
i otrzymania indywidualnego 
numeru użytkownika, należy pobrać 
Wniosek na stronie internetowej  
www.naskraju.pl w kategorii LOKALE 
lub w Dziale Członkowsko – Lokalowym. 
W przypadku nowej strony Wniosek 
będzie się znajdował w kategorii 
STREFA MiESZKAńCA – WZORY 
DOKUMENTÓW.
Wypełniony egzemplarz należy przesłać 
drogą mailową na adres:  
sekretariat@naskraju.pl
lub dostarczyć do Działu naliczania 
opłat (pokój nr 3).

Zintegrowany System 
Informatyczny, czyli 
wszystko pod kontrolą
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Koszty Biuletynu
Kwartalnik Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skraju” jest 
drukowany od końca września 
ub. roku. Biuletyn wydawany jest 
w nakładzie 5700 egz..

¦

Koszt ostatniego druku i przygotowania 
jednego egzemplarza Biuletynu wyniósł 
0,99 zł brutto. Co oznacza, że w przelicze-
niu na 1 m2 wynosi 1 gr.

Warto przy tym dodać, że do sfinanso-
wania produkcji kwartalnika pozyskiwani 
są sponsorzy i reklamodawcy. Dotychczas 
przychód z reklam wyniósł – 3.911,40 zł 
brutto. 

Kwartalnik jest drukowany na papierze 
– okładka 130 g i środek 90 g. Największym 
kosztem przy wydruku Biuletynu i podob-
nych kwartalników jest koszt przygotowa-
nia do druku, czyli naświetlania etc. Nie-
stety ze względu na inflację i rosnące ceny, 
a także konieczność importowania papie-
ru koszt druku z pewnością będzie wyższy.

Biuletyn SM „Na Skraju” dostarczany jest 
do wszystkich mieszkańców, bezpośrednio 
do skrzynek pocztowych.  

Zarząd SM „Na Skraju”

Plan remontów  
to priorytet dla Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni jak co roku 
opracowuje plan niezbędnych 
napraw na najbliższy rok. 
To właśnie na jego realizację 
przeznaczone są środki funduszu 
remontów. Przygotowanie 
planu remontowego to ogromne 
przedsięwzięcie i wyzwanie.

¦

Trzeba najpierw dokładnie przeanalizować 
potrzeby remontowe, a tych w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Na Skraju” nie brakuje. 
W 2021 roku prace postępowały dość opiesza-
le, a z impetem ruszyły dopiero po sierpniu 
2021 r., kiedy Zarząd dokonał zmian perso-
nalnych. Z tego powodu część prac była koń-
czona w marcu bieżącego roku. Aktualnie 
zakończył się przegląd budowlany pięciolet-
ni zasobów budowlanych Spółdzielni i prze-
gląd roczny za 2021 rok.

Pod koniec stycznia br. zatwierdzono opra-
cowany przez Zarząd plan remontów zaso-
bów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skra-
ju” w oparciu o posiadane środki funduszu 
remontowego. Uchwałą nr 4/2022 z dnia 
27.01.2022 r. Rada Nadzorcza SM „Na Skra-
ju” zatwierdziła dokument.

W PLANIE RZECZOWO –  
– FINANSOWYM REMONTÓW 
NA 2022 R. PRZYJĘTO:
1) wydatki remontowe dotyczące budynków 
mieszkalnych,
2) wydatki remontowe dotyczące terenów 
wspólnych,
3) wydatki remontowe dotyczące lokali 
użytkowych,
4) wydatki remontowe dotyczące pawilonów,
5) wydatki remontowe dotyczące lokali miesz-
kalnych w najmie.

Zaraz po zatwierdzeniu planu przystąpiono 
do przygotowywania dokumentów przetar-
gowych, a następnie wyłaniania oferentów, 

choć dzisiaj to nie takie łatwe, jak jeszcze 
przed rokiem.

– W związku z sytuacją gospodarczą, infla-
cją, rosnącymi cenami usług, nie jest łatwo 
wyłonić oferenta. Tutaj sytuacja diametralnie 
się zmieniła. Powodem jest także to, co dzieje 
się u naszego wschodniego sąsiada – wyjaśnia 
Mariusz Kierszulis, kierownik działu tech-
nicznego. – Oferty ważne są od 7 do 14 dni, 
a nie jak wcześniej 30 dni. Wszystko z powodu 
błyskawicznie zmieniających się cen.

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE 
PAŃSTWO INFORMACJĘ 
NT. REMONTÓW, NA KTÓRE 
OGŁOSZONO PRZETARG 
W TRYBIE NIEOGRANICZONYM:
55 Remont 309 szt. balonów w 30 budynkach
55Wykonanie podjazdu dla niepełnospraw-

nych przy ul. Polinezyjskiej 12.
55 Remont dźwigu osobowego w budynku 

przy ul. Grzegorzewskiej 4.
55 Świadczenie usług konserwacyjnych 

(naprawczych) i usuwanie awarii w branży 
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Na Skraju”.
55Wymiana wodomierzy ciepłej i zim-

nej wody na elektroniczne w 65 budynkach 
mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawi-
lonach usługowych.
55 Remont słupów oświetleniowych na Osie-

dlu II, III, V
55 remont 13 szt. śmietników na Osiedlach 

I, II, III, IV
55 ekspertyzy p.poż.
55 remont rampy rozładunkowej budynku 

przy ul. Polinezyjskiej 8
55 Remont łącznika między budynkami przy 

ul. Teligi 5- 8.
55 Remont klatek schodowych na Osiedlach 

I, II, III, IV.
Wszystkie informacje na temat przetargów 
znajdują się na stronie internetowej
www.naskraju.pl

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w planie 
remontowym na 2022 rok jest 
przewidziana m.in. wymiana 
wodomierzy, a także generalny remont 
balkonów. Przetargi wkrótce zostaną 
rozstrzygnięte, co oznacza, że w ślad 
za tym firmy przystąpią do realizacji.
W przypadku wodomierzy, nowe 
urządzenia będą mieć funkcję zdalnego 
odczytu stanu licznika. Umożliwia 
to precyzyjne i terminowe rozliczenie, 
a także dużą wygodę dla mieszkańców.
W przypadku balkonów zakres prac 
remontowych na kolejnych budynkach 
będzie taki sam jak w ubiegłym roku. 
Podejmowane działania będą miały 
znaczący wpływ na zmniejszenie 
zgłoszeń od naszych mieszkańców 
dotyczących zawilgoconych lokali oraz 
odpadających fragmentów z balkonów.
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Nierozstrzygnięta sprawa 
gruntów Spółdzielni
Sytuacja z gruntami warszawskich 
spółdzielni mieszkaniowych 
spędza sen z powiek nie tylko 
mieszkańcom, ale także 
osobom zarządzającym. Poniżej 
przedstawiamy Państwu bieżącą 
informację dotyczącą gruntów SM 
„Na Skraju”.

¦

1. Spółdzielnia zleciła firmie geodezyjnej 
„GEO-WAW” wykonanie mapy podziałowej 
nieruchomości kw. WA5M/00480153/7 
dz.4/43, na której znajduje się 18 budynków 
wielorodzinnych w osiedlu 4, na nierucho-
mości jednobudynkowe oraz nieruchomość 
przeznaczoną do wspólnego korzystania. 
Mapa zostanie wykonana zgodnie z wstęp-
nym projektem podziału pozytywnie zaopi-
niowanym postanowieniem Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy Nr 748/2021 
z dn. 24.11.2021 r.

2. Trwa procedura oddawania Spółdziel-
ni w użytkowania wieczyste nieruchomo-
ści kw. WA5M/00480139/3, o powierzchni 
0,9785ha, położonej w osiedlu 4, na której 
znajdują się budynki Szolc-Rogozińskiego 15 
i 17. Spółdzielnia przekazała wszystkie doku-
menty niezbędne do ustanowienia prawa 
użytkowania wieczystego na rzecz Spółdziel-
ni w trybie art. 208 ust.2. ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami oraz zaakceptowała 

(skorygowany na wniosek Spółdzielni) ope-
rat szacunkowy zawierający wycenę tej nie-
ruchomości. Wydział Mienia dla Dzielnicy 
Ursynów poinformował, że obecnie kom-
pletowana jest dokumentacja niezbędna 
do wydania zarządzenia Prezydenta m.st. 
Warszawy o oddaniu Spółdzielni w użytko-
wanie wieczyste w/w nieruchomości.

3. Rada Miasta Stołecznego Warszawy pla-
nuje korektą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zawartego 
między ulicami, Gandhi, Rosoła, Płaskowic-
kiej, Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozińskiego 
cz-A, przyjętego uchwałą Nr 694 Rady Gminy 
Warszawa Ursynów z dn. 12.03.2002 r. 
Korekta dotyczy powiększenia Parku Pol-
skich Wynalazców. W obszarze objętym 
opracowaniem (tzw. Psia Górka) znajduje 
się działka ewidencyjna 4/30 z obrębu 1-10-
29, która jest własnością Spółdzielni. Znaj-
duje się na niej śmietnik osiedlowy obsłu-
gujący 3 budynki wielorodzinne

Spółdzielnia w miesiącu marcu br. wystą-
piła z wnioskiem do Biura Architektury 
i Planowania Przestrzennego Urzędu m.
st. Warszawy o wyłączenie w/w działki 
z obszaru opracowania i pozostawienia jej 
nadal w terenie przeznaczonym pod zabu-
dowę wielorodzinną. Oczekujemy na decy-
zję w tej sprawie

4. Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
prowadzi prace analityczne mające na celu 

opracowanie koncepcji zmian w przepisach 
dotyczących uregulowania stanów praw-
nych gruntów będących w posiadaniu spół-
dzielni mieszkaniowych. SM „Na Skraju” 
przekazała za pośrednictwem Krajowej 
Rady Spółdzielczej, informacje dotyczą-
ce skali i przyczyn problemu braku regu-
lacji stanu prawnego gruntów istniejącego 
w Spółdzielni.

Prezes Zarządu Spółdzielni Małgorza-
ta Zawodnik uczestniczy w spotkaniach 
zespołu, w skład którego wchodzą preze-
si największych warszawskich Spółdziel-
ni o nieuregulowanym prawie do gruntów. 
Zespół reprezentuje interes około 120 war-
szawskich Spółdzielni. Łączna powierzchnia 
nieuregulowanych gruntów to ponad 400 ha.

W dniu 25 marca br. odbyło się w tej spra-
wie spotkanie w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii z udziałem przedstawicieli 
Spółdzielni, Ministra Michała Wiśniewskie-
go, dyrektor Departamentu Gospodarki Nie-
ruchomościami, prawników. SM „Na Skraju” 
reprezentowała prezes M. Zawodnik.

Został przedstawiony projekt zmian 
do ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. Zawiera on zapisy umożliwiające Spół-
dzielniom regulację stanów prawnych grun-
tów, które znajdują się w dzierżawie bądź 
bezumownym korzystaniu. Projekt zainte-
resował Ministerstwo. Zostanie powołany 
zespół do prac legislacyjnych, który będzie 
pracował nad opracowaniem zmian do usta-
wy. O postępach w tej ważnej sprawię będzie-
my Państwa informować.

5. Ogólna informacja o zasobach mieszka-
niowych i gruntowych Spółdzielni

W zasobach Spółdzielni znajduje się 99 
wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych, położonych w 5 osiedlach. Ogólna 
powierzchnia gruntów użytkowanych przez 
Spółdzielnię wynosi 50,3708ha, w tym:
55 własność Spółdzielni 8,5567ha
55 współwłasność Spółdzielni 4,3668ha
55 użytkowanie wieczyste 5,9533ha
55 bezumowne korzystanie 31,4940ha

Na gruntach o nieuregulowanym stanie 
prawnym, za które Spółdzielnia wnosi opła-
tę za bezumowne korzystanie znajduje się 
3326 lokali mieszkalnych w 63 budynkach 
wielorodzinnych, położonych w osiedlach 
1,2,4, i 5.

Dla lokali, które są w budynkach zlokali-
zowanych na gruntach o nieuregulowanym 
stanie prawnym, od 2013 r. nie jest możliwe 
założenie księgi wieczystej, oraz wyodręb-
nienie własności lokali.

mgr inż. Jan Lubczyński.
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Nowa strona internetowa Spółdzielni 
– na każdym urządzeniu i dla wszystkich
Uprzejmie informujemy, 
że na początku maja 2022 
roku oddamy w Państwa ręce 
nową stronę internetową, która 
ma bardzo przyjazny layout 
(układ kompozycyjno-graficzny). 
Prace są na ukończeniu. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom 
w łatwy sposób będzie można 
znaleźć ważne dla mieszkańców 
informacje.

¦

Warto dodać, że nowa strona internetowa 
spełnia także wymogi i kryteria WCAG 2.1 

(Web Content Accessibility Guidlines – Dekla-
racja dostępności), czyli jej treść jest dostępna 
cyfrowo dla wszystkich, uwzględniając osoby 
z niepełnosprawnością np. wzroku, słuchu, 
ruchu, ale też z niepełnosprawnością inte-
lektualną czy zaburzeniami poznawczymi. 
Posiada takie m.in. narzędzia jak wersja kon-
trastowa szablonu strony, narzędzie do zmia-
ny wielkości czcionek.

Strona podzielona została na sześć głównych 
kategorii, m.in. aktualności, ogłoszenia czy 
strefę mieszkańca. Oprócz informacji o planie 
remontów, przetargach, wynajmie czy zaję-
ciach prowadzonych w Klubie Nugat stwo-
rzono także przejrzysty panel do logowania 

– zarówno do treści strony internetowej 
dla członków SM „Na Skraju” oraz e-BOK, 
gdzie znajdą się wszystkie rozliczenia 
za użytkowanie.

W związku ze zmianą konieczne będzie nada-
nie nowych loginów i haseł do strony inter-
netowej dla członków spółdzielni, a także dla 
wszystkich mieszkańców dostępu do nowe-
go narzędzia, jakim jest e-BOK, czyli elektro-
niczne biuro obsługi klienta.

Strona Spółdzielni będzie dostosowana 
do różnych rozdzielczości, czyli do wyświe-
tlania na urządzeniach mobilnych, ale także 
na telefonach komórkowych czy tabletach. 

1% NA RZECZ 
FUNDACJA  
DZiECi RODZiCE SZKOŁA

KRS: 0000723955

OGŁOSZENIE
Nowa firma konserwacyjna
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. 
usługi konserwacyjne wszystkich branż: sanitarnej, 
elektrycznej, ogólnobudowlanej, świadczy firma Stanek 
Kozak Sp. z o.o.
Zasady zgłaszania awarii i usterek nie uległy zmianie, 
numery telefonów są nadal aktualne. Do przyjmowania 
zgłoszeń w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju” firma dedykowała pracownika, który 
wykonuje obowiązki na miejscu, w siedzibie Spółdzielni.
Po godzinach pracy wszelkie zgłoszenia przekazywane 
są do Pogotowia.

Zarząd SM „Na Skraju”
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Chronimy od wszystkich ryzyk  

czyli od każdego nagłego i niespodziewanego zdarzenia, np.:

Odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa  

czyli gdy przez nieuwagę wyrządzisz szkodę, zapominając np.:

Oferta ważna 
tylko do końca 

2022 roku 
wyłączyć żelazko zakręcić kran

zalanie pożar przepięcia stłuczeniakradzież z włamaniem

Bezpieczne Mieszkanie Ubezpieczenie ze składką płatną miesięcznie rekomendowane  
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Na Skraju 

Materiał marketingowy

Umów się na spotkanie z pracownikiem, który 
pomoże dopasować ubezpieczenie dla Ciebie. 
Skontaktuj się z:  

1.  UNIQA – Kinga Pietrzyk 604 140 097

2.  lub przyjdź do działu księgowości do SM

Zapewni Ci najlepszą ochronę Twojego mieszkania, piwnicy i garażu.
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Klub Nugat znowu otwarty!

Malarstwo i rysunek dla 
seniorów, zajęcia z szachów, 
konkursy dla dzieci. To tylko 
niektóre wydarzenia w Klubie 
Nugat, który w styczniu br. 
wznowił działalność.  
Opiekę nad tym, co dzieje się 
w Klubie przejął koordynator  
ds. kulturalno-oświatowych, 
Łukasz Dutkiewicz.

¦

Początki działalności były dość trudne 
ze względu na warunki lokalowe. Planowa-
no rozpoczęcie zajęć najpóźniej w połowie 
stycznia bieżącego roku. Niestety te zamie-
rzenia skutecznie zostały pokrzyżowane 
przez bardzo poważną awarię ogrzewania. 
Temperatura była niewiele powyżej zera. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi działu tech-
nicznego udało się ją usunąć dopiero w poło-
wie lutego. Sytuacji nie ułatwiały ogranicze-
nia związane z pandemią.

– Klub nie prowadził działalności przez 
kilka lat. Musieliśmy najpierw uporządko-
wać przestrzeń, sprawdzić, czym dysponuje-
my. W pierwszym okresie, kiedy prowadze-
nie zajęć ze względu na niską temperaturę nie 
było możliwe przygotowywaliśmy wszystko, 
żeby ruszyć, kiedy tylko sytuacja się wyja-
śni – mówi, Łukasz Dutkiewicz, koordynator 
ds. kulturalno-oświatowych. – Robiliśmy m.
in. rozeznanie rynku pod kątem nawiąza-
nia współpracy z organizacjami pożytku 
publicznego, odbywały się także rozmowy 
z potencjalnymi wykonawcami. Mimo loka-
lowych trudności udało się przeprowadzić 
konkurs, a nawet zorganizowany został kon-
kurs z nagrodami dla dzieci nt. ferii zimo-
wych. Efekty można zobaczyć na naszej stro-
nie internetowej.

Jednak zdajemy sobie sprawę, że przede 
wszystkim trzeba na nowo nawiązać kon-
takt z mieszkańcami w różnych grupach 
wiekowych.

Dla działalności Klubu przygotowany został 
plan na najbliższy rok. Oprócz tradycyjnych 

zajęć edukacyjnych, kulturalnych i stworze-
nia przestrzeni do integracji mieszkańców 
„na uwzględniono także potrzeby z jakimi 
w ostatnim czasie wszyscy się zmagamy. Dla-
tego Zarząd Spółdzielni „Na Skraju” planu-
je wprowadzenie do programu zajęć z dzie-
dziny ekologii, równego traktowania czy 
psychoedukacji.

Jeśli chodzi o ten ostatni obszar nawiąza-
no współpracę z ursynowską Fundacją Dzieci 
Rodzice Szkoła, która po świętach wielkanoc-
nych ruszy z zajęciami Treningu Umiejętno-
ści Społecznych dla dzieci i młodzieży.

– W przyszłości chciałbym uruchomić 
także zajęcia z produkcji i aranżacji muzy-
ki, grafiki i animacji poklatkowej. Może uda 
się uruchomić zajęcia z chóru dla seniorów 

– dodaje Łukasz Dutkiewicz. – Zapraszamy 
mieszkańców do współtworzenia oferty klu-
bowej i prosimy o zgłaszanie zajęć, w których 
chcieliby uczestniczyć.

Aktualnie w Klubie Nugat prowadzone 
są zajęcia z malarstwa i rysunku dla senio-
rów, ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci, 
ruszyły zajęcia z obsługi komputera i telefo-
nu, a także szachy dla początkujących. Odby-
wa się także nabór na inne zajęcia i spotka-
nia, które ruszą jak tylko zbierze się grupa. 
Wkrótce wystartują warsztaty wielkanocne, 
na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

Wszystkie informacje nt. działalności Klubu 
znajdują się na stronie internetowej  
www.naskraju.pl

W marcu rozpoczęły się zajęcia z obsługi komputera i telefonu dla seniorów. Uczestnicy są bardzo zadowoleni. – Zajęcia są bardzo ciekawe,  
m. in zakładamy konto google i pocztę e-mail, korzystamy z klubowej sieci internetowej oraz ćwiczymy pismo przy pomocy Word Pada oraz uczymy 
się ogólnej obsługi komputera – mówi jeden z uczestników zajęć. 

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 11-13 . Grupa jest otwarta na osoby, które chciałyby dołączyć. Zgłoszenia przyjmowane są  
pod nr tel. 500 015 697 lub adresem e-mail: klub.nugat@naskraju.pl.

Obsługa komputera to bułka z masłem!
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Fotowoltaika 
– ekonomiczne korzyści dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Wspólnoty oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe zużywają duże ilości 
energii elektrycznej. Inwestując 
w nowoczesne instalacje 
fotowoltaiczne zarządzający 
budynkami wielorodzinnymi 
mogą nie tylko znacząco obniżyć 
rachunki za prąd i zwiększyć 
wartość nieruchomości. To przede 
wszystkim wyjście naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, 
którzy coraz częściej zwracają 
uwagę na konieczność ochrony 
środowiska naturalnego i poprawę 
jakości powietrza, którym 
oddychają. Ale najważniejsze 
to oszczędność kosztów 
w domowych portfelach.

¦

Sposobem, na czerpanie korzyści z fotowol-
taiki dla większych spółdzielni lub wspólnot 
mieszkaniowych jest uzyskanie statusu spół-
dzielni energetycznej. Jest to podmiot, który 
wytwarzaną energię elektryczną pożytkuje 
wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni.

Prąd z paneli fotowoltaicznych zamonto-
wanych na budynkach mieszkalnych może 
zatem zostać przeznaczony na realizowanie 
potrzeb wszystkich mieszkańców, np.: obni-
żenie kosztów podgrzewania wody, oświetle-
nie klatek schodowych, przejść czy garaży, 
pracę wind, bram, wentylacji, klimatyza-
cji, ogrzewania budynku, np. dzięki pom-
pie ciepła.

Choć energia z fotowoltaiki dla spółdziel-
ni nie może być na razie rozdzielana bezpo-
średnio między mieszkańców, w znacznym 
stopniu przyczynia się do obniżania opłat.

Jako przykład podam inwestycję Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. To jak 
dotąd największa miejska rozproszona elek-
trownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa 
jednostka tego typu w Europie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Połu-
dnie pracuje dla około 30 tys. wrocławian, 
którzy mieszkają w około 11 tys. mieszkań 
w 102 budynkach. Większość budynków 
powstało w latach 60.– 70. ubiegłego wieku. 
Od wielu już lat w spółdzielni są wdrażane 
rozwiązania racjonalizujące zużycie energii, 
takie jak docieplenia budynków, moderniza-
cja systemów grzewczych i elektrycznych.

Zarząd SM Wrocław-Południe we współ-
pracy z mieszkańcami podjął decyzję o mon-
tażu paneli fotowoltaicznych. Uzyskane efek-
ty to 760 tys. kWh rocznie produkcji energii 
elektrycznej z OZE (odnawialne źródła ener-
gii). Jeśli przełożyć to na korzyści, jakie odno-
si środowisko naturalne, będzie to 600 ton 
rocznie mniej emisji CO2, co odpowiada 
asymilacji gazu cieplarnianego przez około 
150  ha lasu, czyli 50 000 drzew – we Wrocła-
wiu odpowiada to wielkości dwóch parków: 
Grabiszyńskiego i Szczytnickiego.

Można również mówić o znacznych korzy-
ściach ekonomicznych. Roczne koszty energii 
w Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Połu-
dnie przed instalacją elektrowni słonecznej 
wynosiły 425 tys. zł. Po roku funkcjonowania 
elektrowni (czyli za 2018 rok) koszty energii 
obniżyły się do 120 tys. zł, zaś po dwóch latach 
od uruchomienia elektrowni (czyli za 2019 
rok) osiągnęły poziom już tylko 83  tys. zł. 
A przy obecnych cenach i tych prognozowa-
nych łatwo policzyć jaką korzyść może nieść 
za sobą umiejętne wykorzystanie energii 
z instalacji fotowoltaicznej na dachach budyn-
ków w naszej Spółdzielni.*

Inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Wro-
cław-Południe to tylko jeden z przykładów 
poprawy efektywności energetycznej poprzez 
instalację odnawialnego źródła energii.

Jednym z założeń do zrealizowanie przez 
Spółdzielnię na nadchodzące lata, będzie 
wprowadzanie rozwiązań z wykorzystaniem 
alternatywnych źródeł energii na naszych 
osiedlach. Realizowane to jest na wielu płasz-
czyznach, m.in. aktywnie szukając korzyst-
nych źródeł finansowania tych inwestycji, 
ze środków UE lub innych dotacji celowych, 
czy śledząc planowane zmiany w prawie ener-
getycznym dotyczącym OZE dla budynków 
wielorodzinnych.

W efekcie pozwoli to osiągnąć znaczne 
oszczędności, co przełoży się na wymierne 
korzyści dla mieszkańców SM „Na Skraju”, 
jak również standard i wartość lokali miesz-
kalnych naszych osiedli. 

Mariusz Kierszulis

*źródło: reportaż TVN24 pt. „Postawili na energię 
słoneczną. Oszczędności idą w setki tysięcy 
złotych”

10
BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA SKRAJU

BIULeTYN SPÓŁDZIeLNI MIeSZKANIOweJ NA SKRAJU
Kwartalnik

wYDAwcA: SM Na Skraju 
ADReS: ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, tel. 22 643-41-65

ADRES REDAKCJI: SM Na Skraju, ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
Kontakt: sekretariat@naskraju.pl

REDAKCJA: ALL DONE Aldona Dybuk

SKŁAD I DRUK: skladgazet.pl
info@skladgazet.pl

NAKŁAD: 5.700 egz.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów 
i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń 
redakcja nie odpowiada. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana 
lub przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.

mailto:info@skladgazet.pl


Szachy – królewska gra!
Zajęcia w Klubie Nugat 
skierowane są przede 
wszystkim do początkujących, 
którzy dopiero zaczynają swą 
drogę szachisty lub zamierzają 
rozpoczęcie gry w turniejach.

¦

Program nauczania obejmuje naukę pod-
stawowych końcówek pionkowych (także 
ruchów figur, jeśli trzeba), elementarz 
debiutowy, zadania szachowe oraz zasa-
dy gry turniejowej.

Gra w szachy odgrywa istotną rolę 
w nabywaniu i kształtowaniu wielu 
umiejętności wykorzystywanych przez 
człowieka w ciągu całego życia. Uczy 
umiejętności zadaniowego myślenia, 
koncentracji, taktyki i strategii, które 
przydają się we wszelakich dziedzinach 
życia od nauki na prowadzeniu biznesu 
kończąc.

Zajęcia odbywają się we wtorki w Klu-
bie Nugat o godz. 18. Planujemy urucho-
mienie drugiej grupy w środy o godz. 18. 

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Zgłoszenia przyjmowane są  
pod nr tel. 500 015 697 lub adresem e-mail:  
klub.nugat@naskraju.pl.

Zajęcia mają poszerzać wiedzę 
osób, które miały styczność 
ze sztuką już wcześniej i rozwinąć 
ją na poziomie akademickim. 

¦

Na zajęciach uczestnicy uczą się malować 
i rysować martwą naturę z kompozycji przy-
gotowanej na zajęciach i prowadzimy dys-
kusje na temat sztuki i kultury. W planach 
jest organizacja plenerów oraz różne zadania 

Malarstwo i rysunek dla seniorów
dostosowane do grupy. Spotkania odbywa-
ją się w każdy poniedziałek w godz. 10–14.

Osoby uczestniczące w zajęciach przygo-
towywały ostatnio wystrój wielkanocny. 
Grupa jest otwarta na osoby, które chciały-
by dołączyć, a wystarczą tylko chęci i pozy-
tywne nastawienie. Wkrótce ruszy dodatko-
wa grupa. Każda osoba, nawet nieposiadająca 
zdolności manualnych jest mile widziana. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 500 015 697 
lub adresem e-mail: klub.nugat@naskraju.pl.

NAPISZ DO NAS:
SEKREATARIAT@NASKRAJU.PL

MIEJSCE NA
TWOJ
REKLAM
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