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Bartłomiej Pograniczny: W  tym 
roku zabrakło 5 milionów złotych 
na sfinansowanie działalności 
ogólnej Zarządu. Dlaczego?
Urszula Grzybowiecka: Zarząd kieruje 
działalności podstawową Spółdzielni, 
czyli zasobami, które już mamy, oraz 
działalnością inwestycyjną. W  planie 
finansowym zakładamy koszty dzia-
łalności ogólnej, a  potem planujemy 
finansowanie. I  ustalamy, że  w  danym 
roku z  odpisów będzie finansowana 
dana część kosztów, a reszta ze Społecz-
nego Domu Kultury i  działalności in-
westycyjnej. Najpierw oczywiście pion 
inwestycji zastanawia się, ile mieszkań 
wybudujemy, ustalamy nakłady. Za-
planowaliśmy w  2017, że  z  inwestycji 
uzyskamy 5 milionów 600 tys. złotych 
i  tego się trzymaliśmy. Niestety żadne 
nowe inwestycje w  ogóle nie ruszyły 
i dlatego tego finansowania nie mamy. 

O braku pieniędzy dowiedzieliśmy 
się na Zebraniach Mieszkańców 
Osiedli. Czy Zarząd nie mógł po-
dać kwoty wcześniej, gdy wiedział, 
że inwestycji jednak nie będzie?
To nie jest takie proste. W  planie 
pokazany był moment, kiedy te 
inwestycje się rozpoczną, kiedy 
będzie pozwolenie na budowę, 
każde zadanie było dokładnie opi-
sane. Z  tego wynikało, że  może-
my wejść z  robotami, jeśli chodzi 
o Szmaragdowe II etap, w sierpniu, 
a  na Lindego później. Na tej pod-
stawie dział techniczny oszacował, 
ile jesteśmy w  stanie wybudować 
mieszkań. O  tym, że  nie uzyskali-
śmy pozwolenia na budowę na Lin-
dego, dowiedzieliśmy się w  lipcu. 
Zarząd dostał jednak informację, 
że  trzeba wprowadzić tylko drob-
ne zmiany i  pozwolenie będzie. 

W  związku z  tym nie było sygnału 
do  korekty budżetu WSM. O  tym, 
że  nie mamy dobrej dokumentacji 
na II etap Szmaragdowego dowie-
dzieliśmy się dopiero w marcu tego 
roku. Dokumentacja nie kwalifiko-
wała się do rozpoczęcia inwestycji, 
należało ją uzupełnić i stanęło to 
na Radzie Nadzorczej. Zdecydo-
waliśmy, że  trzeba zrobić rewizję, 
i to z niej dowiedzieliśmy się, że 
dokumentacja budowlana nie była 
zgodna z wykonawczą. 

Komisja rewizyjna w  momencie, 
gdy kończył się I  etap, w październi-
ku, zażyczyła sobie sprawdzenia pra-
widłowości prowadzenia i  rozliczenia 
inwestycji. I to właśnie w tym momen-
cie tak naprawdę wszystko się zaczęło 
wyjaśniać. 
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WALNE 
ZGROMADZENIE
Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, działając na podstawie § 77 ust.  1 
oraz § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje 
WALNE ZGROMADZENIE członków WSM. Ob-
rady odbędą się w sali nr 1 SDK przy ul. Sło-
wackiego 19a o godz. 17:00.

18 czerwca (poniedziałek) 
Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Młociny

20 czerwca (środa) 
Żoliborz II, Zatrasie, Piaski

22 czerwca (piątek) 
Żoliborz III, Rudawka, Bielany, Nowodwory, 
Niedzielskiego, Latyczowska, Hery

Od dłuższego czasu między 
architektami, konserwatora-
mi i  historykami sztuki trwa 
coraz bardziej ożywiona dys-
kusja nad ochroną wartościo-
wych obiektów zrealizowanych 
w  latach powojennych. Naj-
większym uznaniem cieszą się 
obiekty późnego modernizmu, 
ale także te z  okresu realizmu 
socjalistycznego. W  2016 r. 
wpisano do  Gminnej Ewidencji 
Zabytków jedno z  najciekaw-
szych i  najładniejszych osiedli 
mieszkaniowych okresu powo-
jennego: osiedle Sady Żolibor-
skie  I,  autorstwa prof. Haliny 
Skibniewskiej z zespołem. Osie-
dle to, jak jeszcze kilka innych, 
już w  2003 r. było uznane za 
dobro kultury współczesnej. Do 
nich na samym Żoliborzu zali-
czały się również osiedla Serek 
Żoliborski, a także Zatrasie. 

Wszystkie te trzy osiedla zlokali-
zowane są w  pobliżu skrzyżowania 
ul. Broniewskiego i ul. Krasińskiego. 
Najstarsze z nich – Serek, autorstwa 
prof. Jacka Nowickiego – zaczę-
to budować pod koniec lat 50., już 
po tzw. „odwilży”. Drugim osiedlem 
tego samego architekta, przy któ-
rym współpracował z  całym zespo-
łem projektowym, jest osiedle WSM 
Zatrasie zrealizowane w  latach 
1962-68. W  obu osiedlach zadbano 
o  funkcje społeczne – w  każdym 
znajduje się szkoła i  przedszko-
le z  całą niezbędną infrastrukturą. 
Serek i  Zatrasie charakteryzują się 
znakomitą urbanistyką, dużą prze-
strzeń poświęcono w  nich na zie-
leń. Dziecko wychodzące z  domu 
jest w  stanie samodzielnie, w  ciągu 
5-10 minut, dostać się do szkoły, nie 
przechodząc przez ulicę i  nie bę-
dąc narażone na ruch kołowy, który 
ograniczałby jego bezpieczeństwo. 
Cały program społeczny był bardzo 
dobrze przemyślany. Oba te osiedla, 
zaprojektowane w  stylu późnomo-

dernistycznym, nawiązują do  wielu 
dobrze przemyślanych rozwiązań 
skandynawskich. 

Stowarzyszenie Zatrasie w  ubie-
głym roku wystąpiło do Stołecznego 
Konserwatora Zabytków o wpis osie-
dla WSM Zatrasie (jako układu urba-
nistycznego i zespołu budowlanego) 
do  Gminnej Ewidencji Zabytków 
(GEZ) m. st. Warszawy, a także do Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o  wpis płasko-
rzeźby pn. „Pomnik-Szkoła Tysiąclecia 
Państwa Polskiego” autorstwa Barba-
ry Zbrożyny do rejestru zabytków. 

Ostatecznie Zarządzeniem pre-
zydent m. st. Warszawy nr 624/2018 
z  17 kwietnia ujęto w  ewidencji: 
układ urbanistyczny i zespół budow-
lany osiedla Serek Żoliborski oraz 
układ urbanistyczny osiedla WSM 
Zatrasie. W  przypadku Zatrasia nie-
wiele to zmieni poza tym, że wszelkie 
decyzje na budowę będą musiały być 
zaakceptowane przez konserwatora. 
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Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w  Warszawie uchylił już 42 
zarządzenia wojewody mazo-
wieckiego dotyczące dekomu-
nizacji patronów stołecznych 
ulic, w  tym również dotyczące 
Stanisława Tołwińskiego (do roz-
patrzenia zostały sprawy 8 ulic). 
Wyroki są nieprawomocne, ale 
dają dużą szansę na to, że tablice 
z nazwiskiem współtwórcy WSM 
wrócą na swoje miejsce.

30 maja odbyła się rozprawa doty-
cząca m.in. ulicy Stanisława Tołwińskie-
go. Sąd, uchylając zarządzenie wojewo-
dy, ocenił że nie wykazał on, „dlaczego 
dotychczasowa nazwa ulicy zmienianej 
tymi zarządzeniami wypełnia dyspozy-
cje ustawy dekomunizacyjnej”. 

Wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera zapowiedział złożenie skarg 
kasacyjnych od wyroków WSA. Jego 
zdaniem uzasadnienia zmian poszcze-
gólnych patronów były wystarczające, 
ponieważ odniósł się w nich do opinii 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Jak pisaliśmy w  poprzednim 
numerze „Życia WSM”, według peł-
nomocnika Miasta prof. Adama Ja-
roszyńskiego opinie IPN były na tyle 
lakoniczne, że trudno je nawet uznać 
za opinie. To wojewoda powinien 
w sposób wyczerpujący wykazać, dla-
czego dany patron powinien zniknąć 
z przestrzeni publicznej. WSA podzielił 
to stanowisko.

Choć Miasto w ogóle nie powin-
no zmieniać tabliczek, bo zarządzenia 
Sipiery są nieprawomocne, powrotu 
starych nazw powinniśmy się spo-
dziewać dopiero po rozpatrzeniu 
skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd 
Administracyjny. 

Od momentu wpływu do WSA 
skarg Miasta na zarządzenia wojewo-
dy do momentu pierwszych wyroków 
minęło ponad pięć miesięcy. Naczelny 
Sąd Administracyjny będzie w II in-
stancji rozpatrywać skargi kasacyjne 
wojewodów z całej Polski. Zatem na 
ostateczne rozstrzygnięcie losów uli-
cy Stanisława Tołwińskiego jeszcze 
trochę poczekamy.

BP

Serek Żoliborski i Zatrasie 
pod opieką konserwatora

Serek Żoliborski (część osiedla Żoliborz II)
fot.: Wiktor Zając

Jak informowaliśmy wcześniej,  
9 września 2017 r. weszła w ży-
cie Ustawa o  zmianie ustawy 
o  spółdzielniach mieszkanio-
wych, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo Spółdzielcze. 
Zgodnie z art. 8 ustawy nowe-
lizującej w ciągu roku od dnia 
wejścia jej w  życie należy do-
stosować postanowienia Sta-
tutu do nowych przepisów. 

Mając na uwadze powyższy prze-
pis, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podjął decyzję o zwo-
łaniu nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia na początku września 
2018 r. Decyzja ta wynika z  faktu, 
że  zmiany w  Statucie spowodowa-

ne przez nowelizację ustawy z  dnia 
15 grudnia 2000 r. o  spółdzielniach 
mieszkaniowych są bardzo liczne. 
Ich szczegółowe przedstawienie na 
corocznym zebraniu sprawozdaw-
czym byłoby bardzo utrudnione, 
gdyż podstawowym tematem Wal-
nego Zgromadzenia, które odbędzie 
się w  czerwcu, będą: sprawozdanie 
z  działalności Zarządu w  roku 2017, 
sprawozdanie finansowe za ten sam 
rok oraz udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu. 

Aktualny stan prac nad Statutem 
wygląda następująco. Dział Prawny 
WSM przekazał do  Rady Nadzorczej 
projekt zmian w Statucie Spółdzielni, 
do dalszych prac w komisji ogólnoor-
ganizacyjnej. 
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We wrześniu 
nowelizujemy Statut

Rozmowa z Urszulą Grzybowiecką, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych WSM

Mamy plan naprawczy

WSA uchylił dekomunizację 
ulicy Tołwińskiego
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Panu

Markowi Fronczakowi
członkowi Rady Osiedla Nowodwory

wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składają  

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy WSM 

Ze smutkiem i żalem żegnamy

Ryszarda Szabelaka
Zasłużonego Członka

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Wyrazy współczucia
przekazujemy Jego najbliższym.

Redakcja „Życia WSM”
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Osiedle to miało dotychczas cał-
kiem niezły plan miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego, który 
określa gabaryty budynków, nie do-
puszcza dogęszczania kubaturowe-
go ani likwidacji małej architektury. 
Dopuszcza za to docieplenie elewacji 
z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki 
i detalu. Tych z kolei za bardzo nie widać, 
ponieważ plan obowiązuje od 2007 r., 
a wszelkie prace termomodernizacyjne 
zakończone były już wcześniej. 

Inaczej z  kolei było w  przypadku 
osiedla Serek Żoliborski, które do  nie-
dawna nie posiadało miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Jego obszar został połączony 
z  terenem Żoliborza Przemysłowego, 
który jest obszarem stale zabudowy-
wanym przez deweloperów. Jak się 
okazało, kwestię Serka udało się do-
prowadzić do  końca – w  tym samym 
tygodniu wpisano układ urbanistyczny 
i  zespół budowlany do  Gminnej Ewi-
dencji Zabytków. Od dłuższego czasu 

w  osiedlu tym, wchodzącym w  skład 
dużego osiedla WSM Żoliborz II, trwała 
dyskusja w sprawie budowy wind. O ile 
inicjatywa jest bardzo słuszna, gdyż 
wchodzenie na czwarte piętro nie jest 
sprawą łatwą dla osób starszych, to 
z  uwagi na duży koszt wind zapropo-
nowano nadbudowę budynków. Sama 
nadbudowa o 2 metry nie byłaby aż tak 
kontrowersyjna, gdyby nie fakt, jakie 
konsekwencje by za sobą niosła. Należy 
zwrócić uwagę, że  budynki budowa-
ne w  końcu lat 50. powstawały przy 
innych normach prawnych niż obec-
nie obowiązujące. Teraz nadbudowa 
wiązałaby się z  powstaniem kolejnej 
drogi pożarowej, wycinką dużej liczby 
drzew, budową dodatkowych miejsc 
postojowych. Skończyłoby się poważ-
ną ingerencją i degradacją w istniejącą 
tkankę całego założenia. Niemniej osie-
dle Serek Żoliborski jest i tak w dobrej 
sytuacji w porównaniu do jego „brata” – 
Zatrasia – gdzie „dusze” klatek schodo-
wych są na tyle małe, że nie da się tam 
wybudować wind. Natomiast na Serku 
w dalszym ciągu jest to możliwe. 

8 maja odbyła się Dzielnicowa 
Komisja Ładu Przestrzennego, na 
której członkowie komisji podjęli 
stanowisko, w  którym to Komisja 
prosi Zarząd Dzielnicy o  wsparcie 
w  odnalezieniu wszelkich możli-
wości na znalezienie dofinansowa-
nia wind. Należy też dodać, że zgod-
nie z uchwałą Rady Miasta z listopada 
ubiegłego roku po raz pierwszy wła-
ściciele zabytków ujętych w GEZ, po-
łożonych na obszarze m.st. Warszawy, 
będą mogli ubiegać się o dofinanso-
wanie na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 
podejmowane przy zabytku. W  tym 
roku rozpatrzono ok. 170 wniosków. 
Wszelkie wykonywane inwestycje 
w  90% pokrywa konserwator. Rada 
Miasta przekazała na ten cel 28 mln 
zł, natomiast w kolejnym roku będzie 
to już 40 mln zł. To ogromna zmiana, 
ponieważ wcześniej dofinansowy-
wane były jedynie obiekty będące 
w rejestrze zabytków. 

Wiktor Zając

Serek Żoliborski i Zatrasie 
pod opieką konserwatora

1. Otwarcie zebrania i wybór 
przewodniczącego.

2. Wybór prezydium WZ.
3. Przyjęcie porządku obrad WZ.
4. Wybór Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej. 
5. Sprawozdanie z działalności 

Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z działalności 

Zarządu w 2017 r. 
7. Informacja nt. realizacji wnio-

sków/uchwał Walnego Zgro-
madzenia 2017 r.

8. Informacja na temat lustra-
cji kompleksowej za lata 
2013-2015 oraz inwestycyj-
nej za 2016 r.

9. DYSKUSJA.
10. Podjęcie uchwały w sprawie-

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2017 r. oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności War-
szawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w 2017 r. 

11. Podjęcie uchwały w spra-
wie rozliczenia wyników fi-
nansowych Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2017 r.

12. Podjęcie uchwał w spra-
wie udzielenia/nieudziele-
nia absolutorium członkom 
Zarządu WSM za 2017 r.

1) Prezesowi Zarządu Ma-
ciejowi Stasiełowiczowi

2) Zastępcy Prezesa Zarządu 
Urszuli Grzybowieckiej

3) Zastępcy Prezesa Zarzą-
du Adamowi Walczakowi

13. Podjęcie Uchwał w sprawie 
odwołania członków Rady 

Nadzorczej z mandatem  
z nieistniejącego Osiedla 
WSM Żoliborz IV

1) Pana Andrzeja  
Piotrowskiego

2) Pani Zofii Sobieszczuk
3) Pani Aliny Zawadzkiej

14. Podjęcie Uchwały w spra-
wie zbycia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu po-
łożonego w Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy Dz. ew. nr 4  
o pow. 284 m² i nr 5 o pow. 
212 m² z obrębu 7-05-11. 

15. Podjęcie Uchwały w spra-
wie zbycia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu po-
łożonego w Dzielnicy Biela-
ny m. st. Warszawy Dz. ew. nr 
9/2 o pow. 0,0736 m², nr 10/2 
o pow. 0,0013 m², nr 10/4 
o pow. 0,0146 m², nr 16/6 
o pow. 0,0534 m² i nr 16/8 
o pow. 0,0029 m² z obrębu 
7-08-04. 

16. Zamknięcie obrad.

UWAGA
W poszczególnych częściach 

Walnego Zgromadzenia udział 
biorą TYLKO członkowie Spół-
dzielni zamieszkali w wyznaczo-
nych Osiedlach.

Prosimy o przybycie z do-
wodem tożsamości i dokumen-
tem potwierdzającym upraw-
nienia do uczestnictwa (np. le-
gitymacją członkowską WSM)
niezbędnymi przy podpisywa-
niu listy obecności i otrzyma-
niu mandatu uprawniającego 
do udziału w głosowaniu. 

Porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia

We wrześniu 
nowelizujemy Statut
Dokończenie ze strony 1

Komisja na dwóch kolejnych po-
siedzeniach, z  udziałem radcy praw-
nego, naniosła dalsze poprawki na 
zaproponowanej wersji noweliza-
cji. W  projekcie uchwały dotyczącej 
zmian w  Statucie przyjęto założenie, 
że  zmiany te polegać będą tylko na 
dostosowaniu Statutu WSM do  ak-
tualnie obowiązujących przepisów 
ustawowych. Projekt zmian został 
następnie przekazany przez przewod-
niczącego komisji ogólnoorganizacyj-
nej do  Rady Nadzorczej, która zajęła 
się nim na posiedzeniu plenarnym 
w  dniu 11 czerwca. Rada Nadzorcza, 
po dyskusji i  dalszych poprawkach, 
przekazała projekt uchwały w sprawie 
zmian w Statucie do Rad Osiedli, aby 

umożliwić członkom Spółdzielni za-
poznanie się z projektem. 

Do projektu Statutu, który zo-
stanie wyłożony przed wrześnio-
wym Walnym Zgromadzeniem sta-
tutowym, członkowie będą mogli 
jeszcze zgłaszać poprawki, najpóź-
niej na 3 dni przed WZ. Nadzwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie, zwołane 
w celu uchwalenia zmian w Statucie, 
odbędzie się w  jednej części. Dzięki 
temu możliwe będzie przegłosowa-
nie wszystkich poprawek i  przyjęcie 
ostatecznej wersji Statutu. 

O dalszych pracach nad noweli-
zacją członkowie będą informowani 
także na łamach „Życia WSM”.

r.pr. Michał Gołąb
kierownik Działu Prawnego WSM

Ryszard Szabelak (1930-2018)
Z  prawdziwym smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o  śmierci 
pana Ryszarda Szabelaka, za-
przyjaźnionego z  naszą redak-
cją, autora tekstów wspomnie-
niowych, które zamieszczaliśmy 
w roku Jubileuszu 95-lecia WSM 
i 85-lecia „Życia WSM”. A miał Pan 
Ryszard co wspominać, zamiesz-
kał bowiem w naszej Spółdzielni, 
na kolonii VIII, wraz z  rodzica-
mi, w  1934 roku, mając 4 lata. 
Pamiętał okres przedwojenny, 
czasy okupacji i powstania war-
szawskiego. Od dziecka więc 
związany był ze  swoją małą oj-
czyzną – Żoliborzem i WSM. 

Życiorys miał bogaty. W  czasie 
okupacji wstąpił do  Szarych Szere-
gów pod pseudonimem „Dromader”. 
Działał wraz z kolegami przy selekcji 

broni i  amunicji ze  zrzutów. Przy tej 
„robocie” został ranny. Po upadku 
powstania wraz z matką i siostrą trafił 
do  obozu w  Ravensbrück, gdzie po-
został do wyzwolenia obozu. Po po-
wrocie do  kraju wrócili na Żoliborz, 
wprawdzie nie do swojego mieszka-
nia, które zostało zajęte, ale do „swo-
jej” Spółdzielni, która dla swoich 
członków wracających z  wojennej 
tułaczki znalazła skromne przytulisko 
na kolonii IXB. Niestety ojciec Pana 
Ryszarda już w  nim nie zamieszkał. 

Zawodowy wojskowy, uczestnik woj-
ny 1920 roku i  powstania warszaw-
skiego, zginął w Mauthausen. 

Z  czasem Pan Ryszard z  rodziną 
zamieszkał w osiedlu Zatrasie i tu prze-
mieszkał pół wieku. Był tu osobą znaną, 
lubianą, życzliwą ludziom. Był znanym 
działaczem społecznym, przez wiele 
lat członkiem Rady Osiedla Żoliborz IV. 
Szczycił się przyznaną mu odznaką 
Zasłużonego Członka Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawy 
osiedla i  Spółdzielni do  końca życia 
były mu bliskie. Interesował się nimi. 
Czytał uważnie naszą gazetę, dzwonił 
gdy znalazł jakiś błąd, dzielił się uwa-
gami i opiniami na różne tematy, które 
podejmowaliśmy i doradzał, o czym by 
jeszcze warto napisać. Będzie nam Go 
brakowało, Jego telefonów, rozmów 
z nim i nienapisanych tekstów, które 
chętnie byśmy przeczytali.

Redakcja

Budżet partycypacyjny

Czas na 
głosowanie!
Od 15 do 30 czerwca można gło-
sować na projekty w tegorocz-
nej edycji budżetu partycypa-
cyjnego. Razem wybierzmy te 
pomysły, które wzbogacą prze-
strzeń wokół naszych osiedli.

Głosować można przez internet 
lub papierowo w Urzędach Dzielnic 
i innych wyznaczonych punktach. 
Na Żoliborzu dopuszczono do gło-
sowania 56 projektów, z kolei na 
Bielanach można wybierać spośród 
133 propozycji. 

Lista wszystkich projektów znaj-
duje się na stronie app.twojbudzet.
um.warszawa.pl.  

Red.
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Czy każdy może skorzystać z  oferty zmiany 
mieszkania z pomocą Golden Lion?
Oferta jest dla wszystkich – osób zadłużonych 
oraz dla tych, którzy mają inne powody do zmiany 
mieszkania. Na przykład szukają lokalu w lepszej 
lokalizacji lub na niższym piętrze.

Dlaczego jest to rozwiązanie szczególnie 
korzystne dla osób z zadłużeniem?
Jest to rozwiązanie o wiele tańsze i szybsze niż kolejny 
kredyt. Nie stwarza ryzyka tzw. spirali kredytowej. 
Daje za to możliwość zmiany mieszkania na tańsze 
w utrzymaniu, z jednoczesną spłatą istotnej części 
zadłużenia. To oferta bezpieczna, bo zyskuje się 
gwarancję otrzymania innego lokalu. Całość procesu 
jest zabezpieczona przez radcę prawnego i notariusza, 
a lokator może mieszkać w dotychczasowym miejscu, 
dopóki nie znajdziemy dla niego nowego mieszkania. 
To partnerskie zasady.

A jeżeli ktoś chce tylko sprzedać mieszkanie?
Jednym z filarów działalności Golden Lion jest 
renowacja i projektowanie wystroju mieszkań przed 
dalszą sprzedażą. Dlatego chętnie kupujemy lokale  
za gotówkę.

Spółdzielnie też korzystają na współpracy  
z Golden Lion?
Oczywiście, ponieważ dzięki nam mają zapewnioną 
natychmiastową spłatę istniejącego zadłużenia 

lokatorskiego – bez długotrwałej egzekucji należności 
i kosztów, jakie ona generuje.

Jak przebiega proces zmiany mieszkań i  ile 
zazwyczaj trwa?
Każdy przypadek jest odmienny i trudno mówić  
o jednolitym schemacie postępowania. Dlatego 
zawsze tworzymy indywidualną ofertę dla każdego 
klienta. Sam proces jest dość szybki, bo wstępną 
decyzję mamy już po kilku dniach, a większość 
zmian mieszkań udaje się sfinalizować w około 
3 miesiące. Warto wspomnieć, że jeśli zachodzi 
taka potrzeba, podejmujemy się także negocjacji 
ze spółdzielniami oraz komornikami. Działamy na 
rynku już ponad 6 lat, a od 3 lat ściśle – z sukcesami  
– współpracujemy ze spółdzielcami Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Mamy doświadczenie  
i nasze działania są skuteczne, o czym przekonuje się 
co roku kilkudziesięciu zadowolonych klientów. ▄

JAK PORADZIĆ SOBIE Z ZADŁUŻENIEM, I JAK POMAGA W TYM ZMIANA 
MIESZKANIA NA INNE, WYJAŚNIA BEATA KOWALCZYK Z FIRMY GOLDEN LION.

Czas na zmiany

Golden Lion od lat pomaga zamykać drzwi 
do przeszłości. Ułatwia zmianę życia na nowe  
– bez stresu i dotkliwych zobowiązań finansowych. 
Zajmuje się także skutecznymi negocjacjami ze 
spółdzielniami, wspólnotami i komornikami. Jeżeli 
potrzebują Państwo pomocy, zapraszamy do kontaktu. 
Zawsze jest czas, by spróbować zmiany na lepsze! 
Kontakt z nami: www.goldenlionczasnazmiany.pl oraz 
pod numerem telefonu +48 537 290 111.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZAMIANA MIESZKAŃ   
ZE SPŁATĄ ZADŁUŻENIA

NATYCHMIASTOWE 
 TRANSAKCJE

NEGOCJACJE 
 ZE SPÓŁDZIELNIAMI

SKUTECZNA LIKWIDACJA 
DZIAŁAŃ KOMORNICZYCH

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, 
PEŁNA POMOC PRAWNA

GOLDEN LION
BEATA KOWALCZYK • +48 537 290 111

WWW.GOLDENLIONCZASNAZMIANY.PL

Rozmowa z Urszulą Grzybowiecką, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych WSM

Mamy plan naprawczy
Dokończenie ze strony 1

Prezes Stasiełowicz zapowiadał 
w  zeszłym roku na Walnym Zgro-
madzeniu 3 miliony złotych zysku 
z I  etapu. Co prawda zostało jesz-
cze parę mieszkań, ale czy może-
my już podać, ile udało się zarobić?
Rozliczenie jest jeszcze w  trakcie 
sprawdzania przez firmę zewnętrzną. 
Zyski i  przychód powstaje dopiero 
wtedy, gdy podpisujemy akty no-
tarialne. W  2017 roku podpisaliśmy 
tylko cztery akty, czyli zysk formalnie 
zaistnieje w  rozliczeniu za 2018 rok. 
Dokumentację do  podpisania aktów 
notarialnych uzyskaliśmy w  połowie 
grudnia. Do końca roku staraliśmy się 
jak najszybciej podpisać tyle aktów, ile 
to było możliwe. Dokumentacja była 
dość skomplikowana.

Myślę, że  w  najbliższym czasie 
dostaniemy wyniki kontroli naszego 
rozliczenia i będziemy znali szczegóły. 
Od decyzji przyszłorocznego Walne-
go Zgromadzenia będzie zależało, jak 
zyski zostaną podzielone. Bo to Wal-
ne, tak jak w tym roku, podejmuje de-
cyzję. Jeżeli Walne zdecyduje, że zasi-
lamy osiedla, to oczywiście zasilimy, 
natomiast jeżeli Walne zdecyduje, 
że  zostawiamy te środki na odtwo-
rzenie majątku, to te środki zostaną 
przeznaczone na kolejne inwestycje, 
a wiemy, że inwestycje są bardzo istot-
ne w działalności każdej spółdzielni. 

Na razie mamy plany na II etap 
Osiedla Szmaragdowego oraz Osie-
dle Lindego, ale potem kończą nam 
się grunty. 
Na dużych osiedlach są jeszcze tereny, 
na których można by budować. Wy-
maga to konsultacji z  mieszkańcami. 
Umówieni jesteśmy z  prezesem Wal-
czakiem, że  na jedno z  najbliższych 

posiedzeń Zarządu przedstawi nam 
koncepcję, nad którą będziemy się 
zastanawiać. Jeszcze za wcześnie na 
wskazywanie, o które osiedla chodzi.

Brakuje 5 milionów, jeśli chodzi 
o Zarząd, ale ogólnie Spółdzielnia 
ma dodatni wynik w  wysokości 2 
miliony złotych. Dlaczego mówimy 
zatem o deficycie w budżecie?
Ten deficyt zostanie pokryty z  innych 
zysków WSM. Mamy 9 samodzielnych 
osiedli i  5 mniejszych – to jest dzia-
łalność podstawowa. Każde osiedle 
w swojej działalności też ma dwie czę-
ści. Jedna to są zasoby mieszkaniowe, 
czyli mieszkania, garaże. A  druga to 
działalność gospodarcza: najem lokali 
użytkowych, tablice reklamowe, środki 
z  lokat na kontach. Każde osiedle ma 
wynik na działalności podstawowej 
i na działalności gospodarczej. Taka jest 
zasada od lat, żeby osiedla tak kalkulo-
wały wpływy z opłat od mieszkańców, 
aby dofinansowywały je wpływy z  lo-
kali użytkowych w najmie. Zbierając 
wyniki ze  wszystkich osiedli, to osią-
gnęły one 7 milionów na plusie. Jeśli to 
przeznaczymy na pokrycie brakujących 
5 milionów, to razem mamy 2 miliony 
zysku całej Spółdzielni. W  ten sposób 
brak sfinansowania Zarządu zostanie 
rozdzielony pomiędzy osiedla.

Chciałabym tutaj dodać, że od kilku 
lat Zarząd zasila scentralizowany fun-
dusz remontowy środkami ze sprze-
daży odzyskanych lokali po eksmisjach 
i przekazuje te środki do osiedli w celu 
zasilenia funduszy, z  przeznaczeniem 
na remonty budynków. Przekazanych 
zostało już 15 milionów złotych, a  od 
2019 roku przekazywane będzie kolej-
ne 7 milionów. Teraz to Zarząd potrze-
buje „dofinansowania” i ma nadzieję na 
zrozumienie. Myśl zawarta w łacińskim 
przysłowiu „Nec Hercules contra plures” 

– w  grupie siła – wydaje się tutaj bar-
dzo odpowiednia.

Czyli pieniądze są. Dlaczego więc 
planowany jest wzrost odpisu na 
Zarząd z 8 do 24 groszy za m2. 
To będą pieniądze na kolejne lata. Jako 
Zarząd zajmujemy się pełną obsługą 
pięciu jednostek, do  tego jeszcze jest 
SDK, powstała też wspólnota mieszka-
niowa (I etap Osiedla Szmaragdowego 
– przyp. red.). Stwierdziliśmy, że 8 gro-
szy narzutu na koszty Zarządu, w rozwi-
jającej się bardzo dynamicznie sytuacji, 
na pewno nie jest dobrym rozwiąza-
niem. To był dobry pomysł, kiedy budo-
waliśmy 300 mieszkań rocznie. Ostatnio 
w najlepszym momencie budowaliśmy 
około stu, a teraz mamy kompletny za-
stój, nie zostało wybudowane nic. Dla-
tego przechodzimy na samofinansowa-
nie. Przygotowany został plan restruk-
turyzacji, jeszcze nie został omówiony 
przez Radę Nadzorczą. Koszty Zarządu 
to w 75% koszty osobowe, czyli pensje 
pracowników. W  planie wydzieliliśmy 
ze struktur działalności ogólnej pracow-
ników, łącznie ze  wszystkimi kosztami 
związanymi z ich pracą, do zakładu nad-
zoru, stworzyliśmy jednostkę – Zakład 
Obsługi Jednostek. Powstanie też od-
dzielny dział – Zespół Obsługi Praw-
nej. Chcemy, żeby ci prawnicy wysta-
wiali faktury wewnętrzne jednostkom, 
na rzecz których pracują. 

A jak to wygląda obecnie?
Teraz wszystkie jednostki płacą do-
kładnie tyle samo w formie odpisów. 
Jedna korzysta zdecydowanie więcej, 
bo potrzebuje więcej pomocy praw-
nej, a  druga mniej. Jednak wszystkie 
koszty dzielone są po równo. Myślę, 
że  w  momencie, kiedy będziemy do-
kładnie wiedzieli, której jednostce 
wystawiamy wewnętrzną fakturę za 

konkretną pracę, to wyeliminujemy 
wiele niepotrzebnych zdarzeń. Z  dru-
giej strony nasi prawnicy będą też, 
mam nadzieję, skuteczniejsi w sądach, 
bo będą mieli więcej czasu na przygo-
towanie się. Jeżeli powiążemy koszty 
z  tym finansowaniem wprost, to na 
pewno będzie to racjonalniejsze.

Wracając do najbliższych inwesty-
cji, kiedy możemy przewidywać, 
że ruszymy z budową Szmaragdo-
wego i Lindego?
Na Szmaragdowe potrzebne jest 
nam prawidłowe skompletowanie 
dokumentacji, do rozpoczęcia Linde-
go potrzebne jest nam pozwolenie 
na budowę. Z  tego, co mówi prezes 
Walczak, to pozwolenie na budowę 
powinniśmy otrzymać na przełomie 
czerwca i  lipca, pod koniec lipca się 
ono uprawomocni. Potem do  pracy 
przystąpi kierownik działu inwestycji. 
Jeśli wszystko pójdzie po naszej my-
śli, to w  październiku można by już 
wchodzić na budowę. Ale musimy 
robić to bardzo rozważnie.

Realizowanie inwestycji, mówiąc 
obrazowo, można porównać do po-
dróży Titanikiem – jak się do niego 
wsiądzie, to trzeba płynąć, nie da się 
go zatrzymać na pełnym morzu. Na-
leży go dobrze „załadować”. Robimy 
to w tej chwili. Ten „załadunek” wy-
maga dużo rozwagi, abyśmy mogli 
dopłynąć bezpiecznie.

Przy I etapie Szmaragdowego sprze-
daż mieszkań zaczęliśmy po kilku 
miesiącach od rozpoczęcia budowy. 
Czy teraz przewidywany jest inny 
sposób prowadzenia inwestycji?
Zdecydowanie. Dużo nam czasu zajęło 
przy I  etapie sporządzenie prospektu 
informacyjnego, który jest niezbędny 
przy takich inwestycjach. Nie możemy 

wyjść do klienta bez tego dokumentu, 
bo tego wymaga ustawa deweloper-
ska. Żeby pierwsze środki wpływały na 
konto, musi być rachunek deweloper-
ski. On też ma pewne obwarowania. 
W tej chwili pion prezesa Stasiełowicza 
robi badania marketingowe i  zastana-
wia się, co jest najkorzystniejsze. Miesz-
kania zaczniemy sprzedawać jeszcze 
przed rozpoczęciem inwestycji. 

Czy będziemy w  stanie kontrolo-
wać jednocześnie dwie budowy?
Na pewno nie będziemy w  stanie 
dwóch jednocześnie rozpocząć, bo 
to wymaga ogromnych środków. 
Jako Zarząd musimy podjąć decyzję, 
która inwestycja ma być najpierw 
realizowana. Moim zdaniem więk-
szym zainteresowaniem będzie się 
cieszyło osiedle Lindego i  łatwiej je 
będzie sprzedać. W  kwestii Osiedla 
Szmaragdowego mamy jeszcze wiele 
spraw do omówienia. 

W przypadku działalności dewelo-
perskiej środki wpłacane przez osoby, 
z którymi mamy podpisane akty nota-
rialne na wybudowanie, nie wpływają 
do  nas w  takiej ilości, w  jakiej oni je 
wpłacają, tylko zgodnie z  postępa-
mi budowy. Czyli jak wybudujemy 
30%, to 30% wpłaconych środków 
jest przekazywanych nam. Dlatego 
przynajmniej na początku musimy 
zapewnić częściowe finansowanie po 
stronie Spółdzielni. Posłużą do  tego 
środki, które są na kontach WSM. 

Jesteśmy przekonani, że  za kil-
ka lat spółdzielcy odczują, że  warto 
było wybudować osiedle Lindego. 
Ta inwestycja, pod warunkiem prawi-
dłowego jej poprowadzenia, da nam 
poważne zyski.

Rozmawiał 
Bartłomiej Pograniczny
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Zakończyliśmy cykl corocz-
nych Zebrań Mieszkańców 
poszczególnych osiedli WSM. 
O  obradach na Żoliborzu II 
i  w  osiedlu Bielany pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Czas 
na przedstawienie, jak wyglą-
dały Zebrania w  reszcie jed-
nostek Spółdzielni. 

Żoliborz III – osiedle ma małe 
szanse na przekształcenie 
użytkowania wieczystego

Spółdzielcy z Żoliborza III obra-
dowali 24 kwietnia. Na zebra-
nie przybyła wiceprezes WSM 
Urszula Grzybowiecka. Wyda-
no 41 mandatów. 

Zebranie otworzył dyrektor osiedla 
Mirosław Mikielski. Do prezydium ze-
brania wybrano: na przewodniczącego 
– Zbigniewa Porocha, na asesorów – 
Ewę Lange i  Witolda Błachowicza, 
na sekretarza – Karolinę Skoczek. 
Zebrani dokonali zmian w  porządku 
obrad, m.in. wykreślili punkt dotyczą-
cy „stanowiska mieszkańców w  spra-
wie koncepcji zagospodarowania tzw. 
Górek Włościańskich i  ewentualnego 
przekazania terenu miastu”. 

Następnie dokonali wyboru ko-
misji mandatowo-skrutacyjnej. Ponie-
waż nie zgłosili się kandydaci do  ko-
misji wnioskowej, przewodniczący 
zebrania zaproponował składanie 
wniosków do sekretarza.

Sprawozdanie dyrekcji admini-
stracji osiedla wygłosił Mirosław Mi-
kielski, a  sprawozdanie Rady Osiedla 
jej przewodniczący Zbigniew Poroch.

Następnie wiceprezes Urszula 
Grzybowiecka poinformowała zgro-
madzonych o  terminach i  tematyce 
Walnego Zgromadzenia. Przekazała, 
że  zostaną na nim przedstawione 
wyniki działalności całej Spółdziel-
ni, w  tym Biura Zarządu. Przyznała, 
że  w  roku sprawozdawczym Biuro 
Zarządu nie zamknęło się wynikiem 
zerowym. Koszty Zarządu pozostały 
niesfinansowane w  wysokości po-
nad 4 000 000 zł. Zarząd oraz biegli 
stwierdzili, że nie ma innego sposobu 
sfinansowania kosztów, jak w  ogól-
nym wyniku działalności Spółdzielni. 
Powodem braku sfinansowania kosz-
tów jest brak rozpoczęcia w 2017 roku 
nowych inwestycji. Roczne koszty Biu-
ra Zarządu wynoszą około 7 000 000 
zł, w  25% finansowane są z  odpisów 
otrzymywanych z  osiedli, pozostałą 
kwotę pokrywają zyski z inwestycji. 

Przewodniczący zebrania poin-
formował, że do prezydium wpłynęło 
jedno pismo z  wnioskami. Zebrani 

przyjęli wniosek o  przekazanie m.st. 
Warszawa działki nr 13 w  nierucho-
mości VI, na której znajdują się pacz-
komaty. Dyrektor Mirosław Mikielski 
powiedział, że działka 13 nie została 
dotychczas przekazana, ponieważ na 
tej działce swoje udziały mają właści-
ciele wyodrębnieni z Nieruchomości 
VI. Miasto przekazało WSM, że dział-
ka może zostać przejęta, jeśli Spół-
dzielnia będzie upoważniona przez 
wszystkich właścicieli do podpisania 
aktu notarialnego. WSM takich upo-
ważnień nie posiada, nie wszyscy są 
zainteresowani jej przekazaniem. 

Mieszkańcy przyjęli też wniosek 
dotyczący przekazania spółdzielni 
„Przy Sadach” działki 12/5 w nierucho-
mości VI. W tej sprawie wiceprezes Ur-
szula Grzybowiecka wyjaśniła, że  rok 
temu zapadł wyrok, w  którym Spół-
dzielnia otrzymała, jako użytkownik 
wieczysty, dwie działki 12/5 oraz 12/6. 
Obecnie geodeci wytyczają teren, z ko-
lei radcowie prawni zajmują się spra-
wą. Zarząd WSM przekaże do Admini-
stracji informację, na jakim etapie jest 
stan podziału i przekazywania działki. 

Przegłosowano również wniosek 
o nakłonienie firmy P4, będącej opera-
torem sieci telefonii komórkowej PLAY, 
do  wycofania z  sądu skargi na nakaz 
rozbiórki anteny na budynku Wło-
ściańska 16. Z sali padły słowa, że spół-
dzielcy nie są władni do  nakłonienia 
firmy do wycofania skargi z sądu. 

W  trakcie dyskusji poruszono 
temat informacji, która pojawiła 
się w mediach, że Zarząd WSM do-
konał malwersacji i  wyprowadził 
ze Spółdzielni 42 000 000 zł. Prezes 
Grzybowiecka wyjaśniła, że  Spół-
dzielnia zauważyła tę informację. 
WSM zareagowała jeszcze tego sa-
mego dnia, mecenasi WSM prowa-
dzą sprawę. Nie chodziło bowiem 
o  WSM, lecz o  Śródmiejską Spół-
dzielnię Mieszkaniową. 

Dyskusję przerwano, głos zabrał 
Krzysztof Dejnarowicz, Naczelnik 
Wydziału Nieruchomości Dzielnicy 
Żoliborz. Przedstawił temat postę-
powań dot. przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w  prawo 
własności w  osiedlu Żoliborz III. Przy-
znał, że  osiedle należy do  najbardziej 
skomplikowanych z  punktu widzenia 
ustawy przekształceniowej, ponieważ 
składa się z nieruchomości, w których 
w  jednej księdze wieczystej zlokalizo-
wanych jest po kilkanaście budynków. 
Powiedział, że jeśli chodzi o duże nieru-
chomości, to prędzej doczekają się one 
przekształcenia na bazie przepisów 
planowanej ustawy uwłaszczeniowej, 
a nie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Po dalszej dyskusji przewodni-
czący zebrania zamknął obrady.
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Zebranie na Zatrasiu 
– merytorycznie i spokojnie

Zebranie Mieszkańców Człon-
ków WSM na osiedlu Zatrasie 
odbyło się 18 kwietnia w Szko-
le Podstawowej nr 92. Frekwen-
cja była średnia, do  momentu 
rozpoczęcia obrad wydano 60 
mandatów. Zarząd reprezen-
towała wiceprezes ds. ekono-
miczno-finansowych Urszula 
Grzybowiecka oraz kierownik 
działu prawnego mecenas Mi-
chał Gołąb, natomiast Dyrekcję 
Osiedla p.o. dyrektora Witold 
Ruczko oraz główna księgowa 
Bożena Malinowska. 

Zebranie otworzył dyr. Ruczko, 
informując zebranych, że  zebranie 
jest ważne bez względu na liczbę 
uczestniczących w nim osób. Następ-
nie zaproponował wybór przewodni-
czącego prezydium. W  wyniku prze-
prowadzonych głosowań wybrano: 
przewodniczącego Pawła Szabelaka, 
sekretarza Annę Dymowską, dwóch 
asesorów Lidię Grzymską i  Elżbietę 
Koźlicką. W  tym momencie prze-
wodnictwo zebrania przejął Paweł 
Szabelak. Podziękował za wybór i od-
czytał proponowany porządek obrad. 
Zasadniczych uwag nie było, dwie 
osoby zgłosiły propozycję, aby po 
każdym z  punktów merytorycznych 
odbywała się dyskusja, przyjęto ją 
bez sprzeciwu. Dyr. Ruczko poprosił, 
aby o godz. 19:00 przerwano obrady 
na czas wystąpienia wiceburmistrza 
dzielnicy Żoliborz Grzegorza Hlebo-
wicza, który przekaże informację na 
temat przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego gruntów w prawo 
własności i odpowie na pytania zebra-
nych. W kolejnym punkcie programu 
wybrano komisje: mandatowo-skru-
tacyjną oraz wnioskową. 

Następnie głos zabrał przewod-
niczący RO Dominik Cygan, który 
przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści, wybranej w  styczniu, Rady Osie-
dla Zatrasie (nastąpiło to w  wyniku 
podziału osiedla Żoliborz IV na dwa 
osiedla: Zatrasie i  Rudawkę). W  spo-
sób bardzo przejrzysty i merytoryczny 
przewodniczący przedstawił działania 
RO w tym krótkim okresie. Skupiła się 
ona przede wszystkim na trzech zasad-
niczych tematach: Planie gospodar-
czo-finansowym osiedla, Rzeczowym 
Planie Remontowym oraz windykacji 
zadłużeń. Przewodniczący RO pod-
kreślił, że  współpraca z  dyrekcją osie-
dla układa się dobrze i że z pewnością 
umożliwi to rozwiązanie istniejących 
na osiedlu problemów bezkonfliktowo 
i z pożytkiem dla lokalnej społeczności. 
Sprawozdawca w dziesięciu punktach 
wymienił ważne działania już podję-
te bądź przewidywane w  najbliższej 
przyszłości, z  których najważniejsze 
to kontrola opóźnienia w  remontach 
oraz konserwacji zasobów rzeczowych 
i  równolegle prowadzona weryfikacja 
finansów z tym związanych. 

Następnie sprawozdanie z  dzia-
łalności Administracji Osiedla złożył 
dyr. Witold Ruczko. Było ono bardzo 
rzeczowe i  wyczerpujące, poczyna-
jąc od „zastanej” sytuacji na osiedlu 
i jego obecnej struktury po planowa-
ne zasadnicze zmiany, tak oczekiwa-
ne przez mieszkańców. Wiele uwagi 
dyrektor poświęcił sprawom finan-
sów – w  szczególności scentralizo-
wanemu funduszowi remontowemu, 
jego przeznaczeniu i  właściwemu 
wykorzystaniu, z  czym jak wiadomo 
dotychczas były problemy. Żoliborz 
IV nie potrafił odpowiednio pokiero-
wać sprawami remontów i wykorzy-
stać możliwości finansowych osiedla. 
W  podsumowaniu dyrektor zwrócił 
uwagę, że  nowa dyrekcja podjęła 
kroki zmierzające do obniżenia kosz-
tów eksploatacyjnych tak istotnych 
dla mieszkańców, m.in. dzięki wpro-
wadzaniu oświetlenia ledowego 

wewnątrz budynków, co znacznie 
obniży koszty energii elektrycznej. 
Zmartwieniem administracji są spra-
wy windykacji, ponieważ zadłużenie 
na osiedlu jest niestety wysokie i nie 
ulega większym zmianom. 

W dyskusji po sprawozdaniu spo-
ro było pytań i  uwag dotyczących 
wszystkiego: chodników, miejsc par-
kingowych, altanek śmietnikowych, 
malowania klatek schodowych, 
konserwacji i  wymiany wind, zieleni 
itp. Dyskusja przebiegała rzeczowo 
i spokojnie, co nie zawsze zdarza się 
na naszych zebraniach.

W  międzyczasie, zgodnie z  za-
powiedzią, o  godz. 19:00 przybył 
wiceburmistrz Grzegorz Hlebo-
wicz, który przekazał zebranym 
bardzo ważne dla nas wszystkich 
informacje dotyczące przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów w  prawo własności. Jeśli 
zostanie znowelizowana dotych-
czas obowiązująca ustawa z 2005 r., 
to użytkowanie wieczyste zostanie 
przekształcone we własność z mocy 
prawa. Dla nas spółdzielców jest to 
szczególnie ważne. Burmistrz bardzo 
jasno i  dokładnie przedstawił sytu-
ację „na dzień dzisiejszy” w  dzielni-
cy i konkretnie w osiedlach Zatrasie 
i Rudawka. Było dużo pytań, na które 
w miarę posiadanej wiedzy Grzegorz 
Hlebowicz odpowiadał. – Sprawa 
jest bardzo ważna i  dość skompli-
kowana, ale chcielibyśmy, aby jak 
najszybciej doszło do  przekształce-
nia prawa do gruntów – powiedział 
podsumowując.

Po wystąpieniu burmistrza po-
wrócono do  dyskusji. Informację 
o  realizacji wniosków zgłoszonych 
na poprzednim i obecnym Zebraniu 
Mieszkańców przedstawił Janusz 
Ujazdowski, przewodniczący komi-
sji. Wniosków wpłynęło 20, zostały 
one odczytane i  częściowo przegło-
sowane. Niestety, część osób wcze-
śniej wyszła i zabrakło kworum. Infor-
mację o terminach i tematyce obrad 
Walnego Zgromadzenia przekazała 
prezes Grzybowiecka. Po tym wystą-
pieniu nie mogło się obyć bez dość 
ostrej dyskusji dotyczącej Osiedla 
Szmaragdowa, jak również polityki 
inwestycyjnej w  ogóle oraz brakują-
cych 4,5 miliona złotych na Zarząd. 
Głos zabierali m.in. Adam Kalinow-
ski, Lidia Grzymska, Monika Wiel-
bud, Jerzy Witkowski. Prezes starała 
się wyjaśniać sytuację, z  którą musi 
zmierzyć się Zarząd i  cała Spółdziel-
nia, jednakże wiele wątpliwości po-
zostało i zapewne wrócą na Walnym 
Zgromadzeniu.

Mecenas Michał Gołąb wyjaśniał 
kwestie prawne dotyczące zarówno 
Osiedla Szmaragdowego, jak i innych 
inwestycji poruszanych przez zebra-
nych. Po dość wyczerpującej dyskusji 
Zebranie zakończono o godz.: 22:15. 
Należy podkreślić, że  było ono do-
brze zorganizowane. Nie było pro-
blemów z wyborem prezydium i ko-
misji, wystąpienia z  obu stron były 
merytoryczne i  choć nie brakowało 
pytań trudnych i  pewnych emocji, 
to wszystko odbyło się w  granicach 
normy, bez awantur i niekulturalnych 
zachowań. Zapewne duża w tym za-
sługa dobrej współpracy Rady Osie-
dla i Administracji – oby tak dalej.
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Rudawka 
– wybrano Radę Osiedla

Mieszkańcy osiedla Rudaw-
ka zebrali się 10 kwietnia. Tym 
razem dokonali wyboru Rady 
Osiedla. W obradach brał udział 
prezes WSM Maciej Stasiełowicz, 
a  od  strony prawnej Zebranie 
nadzorował mecenas Zbigniew 
Wojnar. Wydano 65 mandatów. 

Zebranie Mieszkańców otworzył 
dyrektor osiedla Piotr Buczyński. 
Następnie przystąpiono do  wyboru 
prezydium Zebrania – przewodni-
czącą została Jolanta Mrówczyńska, 
asesorami Beata Krasuska-Zwierz-
chowska i Anna Marciniak, a sekre-
tarzem Anna Kaczmarska. 

Zebrani dokonali zmian w  po-
rządku obrad, nie decydując się tym 
razem (w  przeciwieństwie do  po-
przedniego Zebrania Rudawki) na 
wykreślenie punktu dotyczącego 
wyboru Rady Osiedla. Następnie wy-
brano członków komisji mandatowo-
-skrutacyjnej i wnioskowej. 

Wywiązała się dyskusja na temat 
określenia długości kadencji RO. Po 
dłuższej wymianie zdań głos zabrał 
mecenas Wojnar, wyjaśniając, że Ze-
branie nie powinno określać długości 
kadencji RO. W  związku z  tym spół-
dzielcy odrzucili wniosek o  określe-
nie obecnej kadencji RO na dwa lata. 

Do RO zgłosiło się 10 kandyda-
tów na 9 miejsc. Każdy się przedsta-
wił i odpowiedział na, często bardzo 
szczegółowe, pytania. 

W  trakcie zebrania głos zabrał 
wiceburmistrz Żoliborza Grzegorz 
Hlebowicz. Przekazał informację na 
temat zaawansowania postępowań 
o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Do-
dał, że jest to procedura długotrwała, 
zawsze współużytkownicy wieczyści 
mogą zgłaszać nie tylko sprzeciw, 
lecz także uwagi, które należy rozpa-
trzyć. Burmistrz poinformował, że sy-
tuacja na Rudawce jest korzystna dla 
mieszkańców. Poza nieruchomościa-
mi przy Saperskiej, gdzie są lokale 
wyodrębnione i  jest wielu użytkow-
ników wieczystych, pozostałe nieru-
chomości mają jednolity status, bo 
jedynym wnioskodawcą i użytkowni-
kiem wieczystym jest Spółdzielnia, co 
bardzo upraszcza sprawę. W  kwestii 
lokali użytkowych w  nieruchomości 
należy wystąpić z  wnioskiem o  po-
moc publiczną; analogiczna sytuacja 
ma miejsce, gdy w lokalach mieszkal-
nych zarejestrowana jest działalność 
gospodarcza.

Padło pytanie o  to, kto po prze-
kształceniu będzie właścicielem gruntu. 
Burmistrz poinformował, że po uchwa-
le Rady Warszawy prawo do przekształ-
cenia gruntu z  bonifikatą otrzymała 
Spółdzielnia i ona jako wnioskodawca 
będzie właścicielem gruntu.

Przewodnicząca Jolanta Mrów-
czyńska poprosiła dyrektora osie-
dla o  przedstawienie sprawozdania 
dyrekcji. Pan Buczyński zwrócił się 
do  głównej księgowej osiedla, p. 
Elżbiety Kobalczyk-Witek, o  wypo-
wiedź na temat sytuacji finansowej 
osiedla. Księgowa poinformowała, 
że  podział osiedla i  środków finan-
sowych dokonywany jest siłami wła-
snymi pracowników osiedla. Wyniki 
finansowe, wszystkie przychody 
i koszty zostały zamknięte na dzień 25 
września 2017 roku. Remonty budyn-
ków będą rozliczane od  2010 roku, 
ze szczególnym rozliczeniem środków 
funduszu scentralizowanego, takie 
były ustalenia Zarządu. Niektóre kosz-
ty remontów zostały poprzesuwane, 
bo zostały błędnie zakwalifikowane. 
Dotyczy to finansowania zarówno 
z funduszu remontowego, jak i z fun-
duszu scentralizowanego.

Pani Krasuska-Zwierzchowska 
zauważyła, że przed 2010 r. większość 
prac była wykonywana na Zatrasiu. 
Pani Katarzyna Dłużewska stwier-
dziła, że gdyby rozliczenie było prze-
prowadzone przed podziałem, to 
do tego podziału nigdy by nie doszło, 
bo finansowo podział jest niekorzyst-
ny dla Rudawki. Pani Elżbieta Kobal-
czyk-Witek poinformowała, że  zgod-
nie z decyzją RN i prezes Grzybowiec-
kiej wykonała rozliczenie od 2010 r.

Po omówieniu kwestii finanso-
wych wydano karty do głosowania. Po 
zebraniu głosów powrócono do spra-
wozdania dyrekcji osiedla. Pani Anna 
Babicka poinformowała, że  na pod-

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2018 – sprawozdania z obrad

ŻYCIE WSM  Wrzesień 2018 5

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2018 – sprawozdania z obrad
stawie Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej, 
cała ekipa remontowa jest przypisana 
do  osiedla Rudawka. Główna księgo-
wa potwierdziła, że  tak jest w  istocie, 
ale osiedle zostaje obciążone jedynie 
kwotą 44,6% tych kosztów, pozostałe 
koszty ponosi Zatrasie. Wkrótce Zatra-
sie będzie obciążane za faktycznie wy-
konywaną pracę.

Następnie komisja mandatowo-
-skrutacyjna ogłosiła wyniki wybo-
rów. Członkami Rady Osiedla zostały 
następujące osoby:
1. Dariusz Boruta,
2. Michał Derdzikowski (kilka ty-

godniu po Zebraniu został wy-
brany przewodniczącym Rady),

3. Stefania Dobrzańska,
4. Ewa Jakubiak,
5. Beata Krasuska-Zwierzchowska,
6. Anna Marciniak,
7. Magdalena Miziołek,
8. Jolanta Mrówczyńska,
9. Marek Witon.

Potem dyrektor Piotr Buczyński 
poprosił panią Ewę Sudakiewicz 
o  przedstawienie sprawozdania 
z  działalności Klubu „Szafir” w  2017 
roku. Pani Sudakiewicz poinformowa-
ła, że Klub działa zarówno dla miesz-
kańców Rudawki, jak i  Zatrasia. Po-
wiedziała o imprezach odbywających 
się w Klubie, o współpracy z władzami 
dzielnicy i organizacjami pożytku pu-
blicznego. Zaznaczyła, że  większość 
imprez prowadzi sama, aby ogra-
niczyć koszty. Jedna z  mieszkanek 
zauważyła, że do  Klubu przychodzą 
starsze osoby z osiedla i nie wyobraża 
sobie likwidacji Klubu, bo tam odby-
wają się zajęcia, które pozwalają na 
wyjście starszych ludzi z domu.

Dyrektor Buczyński przedsta-
wił swoje sprawozdanie dotyczące 
głównie rozliczenia środków z  fun-
duszu remontowego w 20l7 roku. Po-
informował też o realizacji wniosków 
przyjętych na zeszłorocznym Zebra-
niu Mieszkańców. 

Wnioski z tego Zebrania Mieszkań-
ców nie zostały omówione i  nie były 
przyjęte z powodu braku kworum.

Przewodnicząca Jolanta Mrów-
czyńska poinformowała o  wyczer-
paniu porządku obrad i  zamknęła 
zebranie o godz. 0:30.
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Piaski – dyskusja o finansach

Zebranie członków WSM miesz-
kających na Piaskach odbyło 
się 12 kwietnia. Dyrektor Boże-
na Sezonienko otwarcie zebra-
nia poprzedziła powitaniem 
wiceprezes WSM Urszuli Grzy-
bowieckiej i  przedstawieniem 
swojego zastępcy ds. technicz-
nych Janusza Gniteckiego oraz 
księgowej Hanny Mączyk. 

Następnie zwróciła się do zebra-
nych o  wybór prezydium zebrania 
oraz komisji mandatowo-skrutacyj-
nej i  wnioskowej. Na przewodniczą-
cego wybrano Cezarego Radzimir-
skiego. Szybko uzupełniono prezy-
dium o dwóch asesorów i sekretarza, 
a następnie przedstawiono i zatwier-
dzono porządek zebrania. Kolejnym 
krokiem był wybór i  ukonstytuowa-
nie się obu komisji, co zakończyło 
niezbędne czynności formalne. 

Sprawozdanie dyrekcji osiedla 
odczytała dyrektor Bożena Sezonien-
ko, przywołując rozdane wcześniej 
każdemu z  uczestników zebrania 
szczegółowe materiały nt. kosztów 
i  przychodów „jego” nieruchomości, 
realizacji osiedlowych remontów 
z  podziałem na budynki w  2017 r. 
i  planów na rok 2018. W  tych mate-
riałach uwidoczniono, że  koszt re-
montów w  roku ubiegłym to ponad 
2,7 mln zł, a  w  tym roku planuje się 
wydatkowanie na ten cel prawie 3,4 

mln zł. Materiały zawierają również 
informację, że  niestety zaległości 
w  opłatach eksploatacyjnych prze-
kroczyły 1,1 mln zł. 

Następnie sprawozdanie Rady 
Osiedla odczytała przewodnicząca 
Małgorzata Kurek. Przedstawiła 
w  skrócie działania komisji Rady. 
Realizując kolejny punkt porządku 
zebrania, dyrektor Bożena Sezonien-
ko poinformowała o realizacji wnio-
sków zgłoszonych przez uczest-
ników ubiegłorocznego zebrania, 
a  wiceprezes Urszula Grzybowiec-
ka o  przewidywanych terminach 
tegorocznego Walnego Zgroma-
dzenia. Rozszerzając swoją wypo-
wiedź, wiceprezes poinformowała, 
że  w  tym roku zabraknie ponad 4 
mln zł na pokrycie kosztów działa-
nia Zarządu, co jest następstwem 
nierozpoczęcia zaplanowanych na 
ten rok działań inwestycyjnych. Ta 
wiadomość zelektryzowała uczest-
ników zebrania, a ponieważ właśnie 
nadszedł czas na dyskusję, bardzo 
tę dyskusję ożywiła. Jako pierwsza 
zabrała głos Daniela Modzelewska. 
Krytycznie wypowiedziała się o sta-
nie zieleni w  osiedlu i  firmie spra-
wującej nad nią opiekę. Dalej wyra-
ziła zaniepokojenie informacją pani 
wiceprezes, zapytała o  przyczyny 
nierozpoczęcia inwestycji, podjęte 
i  przewidywane działania napraw-
cze oraz stwierdziła, że  oczekuje 
zajęcia stanowiska przez obecnych 
w  sali członków Rady Nadzorczej. 
Następnie ten wątek rozwinął Jerzy 
Górecki, członek komisji rewizyjnej 
RN, informując o  dotychczasowym 
sposobie finansowania Zarządu 
i  znaczącym udziale kupujących 
nowe mieszkania w  koszcie całko-
witym. Według wstępnych wyliczeń 
obecnie koszty utrzymania Zarządu 
obciążą każdy m² mieszkania sumą 
wyższą od  dotychczasowej o  20-22 
gr miesięcznie. Po tej wypowiedzi 
prowadzący zebranie zapytał, jakie 
działania podejmuje RN, a  szcze-
gólnie komisja rewizyjna, celem 
uzdrowienia sytuacji. Podkreślił przy 
tym, że  oczekuje od  RN i  jej komó-
rek działań aktywnych, a  nie tylko 
sprawozdawczych. Między panami 
wywiązała się dłuższa dyskusja nt. 
obowiązków i  uprawnień organów 
zarządzających Spółdzielnią, w  któ-
rą włączył się jeszcze Andrzej Mi-
chałowski, mówiąc o  przerostach 
zatrudnienia, słabości działu praw-
nego i  niechęci Zarządu do  przed-
stawienia i  poważnego wdrożenia 
planu naprawczego. Podsumowując 
dotychczasową dyskusję, która wy-
maga decyzji niebędących w  kom-
petencji tego zebrania, prowadzący 
jeszcze raz podkreślił, że  oczekuje 
aktywnej postawy od RN i  jej komi-
sji rewizyjnej. Dalej jeszcze w  tym 
temacie głos zabrała Maria Mossa-
kowska i K. Ziobro, wyrażając oba-
wy o  przyszłość i  oczekując zobo-
wiązania Zarządu do  trudnych, ale 
koniecznych działań naprawczych. 

W dalszej części dyskusji pojawiły 
się jeszcze sprawy nieoptymalnych 
rozwiązań w  zakresie remontów, 
braku przejrzystej komunikacji orga-
nów Spółdzielni z  członkami WSM, 
nieprzejrzystości zapisów w  doku-
mentacji i  zadłużenia firmy „Serpol”, 
wynajmującej lokal w pawilonie przy 
ul. Broniewskiego 85. W zakończeniu 
tego punktu porządku zebrania wi-
ceprezes U. Grzybowiecka przekaza-
ła informację o wnioskach w sprawie 
przekształcenia użytkowania wieczy-
stego we własność z 95% bonifikatą, 
złożonych w  Urzędzie Dzielnicy Bie-
lany. Ponieważ sprawa się przewleka, 
WSM złożyła zażalenie na opiesza-
łość w jej załatwianiu. 

Po tej trudnej i  wyczerpującej 
dyskusji przyszedł czas na zajęcie 
się propozycjami, które wpłynęły 
do komisji wnioskowej. Spośród 13 
zgłoszonych tematów tylko 8 oka-
zało się wnioskami. Pozostałe były 
stwierdzeniami lub pytaniami, na 

które natychmiast udzielono od-
powiedzi. W  tej ósemce większość 
dotyczyła remontów, ale były rów-
nież wnioski dotyczące otocze-
nia osiedla i  porządku wewnątrz. 
Pięć z  nich przegłosowano, przez 
co stały się wnioskami Zebrania; 
wszystkie przekazano administracji 
do analizy i realizacji.

Po tym punkcie przewodniczący 
ogłosił zakończenie obrad.

Zbigniew Zieliński

***

Młociny – niekorzystny 
wyrok w sprawie działek 

Wrzeciono 10C i 14A

Mieszkańcy osiedla Młociny ze-
brali się 26 kwietnia. Zarząd re-
prezentował wiceprezes Adam 
Walczak.

Przewodniczącym zebrania zo-
stał Łukasz Daśko. Po wyborze pre-
zydium i komisji dyrektor osiedla Ja-
cek Zarychta przedstawił sprawoz-
danie z działalności Administracji.

Poruszono temat sprawy prze-
ciwko Miastu o użytkowanie wieczy-
ste działek przy ul. Wrzeciono 10C 
oraz Wrzeciono 14A. Tomasz Bry-
goła – pełnomocnik WSM w tym po-
stępowaniu – poinformował, że  26 
lutego zapadł niekorzystny wyrok 
dla WSM. Sąd oddalił żądanie Spół-
dzielni do użytkowania wieczystego 
ze względu na przedawnienie spra-
wy. Została złożona apelacja od wy-
roku, gdyż sąd nieprawidłowo roz-
poznał bieg przedawnienia. Sąd nie 
wziął pod uwagę zawartych porozu-
mień między WSM i m.st. Warszawa. 
W dyskusji padł zarzut pod adresem 
działu prawnego WSM, że działa nie-
udolnie, skoro została zatrudniona 
kancelaria zewnętrzna. Zarząd WSM 
zapłacił już ok. 770  000zł, a  osiedle 
obecnie ma zapłacić ok. 186  000 
zł za użytkowanie gruntu, licząc 
od  2015 r. Prezes Walczak wyjaśnił, 
że  bieżące płatności będą pono-
szone przez osiedle Młociny, gdyż 
grunt leży na jego terenie. Jarosław 
Cetens z  Rady Nadzorczej ocenił, 
że należy dążyć do tego, aby osiedle 
nie płaciło 186 tys., gdyż to nie wina 
osiedla, że przeniesiono Administra-
cję z Lindego na Wrzeciono.

W  następnym punkcie sprawoz-
danie RO złożył przewodniczący 
Rady Łukasz Daśko. Dyr. Zarychta 
przedstawił informację o  realizacji 
wniosków zgłoszonych na Zebraniu 
Mieszkańców w 2017 r. 

Prezes Walczak przekazał, że  pla-
nowane było uzyskanie pozwolenia 
na budowę budynku przy Lindego. 
Podpisano umowy ze  Wspólnotami 
Mieszkaniowymi w sprawie organizacji 
ruchu wokół planowanej budowy. Uzy-
skano decyzję środowiskową, zgodę na 
służebność dróg itp. Rozpoczęcie prac 
przygotowawczych przewidywane jest 
na IV kwartał 2018 roku.

Pan Jarosław Cetens stwierdził, 
że  jeśli się okaże, że  ze  względów fi-
nansowych inwestycja przy Lindego 
nie zostanie zrealizowana, to należy 
zgłosić protest. Jest to inwestycja, która 
wygenerowała znaczne koszty. Dodał, 
że z informacji uzyskanych od prezesa 
Stasiełowicza wynika, że  Spółdzielnia 
posiada środki finansowe na realizację 
dwóch inwestycji: przy Lindego oraz 
Osiedle Szmaragdowe etap II.

W  dyskusji zapytano też o  prze-
widywaną likwidację krat w budynku 
Wrzeciono 6. Kraty są zabezpiecze-
niem przed wejściem na korytarz 
niepowołanych osób. Dyr. Zarychta 
przekazał, że  kraty będą usunięte. 
Przewidywane jest zamontowanie 
drzwi ppoż. zgodnie z  przepisami. 
W innych wieżowcach również zosta-
ną przeprowadzone takie prace.

Przedstawiono problem złego 
wytyczenia działki na nieruchomo-
ści VI. Odbyły się rozmowy z  przed-
stawicielami parkingu społeczne-
go w  sprawie wniesienia opłaty za 
użytkowanie terenu, ale dotychczas 
sprawa ta nie została uregulowana. 
Płot jest przed granicą działki. Nieru-
chomość ponosi koszty użytkowania 
wieczystego terenu, a teren jest zaję-
ty przez osoby parkujące auta, nie-
będące mieszkańcami nieruchomo-
ści VI. Dyr. Zarychta poinformował, 
że  roczna opłata z  tytułu użytkowa-
nia terenu wynosi 2500 zł. Prowadzo-
ne są rozmowy z  przedstawicielami 
parkingu społecznego, którzy są też 
członkami Spółdzielni, w  sprawie 
opłaty za zajmowany teren. Decyzja 
o  dalszym postępowaniu jest obec-
nie w gestii prezesa Stasiełowicza.

Poruszono problem przesunięcia 
altanki śmietnikowej. Istnieje podej-
rzenie, że jest posadowiona za blisko 
budynku, niezgodnie z  przepisami. 
Dyrektor poinformował, że  nowa al-
tanka będzie w tym samym miejscu, 
co obecna. Brak możliwości przesu-
nięcia ze  względów architektonicz-
nych (rury gazowe, hydrauliczne). 

Mieszkańcy przyjęli wniosek 
skierowany do Zarządu WSM, by obli-
gatoryjnie zapraszać na posiedzenia 
Zarządu dyrektora osiedla, gdy oma-
wiane będą istotne sprawy dotyczą-
ce danego osiedla.

Na tym zebranie zakończono. 

BP

***

Wawrzyszew 
– co dalej z łączką?

Zebranie mieszkańców osie-
dla Wawrzyszew odbyło się 
11 kwietnia w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury. Wydano 93 man-
daty, co nie jest liczbą imponu-
jącą, biorąc pod uwagę fakt, 
że  uprawnionych do  wzięcia 
udziału w  zebraniu było po-
nad 5  000 osób. Pozytywnym 
faktem jest to, że  pojawiło się 
sporo nowych, młodych miesz-
kańców osiedla, których ak-
tywność widać było szczegól-
nie przy składaniu wniosków.

Zebranie rozpoczął dyrektor 
osiedla Jacek Chyliński. Po stwier-
dzeniu prawomocności posiedzenia, 
przystąpiono do  wyboru jego regu-
laminowych organów– prezydium 
(w  składzie przewodniczący, sekre-
tarz i  dwóch asesorów) oraz komisji 
mandatowo-skrutacyjnej i  wnio-
skowej. Do prezydium zaproszono 
prezesa Spółdzielni Macieja Sta-
siełowicza, który na tym Zebraniu 
reprezentował Zarząd WSM. Obrady 
poprowadził bardzo sprawnie wy-
brany na przewodniczącego – przew. 
Rady Osiedla Robert Orlik. 

Zebrani zgłosili jeden wniosek 
dotyczący zmiany porządku obrad – 
dyskusja została przeniesiona na ko-
niec wszystkich sprawozdań. 

Dwa tematy, które zdominowały 
większą część Zebrania, to sprawa 
terenu przed budynkami Petöfiego 
2 i  4, zwanego potocznie „łączką”, 

oraz przekształcenie użytkowania 
wieczystego gruntów we  własność. 
Poruszając oba te tematy prezes 
Stasiełowicz stwierdził, że  Spół-
dzielnia podejmuje wszelkie moż-
liwe działania w  celu zablokowania 
budowy na tym terenie budynków 
mieszkalnych. Jednak trzeba pa-
miętać, że  tak naprawdę WSM nie 
jest stroną w  tym postępowaniu. 
To, co udało się zrobić w  ramach 
odpowiedzialności prawnej WSM, 
to w  postępowaniu odwoławczym 
cofnąć decyzję o  udzieleniu słu-
żebności przejazdu i  wjazdu przez 
teren Wawrzyszewa Nowego. Pre-
zes przekazał również informację, 
że  właściciele gruntu zwrócili się 
do władz dzielnicy Bielany z prośbą 
o zamianę spornego gruntu na inny 
o podobnej wartości. Z tego, co wia-
domo, władze dzielnicy są skłonne 
do rozważenia takiej możliwości.

Odnosząc się do  pytań o  prze-
kształcenie własności gruntów, 
prezes udzieli informacji, że  dla 
wszystkich budynków, których stan 
prawny na to pozwala (a  więc bez 
Tołstoja 3 i  4, Balzaka 2, czyli tam, 
gdzie nie ma uregulowanej własno-
ści gruntów pod budynkami) od-
powiednie wnioski zostały złożone 
do  Urzędu Dzielnicy we  wrześniu 
2017 roku. Niestety, władze dzielni-
cy nie śpieszą się z podejmowaniem 
ostatecznych decyzji, żądając dużej 
liczby dokumentów dotyczących 
danych, z  których nie wszystkie są 
w  posiadaniu Administracji osiedla 
czy też Spółdzielni. Dotyczy to np. 
informacji o  lokalach , w  których 
prowadzona jest działalność go-
spodarcza. Do chwili obecnej Urząd 
Dzielnicy Bielany nie skierował żad-
nego budynku do wyceny.

Obecnie przy braku Ustawy (a je-
dynie zmieniających się jej projek-
tach) dotyczącej przekształcenia wła-
sności gruntów wykorzystanie możli-
wości, jakie daje Uchwała Rady Miasta 
wydaje się korzystniejsza finansowo. 
Gdyby jednak podjęta Ustawa była 
rozwiązaniem lepszym i  tańszym dla 
mieszkańców, to oczywiście istnieje 
możliwość skorzystania i z tej propo-
zycji. Wymagałoby to wówczas szyb-
kiego ustanowienia odrębnej własno-
ści przynajmniej jednego mieszkania 
na osiedlu, co jest rzeczą możliwą 
do szybkiego przeprowadzenia. 

W  trakcie zebrania złożono  
12 wniosków. Dotyczyły one zarów-
no spraw remontowo-technicznych 
(jak np. naprawa chodników i  jezdni 
zniszczonych w trakcie budowy żłob-
ka, wykorzystanie nieużytkowanych 
pomieszczeń pralni, likwidacji i sprze-
daży powierzchni zsypów, moderni-
zacji placu zabaw przy Stawach Bru-
stmana), jak również rozliczeń c.o., czy 
wykorzystania miejsc parkingowych. 
Z  wyjątkiem odrzuconego przez 
zebranych wniosku dotyczącego li-
kwidacji zsypów i  sprzedaży ich po-
wierzchni, wszystkie wnioski zostały 
przyjęte i skierowane do rozpatrzenia 
zgodnie z  kompetencjami do  Rady 
Osiedla i Administracji Osiedla.

Na koniec Zebrania została prze-
kazana informacja, że Walne Zgroma-
dzenie dla osiedla Wawrzyszew od-
będzie się 18 czerwca o godz. 17:00, 
jak zwykle w SDK przy ul. Próchnika.

Małgorzata Popiołek
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Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2018 – sprawozdania z obrad
Wawrzyszew Nowy 
– sprawy gruntowe

Zebranie Mieszkańców osie-
dla Wawrzyszew Nowy odbyło 
się 19 kwietnia w  szkole 409 
przy ul. Wolumen. W  zebra-
niu wzięło udział 64 członków 
Spółdzielni.
 

Zebranie tradycyjne otworzyła 
dyrektor osiedla Elżbieta Najda. Pre-
zydium (w  standardowym składzie 
przewodniczący, sekretarz i  dwóch 
asesorów) oraz komisje mandato-
wo-skrutacyjna i  wnioskowa zostały 
wybrane w  głosowaniach jawnych. 
Na przewodniczącego obrad wskaza-
no przewodniczącego Rady Osiedla 
Wawrzyszew Nowy, Adama Baecke-
ra. Do prezydium zaproszono prezesa 
Spółdzielni Macieja Stasiełowicza. 

Po odczytaniu sprawozdań – Ad-
ministracji Osiedla i  Rady Osiedla 
– przedstawiających zarówno finan-
sową sytuację osiedla, jak i działania 
w zakresie remontów i modernizacji, 
głos zabrał prezes Stasiełowicz, któ-
ry przedstawił informację dotyczącą 
szeroko rozumianych spraw grunto-
wych na osiedlu Wawrzyszew Nowy. 

W związku z Uchwałą Rady Miasta 
dotyczącą przekształcenia użytkowa-
nia wieczystego we  własność z  95% 
bonifikatą, prezes potwierdził, że  dla 
wszystkich budynków Wawrzyszewa 
Nowego (z  wyłączeniem budynków 
przy ul. Wolumen 20 i 22) zostały zło-
żone wnioski do Urzędu Dzielnicy Bie-
lany. Niestety władze dzielnicy nie są 
stanie podać, w jakim terminie wnio-
ski te będą rozpatrzone.

W  sprawie „łączki” prezes Sta-
siełowicz poinformował zebranych, 
ze  zespół prawny WSM podejmuje 
wszelkie niezbędne działania mo-
gące doprowadzić do  zablokowania 
wydana pozwolenia na budowę. Jak 
do  tej pory, wszystkie sprawy sądo-
we są rozstrzygane na korzyść WSM. 
Podkreślił, że  aby „walka” o  „łączkę” 
skończyła się sukcesem, potrzebne 
jest współdziałanie i  przypomina-
nie różnym instytucjom takim jak 
Wydziały Architektury czy Ochrony 
Środowiska, radnym i  zarządowi 
dzielnicy, że  okoliczni mieszkańcy 
stanowczo nie zgadzają się na za-
budowę tego terenu. WSM poparła 
prośbę właścicieli, z którą zwrócili się 
oni do władz dzielnicy, o przyznanie 
im innego terenu o  równorzędnej 
wartości. Według informacji posiada-
nych przez WSM władze dzielnicy są 
skłonne rozważyć taką opcję. 

Po emocjonalnej dyskusji miesz-
kańcy złożyli i  przegłosowali jedno-
głośnie wniosek, aby do pilotowania 
spraw związanych z „łączką” zatrud-
nić zewnętrzną kancelarię prawną, 
która miałaby doświadczenie w pro-
wadzeniu spraw gruntowych i dewe-
loperskich, i  byłaby przygotowana 
do reprezentowania WSM przed róż-
nymi organizacjami zaangażowanym 
w to postępowanie. 

Drugą sprawą budzącą duży 
niepokój mieszkańców jest znaczny 
wzrost opłat za wieczyste użytkowa-
nie gruntu (z 0,06 zł na 0,91 zł) w bu-
dynkach przy ul. Wolumen 18, 20 i 22. 
Jak wyjaśniła zebranym dyrektor Naj-
da, jest to związane z  koniecznością 
uwzględnienia w  opłatach kosztów 
bezumownego korzystania z  działki 
o  nr. ew. 117/3. Zebrani uznali, że  za 
zaistniałą sytuację nie odpowiadają 
mieszkańcy ww. budynków i  koszty 
związane z decyzjami dzielnicy powin-
ny być pokryte z funduszu scentralizo-
wanego całej Spółdzielni. Sprawa jest 
dość skomplikowana, więc ze względu 
na szczupłość miejsca w gazecie zain-
teresowanych odsyłamy do  strony in-
ternetowej osiedla Wawrzyszew Nowy 
– www.wnowy.pl.

Pozostałe wnioski zgłoszone 
w trakcie Zebrania dotyczyły codzien-
nych spraw związanych z  funkcjono-
waniem osiedla, takich jak: remonty 
elewacji, odmalowanie klatek, użytko-

wanie miejsc garażowych. Wszystkie 
zostały przyjęte przez zebranych i skie-
rowane do  dalszego procedowania 
przez Radę Osiedla i Administrację. 

MP

***

Nowodwory 
– rozliczenia c.o.

Mieszkańcy osiedla Nowodwory 
zebrali się 16 kwietnia o godzinie 
17:30 w sali konferencyjnej Urzę-
du Dzielnicy Białołęka. Przybyło 
15 osób. Zarząd WSM reprezen-
towała wiceprezes ds. finanso-
wych, Urszula Grzybowiecka. 

Zebranie otworzył administrator 
osiedla Piotr Woźniak. Do prezy-
dium wybrano: na przewodniczące-
go – Marka Fronczaka, na asesora 
Małgorzatę Gmur, a  na sekretarza 
Bożenę Nowakowską. Zebrani przy-
jęli jednogłośnie porządek obrad, 
następnie wybrali komisję mandato-
wo-skrutacyjną i komisję wnioskową.

Przewodniczący zebrania Marek 
Fronczak przedstawił sprawozdanie 
Administracji i  Rady Osiedla za rok 
2017. Sprawozdanie zostało przyjęte 
bez uwag.

W  dyskusji zadano pytanie o  to, 
na jakim etapie jest sprawa prze-
kształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w  prawo własności. Marek 
Fronczak poinformował, że  obecnie 
trwają postępowania spadkowe (po 
zmarłej właścicielce mieszkania) i do-
póki Sąd nie ustali spadkobierców, 
dopóty nie będzie można przekształ-
cić gruntu na podstawie uchwały 
Rady Warszawy.

Kolejnym tematem był wzrost 
odpisu na Zarząd WSM. Prezes Ur-
szula Grzybowiecka potwierdzi-
ła planowaną podwyżkę odpisu 
z  kwoty 0,20 zł/m2 na około 0,40 zł/
m2 w  osiedlu Nowodwory. Koszty 
działalności Zarządu WSM w  dużej 
mierze są pokrywane z  działalności 
inwestycyjnej, w tym momencie War-
szawska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa nie prowadzi żadnej inwestycji. 
W  związku z  tym powstał niedobór, 
który należy uzupełnić. Propozycja 
podwyżki na Zarząd ma być pod-
dana pod głosowanie na Walnym 
Zgromadzeniu WSM.

Prezes omówiła też kwestię kre-
dytów z tzw. „starego portfela”. Spra-
wa dotyczy około 30 lokali w osiedlu 
Nowodwory. Dotychczas Minister-
stwo Finansów nie podało informacji 
o zwolnieniu z podatku.

Poruszono również sprawę rozli-
czeń c.o. – co roku są mniejsze zwro-
ty. Prezes poinformowała, że  koszty 
dostawy ciepła do budynków w każ-
dym roku wzrastają i  są niezależne 
od WSM.

Do komisji wnioskowej nie wpły-
nęły żadne wnioski. Po tym punkcie 
porządku zebranie zakończono.
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***

Latyczowska 
– nowy administrator

Zebranie Mieszkańców osie-
dla Latyczowska odbyło się 
16 kwietnia. Wziął w  nim 
udział prezes Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Maciej Stasiełowicz.

Zebranie o  godz. 19:30 otworzył 
Jarosław Krzywania, administrator 
osiedla. Przewodniczącym Zebrania 
został wybrany przewodniczący Rady 
Osiedla Andrzej Zalewski, zaś sekre-
tarzem Paulina Halamska. Uczestni-
cy przyjęli porządek obrad, dokonali 

wyboru komisji mandatowo-skruta-
cyjnej i komisji wnioskowej.

Jarosław Krzywania przedstawił 
sprawozdanie Administracji Osiedla. 
Nie zawierało ono danych księgo-
wych, ponieważ – jak wyjaśnił Andrzej 
Zalewski – pan Krzywania objął funk-
cję administratora krótko przed datą 
zebrania mieszkańców i nie otrzymał 
na czas niezbędnych danych z WSM. 

W  kolejnym punkcie Andrzej 
Zalewski przedstawił sprawozdanie 
Rady Osiedla.

Rozpoczęto dyskusję. Zapytano 
o  perspektywy wykonania furtki na 
ul. Latyczowskiej (wniosek przegło-
sowany na ubiegłorocznym Zebraniu 
Mieszkańców). Pan Orłowski podał 
w  wątpliwość zasadność projektu 
wykonania furtki, następnie zapytał, 
dlaczego słupki, ograniczające moż-
liwość parkowania na chodnikach, 
znajdują się tylko przy wyjazdach 
z garaży, a nie na całej długości chod-
ników. Wojciech Pięcek z  RO wyja-
śnił, że instalacja słupków miała służyć 
ochronie wyjazdów z garaży i parkin-
gu naziemnego nad halą GP-2.

Andrzej Rajczyk zgłosił problem 
nielegalnie parkujących na osiedlu 
samochodów – pomimo wymiany 
pilotów, umożliwiających wjazd na 
osiedle i do hal garażowych GP-1 i GP-
2. Wojciech Pięcek wyjaśnił, że wymia-
na pilotów była częścią projektu zain-
stalowania rozbudowanego systemu 
kontroli wjazdów, obejmującego rów-
nież montaż pętli indukcyjnej.

Marcin Sokalski poruszył pro-
blem balkonów na najwyższych kon-
dygnacjach i  konsekwencji ich nie-
pełnych zadaszeń (zacieki, zalewanie 
okien). Prezes Maciej Stasiełowicz 
zasugerował plan kompleksowego 
rozwiązania problemu, obejmujący 
inwentaryzację balkonów przez admi-
nistratora, ocenę sytuacji z  udziałem 
inspektora nadzoru budowlanego 
i wybór docelowo najlepszego rozwią-
zania technicznego. Dodał, że problem 
występuje na wszystkich osiedlach bu-
dowanych w latach 1990-2000.

Aleksandra Bukowska zadała 
pytanie o  ubezpieczenie i  ochronę 
osiedla w  kontekście niedawnych 
włamań do  komórek lokatorskich. 
Andrzej Zalewski przyznał, że ochro-
na nie odpowiada za te włamania. 
Pani Aleksandra Bukowska zapytała, 
po co w takim razie ona jest.

Prezes Stasiełowicz wyjaśnił, 
że WSM podpisała trzyletnią umowę 
z firmą ubezpieczeniową UNICA, gwa-
rantującą stały koszt składki w okresie 
obowiązywania umowy. W  kwestii 
ochrony poinformował, że  podobne 
problemy występują na innych osie-
dlach – taki jest rynek i dostępny po-
ziom usług ochroniarskich. 

Marcin Sokalski zabrał głos 
w  sprawie firmy sprzątającej. Zgłosił 
wniosek o  gruntowne domycie ele-
mentów z gresu na klatkach schodo-
wych i  w  prześwitach oraz podłogi 
w  windach. Zasugerował ewentual-
ne podniesienie stawki godzinowej 
dla firmy sprzątającej. Administrator 
Jarosław Krzywania zadeklarował 
wyegzekwowanie wyższego stan-
dardu przy najbliższym generalnym 
sprzątaniu osiedla. 

Andrzej Rajczyk wniósł o  pilną 
rewitalizację placu zabaw w związku 
z problemem kotów zanieczyszczają-
cych powierzchnie pokryte piaskiem. 
Administrator osiedla zadeklarował 
przeprowadzenie rewitalizacji placu 
do połowy maja.

Zebrani przyjęli 12 wniosków. 
Dotyczyły m.in. zmniejszenia liczby 
członków RO od  następnej kadencji 
do  5 osób, sprawdzenia przez ad-
ministratora osiedla stanu rozliczeń 
nadmiernego zużycia wody w  bu-
dynkach Kompasowa 10 i  Kompa-
sowa 12 w  2016 r., oczyszczenia 
z  samosiejek obrzeży balkonów na 
obróbkach blacharskich oraz rynien. 

Zebranie zakończono około 
godz. 22:15.

Red.

Hery – mieszkańcy 
czekają na remont 

poziomów ciepłej wody

Zebranie Mieszkańców osie-
dla Hery odbyło się 19 kwiet-
nia. Z  ramienia Zarządu 
uczestniczył w nim wiceprezes 
WSM Adam Walczak. Wydano  
26 mandatów. 

Zebranie otworzył prezes Adam 
Walczak. Do prezydium wybrano: Ar-
kadiusza Idzika na przewodniczące-
go, Rafała Piątka na asesora, a  Do-
rotę Malik-Konkę na sekretarza. Jed-
nomyślnie przyjęto porządek obrad. 
Wybrano komisję mandatowo-skru-
tacyjną oraz komisję wnioskową.

Sprawozdanie Rady Osiedla 
z  działań podejmowanych w  ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przedstawił 
przewodniczący RO Arkadiusz Idzik. 
Następnie sprawozdanie Administra-
cji Osiedla złożyła administrator Mał-
gorzata Dzięgielewska.

Prezes Walczak przedstawił sta-
nowisko WSM dotyczące wniosków 
zgłoszonych na zeszłorocznym Zebra-
niu Mieszkańców (ponownie zgłoszo-
nych przez RO pismami z 24.08.2017 
oraz 27.03.2018 – Spółdzielnia odpo-
wiedziała w piśmie z 12.04.2018). 

W  czasie dyskusji poruszono te-
mat wysokości odpisu na Zarząd 
Spółdzielni. Prezes zapewnił, że opła-
ta może wzrosnąć z obecnych 8 gr/m2 
do maksymalnie 16-20 gr/m2. Decyzję 
o  ewentualnej podwyżce podejmie 
Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

Poruszono również problem 
kosztów utrzymania nieruchomości, 
w  tym koszt usług księgowej oraz 
utrzymania dużego pomieszczenia 
administracyjnego (lokal nr 2) i kosz-
tów przeznaczanych na utrzyma-
nie zieleni na osiedlu oraz wielkości 
i ściągalności długów lokatorów.

Dyskutowano też na temat pla-
nowanego od dwóch lat, lecz nadal 
niezrealizowanego remontu pozio-
mów ciepłej wody (wystąpił pro-
blem z  dostawcą energii do  przyłą-
cza hydroforowego – firmą Innogy) 
oraz pozostałych koniecznych re-
montów, w  tym naprawy cieknącej 
dylatacji w  garażach, odświeżenia 
klatek schodowych, remontu stro-
podachów i  elewacji (docieplenie), 
przeglądu gwarancyjnego balko-
nów i  balustrad. Omówiono plan 
remontów na 2018 rok, obejmujący 
wymianę poziomów ciepłej wody 
lub naprawę dylatacji, jeśli remont 
instalacji ciepłej wody nie dojdzie 
do skutku w 2018 roku.

Mieszkańcy poprosili prezesa 
o  wyjaśnienie tematu zadłużenia 
miejsc garażowych kosztami, który-
mi obciążani są użytkownicy/właści-
ciele miejsc w hali garażowej. Frag-
ment dyskusji poświęcono lokaliza-
cji i  warunkom korzystania ze  stołu 
do  ping-ponga zakupionego przez 
jednego z  lokatorów do  wspólne-
go użytku, jednocześnie ustalając, 
że stół pozostanie w aktualnej loka-
lizacji oraz, że może korzystać z nie-
go zgodnie z przeznaczeniem każdy 
z  mieszkańców, jednak nie później 
niż do godziny 21:00.

Zebrani przyjęli 9 z 10 wniosków. 
Dotyczyły one m.in. przekazywa-
nia do  Zarządu Spółdzielni pytań 
od  mieszkańców z  wyprzedzeniem 
(przed corocznym Zebraniem), do-
konania naprawy remontu ciekną-
cej dylatacji w  halach garażowych, 
odmalowania linii w  halach garażo-
wych, mycia hal garażowych częściej 
– tj. dwa razy w roku, przygotowania 
prośby do  wszystkich mieszkańców 
o  przegląd i  uporządkowanie wóz-
kowni i stojaków na rowery.

Po głosowaniu nad wnioskami 
przewodniczący podziękował miesz-
kańcom za przybycie i zakończył ze-
branie.

BP

Niedzielskiego  
– rozmowa o hali garażowej

17 kwietnia odbyło się Ze-
branie Mieszkańców osiedla 
Niedzielskiego z  przedstawi-
cielami Zarządu WSM oraz nie-
których działów WSM. Zarząd 
reprezentował prezes Maciej 
Stasiełowicz, dział konserwa-
cji i remontów – pani Anna Wa-
siak, dział ogólnoorganizacyj-
ny – pani Bogusława Rudziń-
ska. Na zebraniu obecna była 
również administrator osiedla 
pani Danuta Szewczyk. 

Zebranie otworzył prezes Ma-
ciej Stasiełowicz, który stwierdził 
poprawność zwołania Zebrania i  za-
proponował wybór trzyosobowego 
prezydium. W wyniku głosowania 
przewodniczącym Zebrania został 
pan Marcin Markiewicz (wiceprze-
wodniczący Rady Osiedla), asesorem 
pani Dorota Grzeszkiewicz (prze-
wodnicząca RO), a  sekretarzem pan 
Michał Wysocki (sekretarz RO). 

Porządek obrad został przyjęty 
bez uwag. 

Ze względu na niską frekwencję 
(25 osób) połączono komisje manda-
towo-skrutacyjną i wnioskową w jed-
ną. Drogą głosowania ustalono jej 
skład: pani Anna Gromadzka – prze-
wodnicząca, pani Anna Ślusarczyk 
(przewodnicząca komisji GZM RO) 
– asesor, pan Krzysztof Pierściński 
(przewodniczący komisji rewizyjnej 
RO) – sekretarz komisji.

Następnie odczytano sprawoz-
dania z  ubiegłorocznej działalno-
ści Rady Osiedla oraz Administracji 
Osiedla. Pani administrator Danuta 
Szewczyk przedstawiła również 
stan finansów osiedla oraz powia-
domiła zebranych, że  dzięki wła-
ściwie prowadzonej polityce bu-
dżetowej etap I osiedla nie posiada 
już zadłużenia, a  wypracowywane 
nadwyżki są odprowadzane m.in. 
na fundusz remontowy.

Kolejnym punktem porządku 
obrad była dyskusja z  Administracją 
i  Zarządem WSM dotycząca zgło-
szonych przez mieszkańców, w  tym 
Radę Osiedla, kwestii związanych 
z  funkcjonowaniem osiedla i  prac 
w nim prowadzonych. 

Wiele pytań dotyczyło hali ga-
rażowej – przeprowadzania kontro-
li dostępu do  klatek schodowych 
z  hali, wentylacji, zasad rozliczania 
opłat za ochronę hali czy utrzymywa-
nia tam porządku. 

Powróciły również wątpliwości 
dotyczące prac związanych z  usu-
waniem wad budowlanych. Pro-
blemem, który nie został jeszcze 
całkowicie rozwiązany, są wadliwe 
furtki oraz bramy, a  także powta-
rzające się nieskuteczne naprawy 
balustrad balkonowych.

Długo dyskutowano na temat 
nasadzeń w  ogródkach przynależ-
nych do mieszkań znajdujących się 
na parterach budynków osiedla. 
Wielu mieszkańców dokonało nie-
skonsultowanych ze  Spółdzielnią 
ani projektantem nasadzeń drze-
wek, których bryła korzeniowa 
może istotnie uszkodzić strop hali 
garażowej. Z  uwagi na to Admini-
stracja zwróciła się do  mieszkań-
ców z prośbą o przesadzenie drze-
wek do donic. 

Na zakończenie Zebrania podję-
to uchwałę dotyczącą sfinansowa-
nia wprowadzenia do  systemu do-
mofonowego odpowiedniego roz-
szerzenia – modułu pozwalającego 
na otwieranie furtek i  drzwi klatek 
schodowych za pomocą czujnika 
zbliżeniowego (tzw. „pestki”). Przy-
jęto wniosek dotyczący wykonania 
pełnego frezowania ciągów pie-
szych na terenie osiedla, w  ramach 
usuwania wad budowlanych.

MSW



Piaski: Żywioł wyprzedza urzędników

Nasze osiedla – wczoraj i dziś

fot.: M. Sokołowski –  archiwum WSM (zdjęcie górne), 
Marcin Bagrianow (zdjęcie dolne)

Osiedle Rudawka projektu  
H. Drzewiczewskiej wzniesione w la-
tach 1969-72 na terenach dawnego 
parku krajobrazowego Czartoryskich. 

Na zdjęciach bloki przy ulicy Izabel-
li, upamiętniającej założycielkę parku  
– Izabellę z Flemingów Czartoryską.

Marcin Bagrianow

W naszym cyklu czas na osiedle Rudawka. Na zdjęciach uli-
ca Izabelli w 1971 roku i dziś.

W wyniku ubiegłorocznego 
przeglądu nazewnictwa war-
szawskich ulic (dekomunizacja) 
niektóre z  nich zmieniły nazwę. 
W  ten sposób dotychczaso-
wa ulica Lucjana Rudnickiego  
2 października 2017 roku for-
malnie otrzymała nowego pa-
trona – gen. Klemensa Rudnic-
kiego, zasłużonego dla sprawy 
niepodległości Polski żołnierza 
Wojska Polskiego, a w czasie 
okupacji Armii Krajowej. De-
cyzję o  zmianie nazwy podjęła 
Rada Warszawy, jeszcze przed 
zarządzeniami zastępczymi wo-
jewody mazowieckiego. 

Klemens Rudnicki urodził się 
w 1897 roku w Żydaczowie we wschod-
niej Galicji. Należał do  młodego po-
kolenia Polaków, którzy urodzili się 
w końcówce XIX wieku. Byli oni wcielani 
do służby w armiach zaborców. Jednak 
po odzyskaniu niepodległości włączali 
się do pracy dla Niepodległej, oddając 
wiedzę, siły i  serce dla jej odbudowy, 
rozwoju i bezpieczeństwa. W 1918 roku 
Rudnicki służył w 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich. W latach 1919-1920 brał 
udział w wojnie polsko-sowieckiej, za co 
został dwukrotnie odznaczony. Przyzna-
no mu Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Mili-
tari i Krzyż Walecznych. Po ukończeniu 
Wyższej Szkoły Wojennej w  1931 roku 
uzyskał tytuł dyplomowanego oficera 
kawalerii. W 1938 roku został dowódcą 
9. Pułku Ułanów Małopolskich, z którym 
przebył kampanię wrześniową. W 1939 
brał udział w obronie Warszawy. Po jej 
kapitulacji włączył się w  działalność 
konspiracyjną. Pod koniec roku, przez 
Kraków, wyjechał do Lwowa. 

Zimą 1940 został aresztowany 
przez NKWD i po długim śledztwie wy-
wieziony w  głąb Rosji. Pracował jako 
„pilszczyk” (drwal) przy wyrębie lasu, 
a potem w cegielni. Po wielu próbach 
udało mu się uzyskać zwolnienie z ce-
gielni. Niemal od razu dostał się do or-
ganizowanej armii Andersa. Z nią, jako 
zastępca dowódcy 5 Dywizji Kresowej 
Piechoty, wydostał się z „nieludzkiej zie-
mi”. Przez Morze Kaspijskie, Persję, Irak, 
Palestynę i Egipt dotarł wraz z armią na 
Półwysep Apeniński. Brał udział w zdo-
bywaniu Monte Cassino, został ranny 

pod Bolonią. Dalsza droga 2 Korpusu 
Polskiego prowadziła przez Francję 
i Belgię do Niemiec. Wiosną 1945 roku 
Rudnicki objął dowództwo 1 Dywizji 
Pancernej po generale Maczku. Jego 
dywizja okupowała płn.-wsch. teryto-
rium Niemiec do końca 1947 roku. Po 
tym okresie została włączona w  skład 
brytyjskiej armii okupacyjnej. 

Po demobilizacji Rudnicki zamiesz-
kał w  Londynie. W  1980 roku został 
mianowany Generalnym Inspektorem 
Sił Zbrojnych. W  1990 roku prezydent 
Kaczorowski awansował go do stopnia 
generała dywizji. Był żonaty, miał trzy 
córki. Jedna z nich, Karolina, była sani-
tariuszką w  AK, zginęła w  powstaniu 
warszawskim. Generał zmarł 12 czerw-
ca 1992 w Londynie w wieku 95 lat.

Za swoją służbę otrzymał sześć 
orderów i odznaczeń.

Ulica Rudnickiego
Ma długość około 850 metrów 

i  łączy się prostopadle z  ulicą gen. 
Maczka – na Bielanach „spotyka” 
się więc dwóch generałów. Po każ-
dej stronie ulicy zlokalizowane są 
jakiejś obiekty użyteczności pu-
blicznej. Po prawej stronie: pawilon 
samochodowy Auto-Żoliborz, dalej 
Stacja Kontroli Pojazdów, serwis 
opon, myjnia ręczna i Telepizza; po 
lewej: ING Bank, stolarka drewnia-
na, Bank Zachodni WBK, Kasa Stef-
czyka i sklep Express.

 Jan Stanek

Patroni naszych ulic

Klemens Rudnicki

gen. Klemens Rudnicki
fot.:  domena publiczna

Od ponad dwudziestu lat miesz-
kańcy osiedla WSM Piaski za-
biegają o  bezpieczeństwo, stan 
sanitarny i  estetykę targowisk 
rozmieszczonych między trasą 
AK i ulicą Klemensa Rudnickiego, 
w  pasie przekazanym ZDM pod 
budowę drugiej jezdni ulicy Wła-
dysława Broniewskiego. 

Targowiska powstały żywiołowo na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, jako symbol budzącej się 
przedsiębiorczości i  metody na zaspo-
kojenie potrzeb mieszkańców. Podczas 
prac nie przestrzegano stworzonego 
naprędce projektu budowlanego, jak 
również innych planów i zasad: dostępu 
do drogi publicznej, przepisów sanitar-
nych, gospodarki wodą i ściekami, pro-
wadzenia instalacji elektrycznej, prze-
pisów bezpieczeństwa pożarowego 
itp., itd. W efekcie mamy, na kiedyś let-
niskowych Bielanach, przebrzydły dzie-
więtnastowieczny skansen szokujący 
odwiedzających dzielnicę i przynoszący 
wstyd tym, którzy do tego dopuścili. 

Od kilku lat problem mieszkańców 
tej części Piasków pogłębia zamknięcie 
wjazdu z ulicy Literackiej na jezdnię roz-
prowadzająco-zbiorczą Trasy AK. Iskier-
ka nadziei pojawiła się na początku 
2016 roku, gdy na prośbę Samorządu 
Piaski wiceburmistrz Grzegorz Pietru-
czuk zorganizował wizytację terenu, 
której następstwem mały być działania 
i  decyzje zmierzające do  poprawy tej 

nieznośnej sytuacji. W wizytacji uczest-
niczyli: wiceburmistrzowie Ilona Soja 
Kozłowska i  Włodzimierz Piątkow-
ski, wicedyrektor ZDM Włodzimierz 
Partyka, dyrektor osiedla WSM Piaski 
Bożena Sezonienko, kilkoro radnych 
i  spora grupa mieszkańców „zza mie-
dzy”. I  rzeczywiście, zaczęło się dziać, 
przeprowadzono niezbędne przeglądy, 
oczyszczano i  przygotowywano teren, 
zniknęła część nieestetycznych pawi-
lonów. Pisałem o tym obszernie w dru-
gim numerze „Życia WSM” z 2016 roku. 
Obecnie kontynuacji tej linii nie widać. 
Potwierdza się, że bałagan jest trwalszy 
niż porządek. Odpowiedzialne za ten 
stan instytucje wykonują pozorowane 
działania. Kupcy przygotowują projek-
ty koncepcyjne ucywilizowanych tar-
gowisk, Urząd Dzielnicy przygotowuje 
pozwolenia na budowę, nikt nie ma 
jasności, skąd będą pieniądze, a w tym 
czasie powstają samowole budowlane. 
Mieszkańcom mówi się, że  targowiska 
są potrzebne, ale przecież „potrzeb-
ne” mogą być również na Słodowcu, 
Sadach i Zatrasiu. Warto ¾ z nich prze-
nieść bliżej potrzebujących. ZDM po raz 
kolejny zamierza rozpatrzyć możliwość 
połączenia Literackiej z Broniewskiego, 
ale wcześniej jest gotów budować dro-
gę rowerową wzdłuż ulicy Rudnickiego. 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawa proponu-
je rozwiązanie radykalne – alejki zieleni 
zamiast bazarów i parkingów. 

Ale przy okazji spotkania konsulta-
cyjnego w sprawie zieleni obecny tam 
inżynier, od 40 lat zajmujący się droga-

mi, wypowiedział się, że jego zdaniem 
połączenie ul Literackiej z  Broniew-
skiego jest sprawą prostą. Dla ZDM 
niemożliwą. GDDKiA nie może zgodzić 
się na połączenie Literacka/zbiorcza AK, 
bo nie dopuszcza tego rozporządzenie 
ministra. Daje się zauważyć, że zaintere-
sowane podmioty występują jako rów-
norzędne i  potrzeba wreszcie podjąć 
decyzję, której oczekują mieszkańcy. 
Jak na razie uchylili się od tego minister 
i wojewoda, a zarząd Bielan ma skrępo-
wane ręce „uchwałą kompetencyjną”. 

Chocholi taniec trwa, nikt nie bie-
rze pod uwagę interesów WSM, której 
teren graniczy z  tą bielańską „wizytów-
ką” i  której członkowie opłacają użyt-
kowanie wieczyste, podatek i  remont 
drogi, która obsługuje bazary. Ostatnio 
w  rozwiązanie problemu włączyły się 
siły natury. Czternastego maja pożar 
strawił kilka pawilonów, interwenio-
wało pięć oddziałów straży pożarnej, 
zablokowana była ulica Broniewskiego, 
bo hydrant znajdował się po jej drugiej 
stronie, i równoległa do niej wsm-owska 
ulica wewnętrzna. Poprzedni pożar był 
w  grudniu ubiegłego roku. Kiedy na-
stępny? Straty ponieśli kupcy i kierowcy 
kierowani objazdami; interwencja straży 
pożarnej i policji to też koszty. W pogo-
rzelisku pozostało 7 butli do przechowy-
wania gazu propan-butan. Jakie wnioski 
wyciągnęli z  tego decydenci, nie wia-
domo. Czy dopiero wypadki śmiertelne 
skłonią ich do działania?

Zbigniew Zieliński

„Niespotykane standardy budo-
wy więzi sąsiedzkich”, „potęga 
społecznego wychowania i  so-
lidarności środowiskowej”, „wy-
jątkowo silne więzy społeczne”, 
„kształtowanie jednostki w  du-
chu wspólnoty, bez materialne-
go egoizmu” – to wszystko cyta-
ty z książek i artykułów poświę-
conych początkom i  przedwo-
jennym dziejom Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak to było żyć na osiedlu, kolonii, 
gdzie niemal wszyscy znali się (przecież 
wciąż spotykali się w jadłodajni, pralni, 
kąpielisku, czy w różnego rodzaju spół-
dzielniach, które tworzyli), gdzie sąsie-
dzi darzyli się wzajemnym szacunkiem 
niezależnie od pochodzenia społeczne-
go, gdzie można było liczyć na sąsiedz-
ką pomoc w  codziennych sprawach, 
ale też na solidarne wsparcie w sytuacji 
kłopotów z opłaceniem czynszu?

Jak to było żyć na osiedlu, gdzie 
niemal połowa mieszkańców należa-
ła i  działała w  ramach Stowarzysze-
nia Pomocy Wzajemnej Lokatorów, 
gdzie większość udzielała się w spół-
dzielczym samorządzie? Gdzie nie-

mal co dzień odbywały się odczyty 
i spotkania różnego rodzaju kół i klu-
bów (Kobiet, Młodzieży, Brydżystów), 
występy teatru lalkowego, kiermasze 
książkowe? Gdzie szlachetnie rywali-
zowano w  dbałości o  otoczenie do-
mów i piękno zieleni?

Gdzie Dzień Spółdzielczości ob-
chodzono, formując wspólny pochód, 
a po nim raczono się wspólnie przygo-
towanym poczęstunkiem i  bawiono 
do  wieczora przy muzyce własnych 
orkiestr i chórów?

Historyczne lektury wzbudzają 
nostalgię. Otuchy można szukać 
w tym, że nie są to historie z dalekie-
go kraju, tylko nasze, wsm-owskie. 
To są nasze korzenie i  nawet jeśli 
dziś niewiele z  tego wszystkiego 
zostało, to może jednak gdzieś oca-
lał w nas wspólnotowy duch, choć-
by w postaci tęsknoty? 

Może mają Państwo własne do-
świadczenia, a może przekazane przez 
bliskich wspomnienia, dotyczące reali-
zowanych w  praktyce wartości przy-
świecających pierwszym spółdzielcom: 
solidarności, współodpowiedzialności, 
troski o  otoczenie, samorządności, 
sąsiedzkiego zaangażowania? Może 
w swoim życiu odczuliście Państwo kie-

dyś budujące emocje sąsiedzkiej soli-
darności i wspólnotowości – w ramach 
bądź poza Spółdzielnią? 

Zapraszamy do  podzielenia się 
takimi wspomnieniami i do  udziału 
w  konkursie „W duchu sąsiedzkiej 
wspólnoty”. Najciekawsze prace zo-
staną nagrodzone i opublikowane na 
łamach „Życia WSM”.

Prosimy o nadsyłanie wspomnień 
do dnia 8 września 2018 r. 

Mailowo na adres organizacyj-
ny@wsm.pl lub listownie na adres 
Redakcja Życia WSM, ul. Elbląska 
14, 01-737 Warszawa z  dopiskiem 
„konkurs wspomnieniowy”.

Ogłoszenie wyników nastąpi na 
przełomie października i  listopada 
w trakcie uroczystej gali w Społecznym 
Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany jest 
w  ramach projektu „Żoliborz Po-
mnikiem Niepodległości” reali-
zowanego przez Fundację Pole 
Dialogu. Projekt finansowany jest 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Urząd 
Dzielnicy Żoliborz. Patronem me-
dialnym projektu jest „Życie WSM”.

Małgorzata Ostrowska

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty
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