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PODSUMOWANIE 3-LETNIEJ KADENCJI RADY NADZORCZEJ
     
     
     

   

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz wesołego „Alleluja” życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni, od lewej: Władysław Ochrombel, Danuta Szelągowska, Zbigniew Kogut,
Gabriela Cyngler, Grażyna Walter-Łukowicz, Rufin Labryga, Alicja Bomersbach, Lucjan Karwan, Franciszek Haber
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PODSUMOWANIE 3-LETNIEJ KADENCJI RADY NADZORCZEJ
   

INFORMACJA O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA
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UBEZPIECZMY SWOJE MIESZKANIA!!!
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TERMOMODERNIZACJA - TO SIÊ OP£ACA

1 Andromedy 2-8 1594 1376 218 13,68

2 Gwiazdy Polarnej
36-40

1076 975 101 9,39

3 Saturna 2-4 507 400 107 21,10

4 Kopernika 1-11 4708 3712 996 21,16

5 Wielkiej Niedźwiedzicy
33-39

993 782 211 21,25

6 Sztabu Powstańczego
8-14

908 736 172 18,94

oszczędność średnio: 300,83 17,59

Lp. Budynek
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Andromedy 2-8 70 349,59 49 525,15 119 874,74 58 217,72 41 430,77 99 648,49 20 226,25 16,87%

Gwiazdy Polarnej 36-40 50 615,89 33 313,00 83 928,89 40 409,93 29 368,95 69 778,88 14 150,01 16,86%

Saturna 2-4 21 943,55 15 708,10 37 651,65 17 725,82 12 451,13 30 176,95 7 474,70 19,85%

BudynekBudynekBudynekBudynekBudynek

Koszty roczneKoszty roczneKoszty roczneKoszty roczneKoszty roczne Oszczêdnoœæ rocznaOszczêdnoœæ rocznaOszczêdnoœæ rocznaOszczêdnoœæ rocznaOszczêdnoœæ roczna

sta³esta³esta³esta³esta³e zmiennezmiennezmiennezmiennezmienne razemrazemrazemrazemrazem sta³esta³esta³esta³esta³e zmiennezmiennezmiennezmiennezmienne razemrazemrazemrazemrazem z ³z ³z ³z ³z ³ %%%%%

przed termomodernizacj¹
(sezon 2013/2014)

po termomodernizacji
(sezon 2014/2015)

po termomodernizacji
 (sezon 2015/2016)

przed termomodernizacj¹
 (sezon 2014/2015)

Kopernika 1-11 206 297,79 146 233,55 352 531,34 166 697,45 116 788,67 283 486,12 69 045,22 19,59%

Wielkiej NiedŸwiedzicy 33-39 46 575,83 30 879,07 77 454,90 38 783,69 24 432,75 63 216,44 14 238,46 18,38%

Sztabu Powstañczego 8-14 40 644,13 28 209,59 68 853,72 33 486,75 22 995,32 56 482,07 12 371,65 17,97%
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TERMOMODERNIZACJA TO NIE TYLKO OSZCZÊDNOŒCI, ALE TAK¯E POPRAWA ESTETYKI.
TAK OBECNIE WYGL¥DAJ¥ BUDYNKI OPISANE W ARTYKULE NA STR. 4-5

Centaura 7-11

Gwiazdy Polarnej 1a-1b
Gwiazdy Polarnej 3a-3b

Konarskiego 23a-d

Saturna 2-4

Sztabu Powstańczego 8-14

Gwiazdy Polarnej 36-40

Andromedy 2-8

Kopernika 1-11

Wielkiej Niedźwiedzicy 33-39
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DANE TELEADRESOWE SPÓ£DZIELNI
          
       
        

        
        

      

             

      

        
         
      
  


UCI¥¯LIWE PRACE REMONTOWE W 2017 R.UCI¥¯LIWE PRACE REMONTOWE W 2017 R.UCI¥¯LIWE PRACE REMONTOWE W 2017 R.UCI¥¯LIWE PRACE REMONTOWE W 2017 R.UCI¥¯LIWE PRACE REMONTOWE W 2017 R.

PARKING NA OS. KOPERNIKA
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Gliwice, Trynek, ul. Jasna
3 pokoje, 68 m2, 10 piętro - cena: 245.000 zł

Gliwice, Trynek, ul. Gwarków
3 pokoje, 64 m2, 4 piętro - cena: 242.000 zł

Gliwice, Kopernik, ul. Kopernika
3 pokoje, 57 m2, 3 piętro - cena: 210.000 zł

Gliwice, Sikornik, ul. Kormoranów
3 pokoje, 48 m2, 1 piętro - cena: 152.500 zł

Gliwice, Kopernik, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy
2 pokoje, 52 m2, 3 piętro - cena: 179.000 zł

Gliwice, Kopernika, ul. Kopernika
2 pokoje, 44 m2, 10 piętro - cena: 129.000 zł

Gliwice, Zubrzyckiego, ul. ZWM
3 pokoje, 48 m2, 10 piętro - cena: 179.000 zł

Gliwice, Centrum, ul. Słowackiego
2 pokoje, 43 m2, 4 piętro - cena: 169.000 zł


