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ZE  SPÓ£DZIELNI  TYLKO  SSTP

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

W³asnoœciowej w Legionowie informuje, ¿e na mocy 

ustawy o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomu-

nikacyjnych Spó³dzielnia jest zobowi¹zana do 

udostêpnienia nieruchomoœci, na wniosek firm 

telekomunikacyjnych, które chc¹ w budynkach 

spó³dzielczych wykonaæ w³asne instalacje. 

Spó³dzielnia nie zawiera jednak ze wspomnianymi 

firmami porozumieñ o wspó³pracy, a wyra¿a jedynie 

zgodê na wejœcie do budynku w celu wykonania 

instalacji. Nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za 

ofertê firm, które dzia³aj¹ we w³asnym zakresie i na 

w³asny rachunek. Spó³dzielnia nie zna szczegó³ów 

oferty, nie mo¿e udzielaæ informacji na ten temat. 

Przypominamy, ¿e Spó³dzielnia œwiadczy us³ugi 

telekomunkacyjne obejmuj¹ce dostarczenie sygna³u 

telewizyjnego oraz umo¿liwiaj¹ce dostêp do Internetu 

wy³¹cznie pod w³asnym szyldem, u¿ywaj¹c nazwy 

Spó³dzielcza Sieæ Telewizji Przewodowej (w skrócie 

SSTP).

Wszystkie firmy, które proponuj¹ us³ugi pod 

innymi nazwami - nie maj¹ ¿adnego powi¹zania ze 

Spó³dzielni¹, zatem SML-W nie odpowiada za umowy 

zawarte z innymi dostawcami us³ug.

W przypadku gdy Spó³dzielnia decyduje siê na 

wspó³pracê z firm¹ zewnêtrzn¹, informuje o tym 

mieszkañców.

W razie w¹tpliwoœci, zachêcamy do kontaktu 

telefonicznego lub osobistego z pracownikami 

Spó³dzielni, w BOK SSTP, tel. 22 766 22 10. 

Red. SSTP

UWAGA  NA  DZIKI

Od pewnego czasu 

mieszkañcy spó³ -

dzielczych osiedli 

maj¹ okazjê spotkaæ 

w swojej okolicy 

spaceruj¹c¹ watahê 

dzików. Nawet ci, 

którzy siê na nie 

osobiœcie nie natknêli, mog¹ ogl¹daæ efekty ich 

buszowania na trawnikach.

Wbrew pozorom nie jest ³atwo pozbyæ siê tych 

nieproszonych goœci, tym bardziej, ¿e jedyne co mo¿na 

zrobiæ w majestacie prawa to je odstraszyæ. 

Pracownicy administracji osiedli, na których pojawi³y 

siê dziki, w najchêtniej odwiedzanych przez nich 

miejscach rozsypali specjalistyczny œrodek odstrasza-

j¹cy. Nie przynios³o to jednak spektakularnych 

efektów. Ostatnio dziki pojawi³y siê nawet przed 

biurowcem SML-W, przy ul. Jagielloñskiej.

Apelujemy do mieszkañców, ¿eby zachowywali 

rozs¹dek i ostro¿noœæ. Najczêœciej na watahê mo¿na 

natkn¹æ siê póŸnym wieczorem lub wczesnym 

rankiem. Co prawda nie zdarzy³o siê, ¿eby legionow-

skie dziki zaatakowa³y cz³owieka czy zwierzê, nie 

warto jednak ryzykowaæ, choæby dla zrobienia zdjêcia, 

czy nakrêcenia filmu. Szczególn¹ uwagê na otoczenie 

powinny zwróciæ osoby wyprowadzaj¹ce psy w go-

dzinach rannych i wieczornych - szansa spotkania 

dzików o tej porze wzrasta.

Ponadto uprzejmie prosimy, ¿eby mieszkañcy 

nie wyrzucali na trawniki resztek jedzenia. 

Pozostawione odpadki przyci¹gaj¹ nie tylko dziki, dla 

których resztki to smakowity i ³atwy k¹sek - korzystaj¹ 

z nich równie¿ szczury a nawet lisy. Zwróæmy tak¿e 

uwagê s¹siadom, którym zdarza siê wyrzucaæ resztki 

przez balkon, czy zostawiaæ okruchy chleba dla go³êbi. 

To zaproszenie dla dzikich zwierz¹t, które nie powinny 

pojawiaæ siê na osiedlowych trawnikach. Byæ mo¿e

w ten sposób nie zniechêcimy ich zupe³nie, ale jest 

szansa, ¿e zmniejszymy zainteresowanie naszymi 

terenami.

Barbara Sawczuk
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Informujemy Abonentów Spó³dzielczej Sieci 

Telewizji Przewodowej, ¿e od dnia 1 wrzeœnia 2013 r. 

Telewizja Polska S.A. wprowadzi³a zmiany w swoich 

programach regionalnych.
Od tego dnia dotych-

czasowy program TVP 

Info nadawany jest jako 

program dodatkowy i tym 

samym uleg³y zmianie jego czêstotliwoœci, natomiast 

podstawowym programem regio-

nalnym jest program pod nazw¹ TVP 

Warszawa, który nadawany jest na 

czêstotliwoœciach dotychczasowego 

TVP Info.

P o w y ¿ s z e  z m i a n y  z o s t a ³ y  

dokonane w SSTP z zachowaniem podstawowych paramet-

rów, tak aby nie by³y one odczuwalne. Jeœli po wprowa-

dzeniu zmian Pañstwa odbiornik automatycznie nie 

zaktualizowa³ listy programów, nale¿y uruchomiæ funkcjê 

wyszukiwania.

Poni¿ej podajemy parametry techniczne programów 

TVP Warszawa i TVP Info:

w systemie analogowym:

L.p. Nazwa programu Czêstotliwoœæ w SSTP

1. TVP Warszawa 167 MHz

2. TVP Info 215,25 Mhz

w systemie cyfrowym DVB-T (Pakiet Podstawowy PLUS)

L.p. Nazwa programu Nr na dekoderze

1. TVP Warszawa 503

2. TVP Info 532

w cyfrowym DVB-C:

L.p. Nazwa programu Nazwa Pakietu Nr na dekoderze

1. TVP Warszawa RODZINA   3
KOMFORT

2. TVP Info RODZINA 173
KOMFORT

E. Raciborska, A. Rajska

ZMIANY  W  PROGRAMACH  REGIONALNYCH TVP

PROGRAMY  ZMIENIAJ¥  NAZWY
Informujemy Abonentów Spó³dzielczej Sieci Telewizji 

Przewodowej, ¿e od dnia 13 wrzeœnia 2013 r. ulegnie 

zmianie nazwa kana³u ze znanego obecnie jako 13th Street 

Universal Channel, na 13 Ulica.

13 Ulica, jak zapewnia nadawca - 

kana³ z najwy¿szej jakoœci progra-

mami kryminalnymi w Polsce, 

bêdzie mia³ odœwie¿one logo i wyg-

l¹d. Nadal bêdzie nadawaæ wspa-

nia³e programy, które ju¿ zd¹¿yli 

doceniæ polscy widzowie.

Sposób emisji kana³u pozostanie niezmieniony.

To nie jedyny program, który zmieni swoj¹ nazwê. Od 

dnia 17 wrzeœnia 2013 r. ulegnie zmianie nazwa kana³u 

znanego obecnie jako Discovery 

World. Bêdziemy ogl¹daæ go 

jako Discovery Turbo Xtra

(w skrócie: DTX).

Nadawca zapewnia, ¿e nie tylko bêdzie kontynuowaæ 

nadawanie intryguj¹cych i inspiruj¹cych programów, 

zaspokajaj¹cych ciekawoœæ widzów, ale równie¿ poprawi 

siê jakoœæ obrazu poprzez zastosowanie formatu 16:9.

Wszystkie zmiany zostan¹ wprowadzone automa-

tycznie i nie bêd¹ wymaga³y podejmowania ¿adnych dzia³añ 

z Pañstwa strony.

E. Raciborska, A. Rajska

Ju¿ wkrótce... 

Nowe promocje w Spó³dzielczej Sieci Telewizji Przewodowej!

B¹dŸ czujny i sprawdzaj: www.sstplegionowo.pl
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CO  S£YCHAÆ  NA  OSIEDLACH
Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Na sierpniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjê³a 

szereg uchwa³. Jedn¹ z nich jest uchwa³a o zmianie op³at za 

lokale mieszkalne. Ma to zwi¹zek z wprowadzeniem przez 

PEC “Legionowo” Sp. z o.o. nowej Taryfy dla ciep³a, 

zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 

nr OWA 4210-46(5)2013/248/IX/ARY z dnia 04.07.2013 r.

 z terminem obowi¹zywania od 01.08.2013 r. I tak z dniem 

01.08.2013 r. na osiedlach Jagielloñska, Sobieskiego

i M³odych zmienia siê op³ata zmienna na podgrzew wody 

odpowiednio dla:

lokali wyposa¿onych w wodomierze 

3 3z 16 z³/m na 15,73 z³/m

(032 GJ x50 z³/GJ) (0,32 GJ x 49,14 z³/GJ)

lokali bez wodomierzy

z 48 z³/osobê na 47,17 z³/osobê
3 3(0,32 GJ x 3 m  wody x 50 z³/GJ) (0,32 GJ x 3m  wodyx49,14 z³/GJ)

Rada Nadzorcza upowa¿ni³a Zarz¹d Spó³dzielni do 

wprowadzania zaliczkowych op³at za zu¿ycie ciep³a

w budynku nr 0 przy ul. S³owackiego 23 w Legionowie (na 

os. Batory). Zmiany mog¹ byæ dokonywane na bie¿¹co

w przypadku obowi¹zuj¹cej taryfy w zakresie dostarczania 

ciep³a i zaliczki œrednio-miesiêcznego zu¿ycia ciep³a w GJ, 

ustalonej na podstawie poprzedniego okresu rozlicze-

niowego w danym lokalu.

Poprzez Uchwa³ê nr 53/13 Rada Nadzorcza wyrazi³a 

zgodê na zaci¹gniêcie przez Spó³dzielniê kredytu

w rachunku bie¿¹cym na finansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej 

SML-W w wysokoœci 2 000 000 z³ w Banku PEKAO S.A.

VI Oddzia³ w Warszawie, na podstawie upowa¿nienia 

wyra¿onego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 05/13 

z dnia 28.06.2013 r. w sprawie oznaczenia sumy zobowi¹zañ 

jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ do ³¹cznej kwoty 80 mln 

z³otych. Z t¹ decyzj¹ wi¹¿e siê kolejna uchwa³a, w sprawie 

zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nierucho-

moœci. Rada Nadzorcza wyrazi³a zgodê na ustanowienie 

hipoteki tytu³em zabezpieczenia sp³aty wierzytelnoœci

z tytu³u udzielonego kredytu w wysokoœci 2 000 000 z³ na 

finansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej Spó³dzielni Mieszka-

niowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Legionowie na rzecz 

Banku PEKAO S.A. VI Oddzia³ w Warszawie. Hipoteka 

dotyczy nieruchomoœci po³o¿nej na terenie m. Legionowo, 

przy ul. Jagielloñskiej 11, nr ksiêgi wieczystej WA1L/ 

00053335/6 i dotyczy wieczystego u¿ytkowania gruntów

i w³asnoœci budynku stanowi¹cego odrêbn¹ w³asnoœæ 

nieruchomoœci (biurowiec SML-W). 

Cz³onkowie RN dokonali reasumpcji uchwa³y nr 146/10 

z dnia 16.12.2010 r. i uchwalili regulamin okreœlaj¹cy 

zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania 

wysokoœci wk³adów budowlanych. Regulamin dotyczy 

zespo³u zabudowy mieszkaniowej - dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych C i C1 z czêœci¹ biurow¹

(w budynku C), z us³ugami w parterze i gara¿ami podziem-

nymi wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi 

zwi¹zanymi z tymi budynkami. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest 

u zbiegu ulic Pi³sudskiego i Sowiñskiego w Legionowie, na 

terenie dzia³ki o numerze ewidencyjnym 306 w obrêbie 

ewidencyjnym 65 w Legionowie.

J. Go³os

MIESZKANIE  NA  DWA  SPOSOBY

Osoby, które chc¹ kupiæ mieszkanie w zasobach 

spó³dzielni mog¹ obecnie zrobiæ to na dwa sposoby: kupiæ 

lokal w nowej inwestycji lub wzi¹æ udzia³ w jednym

z og³aszanych przez Spó³dzielniê przetargów. 

Przetargi og³aszane s¹, zgodnie z przepisami, w stosunku 

do lokali, z których mieszkañcy zostali eksmitowani na 

podstawie prawomocnego wyroku s¹du. Spó³dzielnia 

zobowi¹zana jest og³osiæ przetarg, a uzyskane z niego 

pieni¹dze, po potr¹ceniu nale¿noœci dla Spó³dzielni, 

przekazywane s¹ by³ym mieszkañcom. 

Zazwyczaj mieszkania oferowane w tym trybie 

wymagaj¹ remontu, jednak czêsto jest to okazja, ¿eby kupiæ 

je w bardzo okazyjnej cenie. Przed z³o¿eniem oferty 

mieszkanie mo¿na obejrzeæ - wczeœniej trzeba umówiæ siê

z pracownikami administracji.

Og³oszenia o przetargach umieszczane s¹ miêdzy innymi 

na stronie internetowej SML-W: www.legionowodom.pl  

Obecnie w tym trybie oferowane s¹ trzy mieszkania. Na 

stronie znajduje siê tak¿e Regulamin przeprowadzania 

przetargów.

Dla tych, którzy preferuj¹ mieszkania z rynku pierwot-

nego równie¿ s¹ dobre wiadomoœci. W budynku inwestycji 

Anat C zosta³o jeszcze do kupienia mieszkanie,
2o powierzchni 57,71 m . Bliýsze informacje na temat 

nowych mieszkañ - pod nr tel. 22 784 27 07 lub w pokoju nr 7 

w siedzibie SMLW

BS
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- Remonty, wykoñczenia 
wnêtrz, glazura,

- sufity podwieszane,

- przeróbki hydrauliczne,

- g³adŸ bezpy³owo Fleximil,

- œcianki dzia³owe gips.

Solidnie, terminowo!

Antoni: tel. 790-432-247

�Mam do sprzedania rower 

Kross Hexagon V4 2011, 

kontakt 519 892 099, cena 

800 z³, rzadko u¿ywany;

�Matematyka – gimnazjum i 

liceum – solidnie i tanio – 

tel. 22 774 97 35;

�Nowy dom, Jab³onna ul. 
2Szkolna, pow. 120 m , 

rozk³ad: hall, pralnia, WC, 

salon, kuchnia z jadalni¹; na poddaszu 2 ³azienki, garderoba, 

3 sypialnie (w tym ma³¿eñska z ³azienk¹ i garderobà), garaý. 

Elewacja, okna, dachówka, instalacje + piec gazowy, grzejniki, 

tynki, pràd, gaz, wùasna woda i kanalizacja. Piækna dziaùka 

550 m², tuje, byliny, kostka. Dom budowany dla siebie, solidnie 

wykonany. Cena 590 tyœ. z³ –do negocjacji. Tel. 500-840-347

�Osiedle Batory, M-3, w³. parter. Zamieniê na piêtro od 1 do 3. 

Tel. 666 484 109, 774 03 80, po 17;

�Posprz¹tam mieszkanie, umyjê okna, zrobiê zakupy. Tel. 730 

147 303;

�Sprzedam dzia³ki budowlane ok. 1000 m2 w miejscowoœci 

Stasi Las w pobli¿u Zalewu Zegrzyñskiego. Cena do 

uzgodnienia, tel. 600 231 499;

�Radio „Panasonic” na kasety i CD tak¿e. Cena 100 z³otych, tel. 

602 811 203;

�Sprzedam kawalerkê (9 piêtro) do remontu, w centrum 

Legionowa, atrakcyjna cena. Wiêcej informacji pod nr tel. 504 

152 479;

�Sprzedam, na gwarancji, nowy wózek inwalidzki typu Netti Svipp 

– stabilne plecy i g³owa tel. 22 774 90 67 w godz. 9.00 – 20.00;

�Sprzedam rower typ „Elipsa”. Bardzo ma³o u¿ywany. Nr tel. 

509 237 726;

�Sprzedam telewizor „Samsung” 29 cali z pilotem i szafk¹ komplet, 

ma wejœcia cyfrowe HDMI, p³aski ekran, tel. 602 811 203;

�Sprzedam w idealnym stanie kuchenkê elektryczn¹ Mastercook 

Futura, ma³o u¿ywan¹. Stoi w Legionowie tel. 505 277 413;

�Sprzedam wie¿ê stereo: 1. Amplituner stereofoniczny 

„Technics” z funkcjami sterowania AV-SA-AX530. Gratis: 1. 

Odtwarzacz p³yt kompaktowych SL-PG 490. 2. Magnetofon 

stereo dwukasetowy RS-TR 373 M2. Tel. 504 254 040;

�Wynajmê pokój samotnej osobie ko³o pêtli autobusowej. Tel. 

789 136 261;

�Wynajmê umeblowane (do uzgodnienia) mieszkanie 2 pokojowe 

na 2 piêtrze przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tel. 500 778 245;

Z£OTA R¥CZKA
DOPASUJE NOWE DRZWI 
DO BLOKOWEJ FUTRYNY

Meble na wymiar, szafki 
kuchenne, pawlacz,
szafa wnêkowa, panele, 
hydraulika i inne 
prace remontowe

505-15-98-97

OG£OSZENIA DROBNE
�Angielski – lektorka mgr anglistyki 500 016 643;

2
�Bezpoœrednio M-4 w³asnoœciowe 56,1 m  osiedle Jagielloñska, 

nie wymaga wk³adu finansowego. Nadaje siê od razu do 

zamieszkania z czêœciowym wyposa¿eniem i sta³¹ zabudow¹. 

Tel. 602 811 203;
2

�Bezpoœrednio sprzedam dwupokojowe mieszkanie 49m , 

Bia³obrzegi – w pobli¿u Zalew Zegrzyñski i las, autobus ZTM, 

tel. 502 718 500;
2

�Kupiê mieszkanie ok. 30 m , centrum Legionowa w nowym 

budownictwie na parterze lub I piêtrze, z balkonem, tel. 500 

016 643;

�Kursy j. angielskiego dla licealistów i maturzystów, 

przystêpne ceny, tel. 500 016 643;

�Mam do sprzedania monitor Samsung, model: S23A350 H, 

cena 350 z³, kontakt 519 892 099;

W ka¿dy pi¹tek i œrodê

œwie¿a ryba z Ustki!
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