Po zebraniach, przed Walnym
Kwiecień i początek maja to czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych mieszkańców członków WSM, na wszystkich
osiedlach. Czas, kiedy spotykamy się
w większym gronie, co stanowi dobrą
okazję do zapoznania się z działalnością
rad osiedli i administracji.
Zebrania powinny umożliwiać zapoznanie się z problemami, wnioskami
i uwagami mieszkańców, pozwolić
postawić pytania i uzyskać odpowiedzi w bezpośrednim spotkaniu zainteresowanych stron. W tym roku były
to zebrania szczególne, ponieważ po
trzyletniej kadencji wybierano nowych
członków rad osiedli. Był to więc także
czas rozliczeń. Zdawać by się mogło, że
to sprawi, iż frekwencja na tych spotkaniach będzie duża. Niestety nie była,
choć sale w większości przypadków

były zapełnione. Popatrzmy na liczby.
Spółdzielnia zrzesza około 27 tysięcy
członków. Ilu przychodzi na zebrania?
Oto kilka przykładów: na obradach
Żoliborza IV obecne były 144 osoby…
na 3683 uprawnionych do głosowania, na Żoliborzu III 137 osób na 3391
mieszkańców, na Wawrzyszewie 218 na
4383. Jak to wygląda procentowo? Poniżej jednego procenta. I ten niepełny
procent stanowi za innych, którzy na
zebrania nie przychodzą, choć z pewnością mają wiele zastrzeżeń i uwag,
a także – bywa – ocen pozytywnych.
Dlaczego tak się dzieje? To trudne pytanie, ale fakt pozostaje faktem. Przychodzą w większości zawsze ci sami,
jedni z ciekawości, inni z autentycznego zainteresowania działaniem Spółdzielni czy osiedla. Są i tacy, którzy po

Odrabialiśmy
także zaległości

prostu chcą „dokopać” komu się da i ile
się da. Bywa roszczeniowo i bywa agresywnie. Nie brakowało emocji, ale i to
ma swoje zalety, bo mówi się głośno
o sprawach, o których często słyszymy
jedynie na osiedlowej ławeczce czy
w osiedlowym sklepie, i nie zawsze do
końca prawdziwie. Jest więc dobra okazja do zadawania pytań i sprawdzenia
wiarygodności zasłyszanych informacji.
W tym roku emocji było więcej niż
zwykle, bowiem to rok wyborczy, kończy się kadencja starej rady, powołujemy
nową. A wybór powinien być mądry,
przemyślany, kandydaci budzący zaufanie, a w każdym razie dający pewną gwarancję, że nie będą żałowali czasu i sił
w tej, wcale nie najłatwiejszej, pracy. Muszą ją poważnie traktować, przecież uzyskują mandat zaufania swojego osiedla.

Tak, wybory zmieniają jakość zebrań, w większości przypadków stają
się punktem najważniejszym, przysłaniając inne sprawy. Było więc trochę
zamieszania, niekiedy manipulacji
i niewłaściwych zachowań. Nie wszędzie i nie zawsze, bowiem różne mamy
osiedla i różnych jego mieszkańców,
jednak większość ulegała emocjom.
Czy wybory okażą się trafne? Czas
pokaże. Czy wszyscy wyszli z zebrań
usatysfakcjonowani? Na pewno nie,
dowodem są choćby zaskarżenia o nieprawidłowościach, które wpłynęły do
Zarządu i Rady Nadzorczej. Wszystkie
zostały rozpatrzone i przeanalizowane. Nie dopatrzono się konieczności
powtarzania wyborów i przeliczania
głosów, ale może zostaną wyciągnięte
właściwe wnioski na przyszłość.

A przed nami Walne Zgromadzenie,
w czterech częściach, i kolejna runda
wyborów, tym razem do Rady Nadzorczej. To, o co warto zaapelować do
wszystkich członków WSM, to obecność na tych zebraniach. Pamiętajmy,
to jest Spółdzielnia nas wszystkich i to
są nasze wspólne sprawy, ważne sprawy! Weźmy na siebie cząstkę odpowiedzialności za to, co jest i być powinno.
Posłuchajmy, co mówi Zarząd, Rada
Nadzorcza. Przemyślmy swoje decyzje, zanim zagłosujemy za tą czy inną
uchwałą, i rozważnie wybierzmy kandydatów do Rady Nadzorczej. Ludzi
odpowiedzialnych i takich, którzy sięgając po iluzoryczną władzę, myślą nie
tylko kategoriami jednego budynku
czy osiedla, ale także całej Spółdzielni.
Redakcja

Piknik na Piaskach

Rozmawiamy z MARIĄ MOSSAKOWSKĄ, przewodniczącą
Rady Nadzorczej
- Danuta Wernic: „Rada Nadzorcza
odbyła 20 posiedzeń plenarnych.
Prezydium Rady zbierało się ponad
20 razy. Na bieżąco pracowały komisje Rady. Każda z nich odbyła w tym
czasie co najmniej kilkanaście posiedzeń. Podjęto ponad 100 uchwał,
w tym 62 wykluczające dłużników
z członkostwa w WSM” – tyle statystyki wyjętej z oficjalnego sprawozdania Rady Nadzorczej, które
pani przewodnicząca zaprezentuje
na Walnym Zgromadzeniu. Zanim je
wysłuchamy, chciałabym porozmawiać „niestatystycznie” i zacząć od
pytania: Jak ocenia pani pracę Rady
Nadzorczej w kończącej się właśnie
kadencji?
- Maria Mossakowska: Z pewnością
była to niełatwa kadencja. Zarówno dla
mnie, jako przewodniczącej, jak i dla pozostałych członków Rady. Ocenę pracy
Rady można formułować w kategoriach
ogólnych np. dobra-zła, zadowalająca-niezadowalająca, itp. Myślę, że takie
podejście nie odzwierciedlałoby rzeczywistości. Rzetelniej byłoby pracę Rady
odnosić do określonych obszarów jej

działalności wynikających z jej statutowych obowiązków. Należy przypomnieć,
że podstawowa funkcja RN to funkcja
kontrolna – przede wszystkim w zakresie finansowym. Jest to obszar związany
z kosztami, które ponoszą mieszkańcy
naszych osiedli. Możemy tu kontrolować i oceniać działalność Zarządu WSM
i administracji osiedli w odniesieniu
do kosztów zależnych od Spółdzielni,
a obejmują one około 50 procent ogółu
kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Rada Nadzorcza w tej kadencji
dążyła do niepodnoszenia tych kosztów. Aby nie być gołosłowną, chcę
wskazać kilka przykładów. W założeniach ogólnych do planu gospodarczo-finansowego WSM obniżono odpis na
koszty działalności ogólnej Spółdzielni
od lokali mieszkalnych, z wyjątkiem
osiedli administrowanych przez Zarząd. Rada, na wniosek komisji rewizyjnej, podjęła uchwałę o przeznaczeniu
15 milionów złotych ze scentralizowanego funduszu na osiedla. Ponadto przyjęto – także na wniosek komisji rewizyjnej
– wniosek,
dokończenie na stronie 6

18 maja plac zabaw przy ulicy Kochanowskiego 22 zatętnił życiem za
sprawą Rodzinnego Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego. Impreza rozpoczęła się o czternastej śpiewem
w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego zespołu Viva La Musica, a zakończyła piosenkami biesiadnymi
i tańcami przy ognisku po dwudziestej.
Piknik został zorganizowany przez administrację i Radę Osiedla WSM Piaski
oraz Zarząd i Radę Dzielnicy Bielany.
Zgromadził setki uczestników, pragnących aktywnie spędzić niedzielne
popołudnie.
Pogoda dopisała, a organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji. O rodzinnym charakterze tego placu zabaw,

wyposażonego w zjeżdżalnie, huśtawki
i karuzele dla dzieci, zjeżdżalnię linową
i stół do ping-ponga dla młodzieży oraz
stanowiska fitness i stoły szachowe dla
seniorów, pisaliśmy już w poprzednim
numerze. Na festynie oferta była o wiele bogatsza i ukierunkowana na dzieci,
w związku z ich świętem – 1 czerwca.
Otwarcia pikniku dokonali przedstawiciele organizatorów: Maria Mossakowska i Andrzej Michałowski z Rady
Osiedla oraz Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz Bielan, który na scenie pojawił się razem z synem Mikołajem. Wiele
wydarzeń odbywało się równolegle,
a piknik trwał ponad sześć godzin. Centralnym obiektem imprezy była scena,
na której „rozśpiewywanie” uczestników

rozpoczął zespół Viva La Musica, wykonując popularne utwory z czołowych
miejsc list przebojów. Następnie swój
program przedstawiły panie z grupy
tanecznej Klubu Piaski, prowadzonej
przez panią Ewę Stanisławską. Po nich
wystąpiła młoda piosenkarka Wiktoria
Matejko.
Równolegle do programu scenicznego na placu realizowano programy zabawowo-sportowe dla dzieci. Najmłodsi
chętnie w nich uczestniczyli, do czego
zachęcały medale, dyplomy i nagrody.
Aby pretendować do uzyskania trofeów,
trzeba było m.in. zaliczyć letnie narty,
ruchome wyspy, biegi z kołami ratunkowymi oraz w workach.
dokończenie na stronie 3

WSM a budżet
partycypacyjny
O budżecie partycypacyjnym pisaliśmy już w „Życiu WSM”. Idea jest
szczytna. Mieszkańcy tworzą projekty
przedsięwzięć – inwestycyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych – które,
ich zdaniem, mają poprawić komfort
zamieszkiwania na określonym terenie,
a rady i urzędy dysponujące środkami
publicznymi przeznaczają określoną
część budżetu, też z naszych spółdzielczych opłat i podatków, na ich realizację.
Chodzi o sumy niebagatelne, bo
chociaż Bielany i Żoliborz przeznaczyły
na ten cel w roku 2015 tylko 0,5 % budżetu, to daje to, odpowiednio, kwoty
1548 i 680 tys. zł. Decyzję o tym, które
projekty będą realizowane, podejmują
mieszkańcy w publicznym głosowaniu,
które odnośnie do budżetu na rok 2015
odbędzie się od 20 do 30 czerwca br.
Gdy o sprawie pisaliśmy w grudniu,
wydawało się, że oferta dotyczy również
terenów WSM. Jednak nie. Już w styczniu zarządy Bielan i Żoliborza (innych
dzielnic miasta również) zdecydowały,
że projekty powinny być zlokalizowane na terenie będącym własnością
m. st. Warszawy, nieobciążonym na
rzecz osób trzecich. Taka interpretacja wykluczyła tereny będące w
użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowych. Czy słusznie? Inter-

pretacje prawne są różne. Jako spółdzielcy musimy wnosić podatki i opłaty,
a w tej sytuacji korzystamy z nich, niestety, w skromnym zakresie. Gdyby
złożyć projekty dotyczące terenów spółdzielni, to zostałyby odrzucone, dlatego
niektórzy spółdzielcy poszukiwali terenów blisko naszych budynków.
Mimo tej niesprawiedliwości spółdzielcom opłaca się włączyć w proces
decyzyjny i głosować, bo analiza projektów zatwierdzonych do głosowania
publicznego wykazuje, że część z nich
będzie realizowana obok lub wewnątrz
naszych osiedli. Listy projektów, które
będą poddane pod głosowanie, znajdują się na oficjalnych stronach dzielnic
Bielany, Żoliborz i innych. Głosujmy na
projekty skojarzone ze spółdzielczymi
zasobami WSM, bowiem nasze podatki
i opłaty mogą w części do nas wrócić.
Analizując wstępnie projekty dotyczące Bielan można zauważyć, że z przebudowanego parkingu przy ul. Rudnickiego (projekt nr 5) będą mogli korzystać
mieszkańcy okolicznych domów WSM.
Także projekt „sportowiska” (nr 10)
dotyczy Szkoły nr 293 zlokalizowanej
wewnątrz osiedla WSM. Podobnie jest
z uatrakcyjnieniem placu zabaw przy
ul. Starej Baśni 5 (nr 14) czy z imprezami sportowo-zabawowymi dla dzieci i

seniorów przy Lindego 20 (numery 30
i 31). Na Żoliborzu w projektach znajdziemy siłownie plenerowe na Rudawce
(nr 24) i na terenie przed WIML-em (nr
14) oraz rewitalizację tego terenu przewijającą się w kilku projektach, a także parking przy ul. Krasińskiego (nr 1)
i „Sady Żoliborskie stop podtopieniom”
(nr 2).
Jest wiele innych naprawdę bardzo
interesujących projektów rozmieszczonych w obu dzielnicach, ale nie
w okolicach naszych osiedli. Konkurencja będzie ostra, dlatego naprawdę
warto zagłosować na bliskie nam rozwiązania. Jeżeli tego nie zrobimy, środki
finansowe będą przeznaczone na inne
projekty. Głosowanie trwa od 20 do
30 czerwca. Wspierać projekty można
droga internetową lub bezpośrednio
w urzędach dzielnic. Głosować mogą
mieszkańcy całej Warszawy, w tym nieletni, dlatego namówmy znajomych.
Adam Kalinowski,
Zbigniew Zieliński

Uwaga: W Urzędzie Dzielnicy Bielany
projekty będą dyskutowane w dniach
10 i 11 czerwca od godz. 17.00, sala 30,
wejście od ul. Jarzębskiego. Na Żoliborzu 9 i 10 czerwca o 18:00 w Gimnazjum nr 56 przy ul. Filareckiej.

Batalia o śmieci zakończona
Bój potentatów na rynku odpadów
w Warszawie został zakończony. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 10
kwietnia 2014 r. utrzymała w mocy
rozstrzygnięty ponad pół roku temu
przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów na terenie stolicy. Remondis
i Byś pozostały z niczym. Co prawda
mają jeszcze możliwość odwołania do

sądu, ale machina już ruszyła. Głównym
beneficjentem zwycięstwa miasta jest
miejska spółka MPO, której przypada
w udziale cały zaskarżony „tort śmieciowy” bez Mokotowa, gdzie usługi będzie
świadczyć Lekaro. Umowy podpisane
zostały zaraz po ogłoszeniu wyroku
i zaczną obowiązywać od 1 sierpnia br.
Władze miasta triumfują.
Nasze dotychczasowe złe przyzwyczajenia i nawyki powinniśmy jak najszybciej odłożyć do lamusa. W interesie nas
wszystkich odpady papierowe, szklane
i plastikowe musimy zacząć oddzielać
od pozostałych śmieci, już niepodlegających powtórnemu przerobowi. Nie
liczmy, że MPO nie będzie kontrolowało
jakość poszczególnych frakcji i poziomu
ich zanieczyszczenia. Różnica w opłatach to aż 40 %. Kwota ta trafi w całości do kasy miejskiej spółki. Dotychcza-
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sowy zwyczaj mieszania całej segregacji
na jednej przyczepie nie będzie już miał
miejsca. Różne frakcje odbierane będą
z różną częstotliwością, więc nic nie da
się ukryć. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia frakcji powyżej normy,
zarządca otrzyma napomnienie pisemne. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie,
przy kolejnej kontroli wydana zostanie
decyzja administracyjna podwyższająca opłaty na kontrolowanym terenie.
Największym zagrożeniem całego systemu jest odpowiedzialność zbiorowa
mieszkańców za aspołeczne podejście
części użytkowników altan śmietnikowych. Wszyscy musimy zwracać uwagę
nie tylko na nasze odpady, ale również
edukować i przypominać innym współużytkownikom o konsekwencjach finansowych wyrzucania śmieci inaczej niż
podaliśmy w deklaracji.
Pracownicy MPO rozpoczęli w maju
inwentaryzację altan, pojemników na
odpady (w tym wielkości), jak też dotychczasowej częstotliwości odbioru.
Trudno te dane przenieść do nowego
systemu, ze względu na rozdział pojemników na trzy kolory i nowe częstotliwości odbioru. Zapewne przez pierwsze
miesiące będziemy korygować zarówno
liczbę pojemników na poszczególne
frakcje, jak i częstotliwość odbioru. Jednych będzie za dużo, innych za mało.
Z doświadczenia wiemy, że największe
problemy będą z pojemnikami czerwonymi – papier i plastik są lekkie, ale
zajmują dużo przestrzeni. Niezmiernie
ważne jest zgniatanie butelek po wodzie
i napojach, które stanowią ponad 70 %
tej frakcji. Pięć zgniecionych butelek
1,5-litrowych zajmuje tyle samo miej-

sca, co jedna z powietrzem w środku.
Duże opakowanie kartonowe, wrzucone
w całości do pojemnika, może wypełnić
znaczną jego część. Przez to na kilka dni
przed odbiorem pojemnik będzie zapełniony w większości powietrzem.
Wbrew pozorom cała segregacja nie
jest czasochłonna i uciążliwa. Najważniejsze są trzy zasady:
1. Do czerwonego pojemnika wrzucamy zgniecione butelki i suchy papier,
kartony po napojach, plastikowe opakowania po żywności;
2. W zielonym pojemniku powinny się
znaleźć opakowania szklane, bez porcelany i żarówek;
3. Jeżeli mamy wątpliwości, gdzie
dany odpad wrzucić, zawsze wrzucamy
go do czarnego pojemnika.
Należy pamiętać, że do czarnych
pojemników nie należy wrzucać leków,
farb, olejów, żarówek. Takie odpady
powinny trafić do punktów selektywnej
zbiórki. Meble i inne artykuły z zabudowy mieszkań, jako gabaryty, zbierane
będą oddzielnie jak dotychczas, a następnie będą utylizowane.
Warto dodać, że śmieci będą nie tylko wywiezione, ale mają też zostać przetworzone. Umowy pomiędzy miastem a
firmami odbierającymi odpady obowiązywać będą przez trzy lata, do końca
lipca 2017 roku. Przynajmniej do końca
roku stawki opłaty śmieciowej uchwalone przez Radę Warszawy w roku 2013
pozostaną na dotychczasowym poziomie. Co będzie w latach następnych –
czas pokaże.
Mirosław Mikielski,
dyrektor administracji osiedla Żoliborz III

Uprawnienia
Walnego
Zgromadzenia
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia
reguluje § 76. statutu WSM:
Do wyłącznej właściwości Walnego
Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju
działalności inwestycyjnej, społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej,
2) wybór i odwoływanie członków
Rady Nadzorczej, zgodnie z § 73 ust. 5
statutu, i Sądu Koleżeńskiego,
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady
Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań
rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej
lub sposobu pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie
zbycia nieruchomości i zbycia zakładu
lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał o utworze-

niu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w § 117,
9) podejmowanie uchwał w sprawie
połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także
przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni,
10) rozpatrywanie w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym odwołań od
uchwał Rady Nadzorczej,
11) uchwalanie zmian statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie
przystąpienia Spółdzielni do związku
lub wystąpienia z niego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) podejmowanie uchwał w sprawie
przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania
z nich,
14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
15) uchwalanie regulaminu Walnego
Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej i Sądu Koleżeńskiego,
16) przyznawanie, na wniosek
Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Warszawie” oraz „Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.

Naszej koleżance

Ewie Wierzbickiej
Wyrazy szczerego współczucia s powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy z Rady Nadzorczej WSM

Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze WSM
odbędzie się w dniach:
10.06.2014 r. godz. 17.30
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Wawrzyszew,
Wawrzyszew Nowy;
12.06.2014 r. godz. 17.30
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III;
17.06.2014 r. godz. 17.30
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Żoliborz IV, Młociny;
23.06.2014 r. godz. 17.30
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Piaski, Bielany,
Nowodwory, Hery, Latyczowska, Niedzielskiego,
Członkowie Oczekujący.
ŻYCIE WSM Czerwiec 2014

Zapraszam do dyskusji

Dokąd powinniśmy zmierzać jako Spółdzielnia?
Jako WSM jesteśmy jedną z największych spółdzielni w Polsce i nadal budujemy. Członkowie oczekujący właściwie nie
wykupują nowych mieszkań. Około 80 %
z nich kupowanych jest przez osoby spoza
spółdzielni – przykład ostatniej inwestycji przy ul. Niedzielskiego na Bielanach.
Zachodzi więc pytanie: po co i dla kogo
budować? Co trzeba byłoby zrobić?
Po pierwsze zakończyć z inwestycjami nieskierowanymi bezpośrednio na
potrzeby spółdzielców i wykraczającymi
poza standard średniozamożnej rodziny
– przykład: budynek ul. Poli Gojawiczyńskiej na Żoliborzu.
Po drugie skierować do sprzedaży
bardzo duże działki, np. ul. Talarowa
– powierzchnia terenu działki około
30 tys. m kw. i Wawer ul. Bysławska –
około 30 tys. m kw. Szacunkowa wartość działek to około 30-70 mln zł. Zapytacie, po co? Żeby pozyskane środki
finansowe przeznaczyć na:
l wyrównanie stanów starych budynków na wszystkich osiedlach WSM,
tj. remonty dachów, kanalizacji, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych,
wymiana oświetlenia na energooszczędne i - o ile ilość środków będzie
wystarczająca - remonty chodników,
altanek śmietnikowych, placów zabaw,
parkingów – infrastruktury zewnętrznej
służącej nam wszystkim;

l remonty nowych budynków
z ewidentnymi wadami budowlanymi,
w których brakuje środków lub egzekucja środków finansowych od winnych
zaniedbań jest bardzo trudna lub wręcz
niemożliwa, a prace ze względu na postępującą degradację budynków powinny być przeprowadzone jak najszybciej;
l przekształcenie użytkowania wieczystego we własność lub podobnego
rodzaju potrzeby każdego z osiedli;
l finansowanie działań służących
zmniejszeniu kosztów funkcjonowania
Spółdzielni;
l finansowanie bieżących opłat,
np. spraw sądowych, gruntowych, które
w przyszłości rokują odzyskanie lub pozyskanie środków finansowych dla WSM,
a co za tym idzie podniesienie jej wartości,
czyli wartości naszych mieszkań;
l w razie potrzeby podtrzymanie
płynności finansowej małych inwestycji,
o których piszę poniżej;
l inne potrzeby, których moja skromna wyobraźnia jak na razie nie dostrzegła, a na które jest zapotrzebowanie
spółdzielców na poszczególnych osiedlach WSM.
Po trzecie, aby „nie wylewać dziecka
z kąpielą” w sferze inwestycji, np. działki Lindego/Wrzeciono – około 9 tys.
m kw. i po ewentualnej wymianie SDK
(Spółdzielczy Dom Kultury dawniej przy

Piknik na Piaskach
dokończenie ze strony 1
W tym samym czasie trwał turniej
siatkówki na trawie, dzieci uzdolnione
artystycznie rysowały kredą po asfalcie,
a zwolennicy motoryzacji pasjonowali
się wyścigami modeli samochodów sterowanych radiowo.
Dla niezainteresowanych sportową
rywalizacją działały zjeżdżalnie, zorganizowano warsztaty artystyczne, można
było skorzystać z karuzeli lub poskakać
na hopce. Dla seniorów odbyły warsztaty recyklingu „Ekokarawana na Bielanach”, w trakcie których można było
wzbogacić swoją wiedzę nt. przyrody
i ekologii. Tuż obok rozłożyła swoje
stanowisko fundacja „Expo zdrowie”,
przedstawiająca program zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym. Tam moż-
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na było wykonać najprostsze badania,
np. poziomu cukru, pomiar ciśnienia
krwi, określić współczynnik masy ciała
(BMI). Wyniki wszystkich badań konsultował lekarz. Dużą popularnością cieszyły się masaże, cały czas można było
korzystać z urządzeń fitness.
Kulminacyjny moment pikniku nastąpił około piętnastej. Wtedy to na plac
wjechało kilkanaście motocykli i kilka
skuterów, na których młodzi kierowcy
wykonywali sportowe akrobacje. Jazda na jednym kole była tu wyczynem
najprostszym. Atrakcji dopełniło majestatyczne wkroczenie na plac dwóch
kucyków, których mogły dosiąść dzieci.
W tym samym czasie zespół JemDżem
rozpoczął koncert, który decybelami napełnił prawie całe osiedle.

Zalety powyższych trzech kierunków rozwiązań to:
1. Każde z osiedli WSM mogłoby
pozyskać znaczne środki. Szacunkowo
to dwuletni-trzyletni budżet remontowy każdego z nich na ważne bieżące
potrzeby, wyrównujące np. poziom stanów budynków w nieruchomościach lub
inne istotne potrzeby. O przeznaczeniu
środków na konkretny cel decydowałoby każde z osiedli WSM. Tym samym na
przestrzeni zaledwie kilku nadchodzą-

cych lat można by np. rozwiązać podstawowe niedomagania infrastruktury
budynków i ich otoczenia oraz dostosować je w jakiejś mierze do standardów
nowych Osiedli. Młodsze Osiedla zaś
mogłyby przeznaczyć środki na inne
ważne dla nich cele.
2. Zamiast wielkich nowych inwestycji, poprzez małe inwestycje ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby spółdzielców, w szczególności seniorów, można
dodatkowo zapewnić:
l rozszerzenie możliwości zamiany
mieszkań pomiędzy spółdzielcami;
l pozyskiwanie mieszkań na już
istniejących osiedlach dla nowych,
młodszych spółdzielców lub ich rodzin,
w atrakcyjnych lokalizacjach, w ramach
rynku wtórnego;
l obniżenie bieżących i potencjalnych zadłużeń (obecnie około 13-15 mln
w całym WSM);
l niedopuszczenie do potencjalnego przejmowania zasobów Spółdzielni przez firmy oferujące odwróconą
hipotekę na mniej dogodnych warunkach dla seniorów spółdzielców niż
mogłaby to zrobić sama Spółdzielnia,
o ile się zdecyduje zaproponować alternatywne rozwiązania. W maju br.
rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym umożliwiający i regulujący te kwestie. Po-

trzebna jest jeszcze tylko akceptacja
Sejmu.
Powyższe podejście jest uwarunkowane raczej pozostaniem spółdzielni WSM
w dotychczasowej wielkości. Dlaczego?
Wydaje się, iż tylko taka struktura spółdzielni może gwarantować płynne finansowanie na taką skalę przedsięwzięć
inwestycyjnych, czy też alternatywnych
do odwróconej hipoteki, a skierowanych
wprost dla spółdzielców. Oczywiście padają – zapewne zasadne – głosy, iż lepiej byłoby podzielić naszą Spółdzielnię
na mniejsze spółdzielnie – dotychczasowe osiedla – bo zmniejszy to koszty
bieżącego administrowania. Niemniej
jednak w tak istotnych kwestiach, jak
problemy wysokich opłat za użytkowanie wieczyste, drogiego przekształcenia
użytkowania wieczystego we własność
czy wynegocjowanie zniżek u dostawców mediów, chyba tylko tak duża spółdzielnia, nawet nie sama a wespół z podobnymi sobie, jest w stanie cokolwiek
wynegocjować. Z samymi osiedlami,
w praktyce, prawdopodobnie nikt nie
będzie się liczył. Zatem rozważmy to
w naszym interesie bez szkodliwych
emocji, a najlepiej zróbmy rachunek
ekonomiczny i przedstawmy wszelkie
„za” i „przeciw” dla takiego czy innego
funkcjonowania naszych zasobów.

Potem wystąpił jeszcze osiedlowy
chór Piaskowe Babeczki, śpiewający
bliskie seniorom piosenki. I wreszcie
nadszedł, oczekiwany przez uczestników sportowych rywalizacji, moment
otrzymania medali, dyplomów i nagród. Trofea wręczali członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla WSM Piaski, a nagrody wyróżnieni
mogli wybrać spośród zbioru znajdującego się na scenie. Wystarczyło dla
wszystkich.
Nie sposób wymienić wszystkich nagrodzonych – przedstawimy niektórych.
W bloku sportowo-rekreacyjnym zwyciężył 13-letni Paweł Tkaczyk przed Martą
Witek, Felicją Mędrzecką, Natalką Wernic i Amelką Busko. W malowaniu na
asfalcie tryumfowała Asia Woch przed

Kasią Staszak i Anastazją Zawistowską,
a modelem samochodu najsprawniej
kierował Bernard Przeziecki wyprzedzając Kacpra Dzienickiego i Wiktora
Tarnówkę. W grze zespołowej – turnieju siatkówki na trawie – puchar zdobył
zespół noszący nazwę „Maksmed”. Następne miejsca zdobyły kolejno zespoły: „Byle jak”, „Ziomki spod biedronki”,
„Mocarze”, „Żule spod budki”, „Lwie
serce” i „Zbysie.pl”. W tym turnieju
przyznano także specjalną nagrodę „fair
play” zespołowi „Lwie serce”.
Gdy wydawało się, że piknik dobiega
końca i zaczęto już demontować scenę,
impreza ponownie odżyła przy ognisku, przy którym można było posilić
się własnoręcznie pieczoną kiełbaską,
posłuchać i uczestniczyć w wykonaniu

piosenek biesiadnych, a nawet potańczyć. Tańczyli wszyscy, starzy i młodzi,
a odważniejsi i bardziej utalentowani
przejęli mikrofon od prowadzącego
i przedstawili swoje wykonania
piosenek.
Niewątpliwy sukces pikniku dowodzi
potrzeby organizowania spotkań integrujących społeczność osiedlową. Organizatorzy dziękują organizacjom, które
wspomogły ich działania: Bielańskiemu
Ośrodkowi Kultury, Fundacji Ośrodka
Edukacji Ekologicznej, Chrześcijańskiej
Służbie Charytatywnej, Carrefourowi
Bemowo, motocyklistom, opiekunom
kucyków i wszystkim, którzy przyczynili
się do sukcesu przedsięwzięcia.

ul. Próchnika obecnie ul. Słowackiego)
na działkę inwestycyjną z miastem st.
Warszawą (szacunkowa wartość 15-20
mln zł), jak i inne mniejsze działki w
osiedlach, przeznaczyć, oczywiście za
zgodą mieszkańców tych osiedli, na
małe inwestycje – budynki służące:
l średniozamożnym spółdzielcom i
seniorom, którzy np. chcieliby otrzymać
dodatkową opiekę w takim budynku,
w mniejszym mieszkaniu, ale w którym
będą zamieszkiwać w swego rodzaju
pensjonacie z różnorodną opieką;
l seniorom, którzy też chcieliby skorzystać z tak zwanej odwróconej hipoteki, to znaczy oddać swoje mieszkanie za
rentę. To właśnie Spółdzielnia powinna
im zaproponować taką możliwość i zapewnić bardziej dogodne warunki niż
oferują to zewnętrzne firmy.

Adam Kalinowski

fot.: Zbigniew Zieliński,
Zbigniew Szczepaniak
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Osiedlowe zebrania mieszkańców
Żoliborz II

Zebranie mieszkańców Żoliborza II
odbyło się 10 kwietnia. Zarząd reprezentował prezes WSM Maciej Stasiełowicz. Wydano 78 mandatów.
Spółdzielcy na prowadzącego spotkanie wybrali Ryszarda Czarneckiego.
Jeszcze przed wyborem prezydium
pan Jacek Ludwiczak zgłosił wniosek o przełożenie terminu zebrania,
ponieważ za późno otrzymał informację. Później proponował zmianę
porządku obrad. Oba wnioski zostały
odrzucone.
W imieniu Rady Osiedla Żoliborz
głos zabrał przewodniczący Józef Lewandowski i przedstawił sprawozdanie z działalności. Następnie dyrektor
osiedla Witold Ruczko zaprezentował
sprawozdanie dyrekcji administracji.
Opisał sytuację osiedla. Podkreślenia warte jest najniższe zadłużenie
mieszkańców ze wszystkich osiedli
wchodzących w skład WSM. Podał, że
w spółdzielni pojawiła się koncepcja
planu kilkuletniego, który zostałby
podzielony na grupy problemowe,
m.in.:
– bezpieczeństwo;
– doprowadzenie do wyrównania poziomu technicznego nieruchomości. Żoliborz II jest najstarszym osiedlem i w tej
mierze ma najwięcej do zrobienia. Na
ten cel otrzyma w okresie 5 lat kwotę
1 400 000 złotych z funduszu scentralizowanego;
– sprzedaż na rynku wtórnym odzyskanych lokali, np. po eksmisji.
Głos zabrał prezes Maciej Stasiełowicz i przekazał informację na temat
Walnego Zgromadzenia. Dokonał także
oceny prac dyrektora osiedla w aspek-

tach: wskaźnik ekonomiczny, odczucia
mieszkańców, ocena jakości pracy.
Komisja wyborcza przystąpiła do
odczytywania nazwisk kandydatów do
Rady Osiedla. Na 19 miejsc zgłosiły się
24 osoby. Każdy kandydat przedstawił
się i zaprezentował swoje plany związane z pracą na rzecz osiedla.
Komisja wnioskowa otrzymała łącznie 21 wniosków. Większość z nich dotyczyła poszczególnych nieruchomości.
Przedstawiono informację na temat
prac nad montażem wind w budynku
przy ulicy Popiełuszki 3. Podano sposób
realizacji inwestycji i poziom zaawansowania prac.
Jeden ze spółdzielców zadał pytanie
związane ze sprawozdaniem dyrektora
osiedla. Dotyczyło umowy z RWE, czy
Żoliborz również korzysta ze zniżki, oraz
zamontowania czujników ruchu. Dyrektor odpowiedział, że umowa z RWO jest
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korzystna, a stawki zostały obniżone.
Jeśli chodzi o oświetlenie klatek, to na
osiedlu są instalacje pilotażowe. Administracja będzie sprawdzać, czy przyniosą one korzyści.
Komisja
mandatowo-skrutacyjna
ogłosiła listę członków nowej Rady
Osiedla.
Na zdjęciu: Zebranie
prowadził Ryszard Czarnecki
BP

Żoliborz III

Zebranie mieszkańców odbyło się
24 kwietnia w SDK. Na przewodniczącego spotkania spółdzielcy wybrali Janusza Szulicha. Zarząd repre-

zentował wiceprezes Adam Walczak.
Wydano 137 mandatów.
Dużo czasu zajęły wybór prezydium
i dyskusja na temat sposobu zgłaszania kandydatów do Rady Osiedla.
Mieszkańcy mieli różne propozycje
dotyczące formy ich zgłaszania: na
piśmie, osobiście ustnie lub prezentacja przez osobą
zgłaszającą. Maria Kondratowicz
i
Janusz Sapa
stwierdzili,
że
przewodnic ząc y
manipuluje zebranymi. Został
nawet
złożony
wniosek o wotum
nieufności
dla
prowadzącego
zebranie.
Dyrektor osiedla Mirosław Mikielski przedstawił
sprawozdanie Administracji za rok 2013.
Sprawozdanie Rady Osiedla odczytał jej
przewodniczący Teodor Głowacki.
Prezes Adam Walczak poinformował
o terminach i tematyce obrad Walnego
Zgromadzenia.
Przypomniano wnioski o wotum nieufności dla prowadzącego zebranie.
Mieszkańcy opowiedzieli się za dalszym
prowadzeniem zebrania przez Janusza
Sulicha. Wywiązała się dyskusja na temat wniosku dotyczącego udzielania
informacji przez kandydatów do RO, czy
będą kandydować również do RN. Zwracano uwagę, że wniosek jest sprzeczny
z prawem. Zdecydowano, że zostanie
potraktowany jako prośba mieszkańców, która do niczego nie zobowiązuje.
Do RO zgłoszonych zostało 32 kandydatów na 18 miejsc. Jedna osoba nie
wyraziła zgody na kandydowanie.
W trakcie dyskusji poruszono sprawę
decyzji o likwidacji zsypów w budyn-

kach Włościańska 10a, 10b, 4a oraz 6b.
Dyrektor wyjaśnił, że zmiany związane
są z przystąpieniem do segregacji odpadów.
Rozmawiano również o wadliwie
zbudowanym budynku przy Poli Gojawiczyńskiej 17. Prezes Walczak poinformował, że pieniądze z kwoty zabezpieczenia są w dyspozycji Zarządu.
Będą one przeznaczone na wszystkie
naprawy.
Poruszono także kwestię płatnych
parkingów na osiedlu. Dyrektor wyjaśnił, że administracja chciała zapewnić miejsca parkingowe mieszkańcom, a nie osobom postronnym.
Działania te były robione za przyzwoleniem RO.
W
trakcie
pr z e ds t aw iania
wniosków
brakowało kworum,
jednak zdecydowano o przegłosowaniu części z postulatów. Złożono
wnioski dotyczące
m.in.
wyjaśnienia i rozwiązania
sprawy termomodernizacji 8 budynków, uregulowania kwestii
działki ewidencyjnej przy ul. Broniewskiego róg Włościańskiej, opowiedzenia się przeciw organizowaniu WZ
i ZM w dni robocze w godzinach
popołudniowych.
BP

Żoliborz IV

Zebranie Mieszkańców Członków
WSM na Żoliborzu IV odbyło się 26
kwietnia w budynku Szkoły nr 92
przy ul. Przasnyskiej. Obecne były
144 osoby (na 3683 uprawnionych
członków Spółdzielni), do końca nie
pozostała nawet połowa. Zebranie
otworzyła dyrektor osiedla Hanna
Przesmycka. Zarząd reprezentował
wiceprezes Adam Walczak.
Najwięcej czasu zajął, i dużo zamieszania spowodował, wybór prezydium.
A zwłaszcza przewodniczącego zebrania. Ostro i niegrzecznie atakowano
niektóre kandydatury, posuwając się
nawet do nieprawdziwych twierdzeń,
wręcz pomówień. Ostatecznie wybrano
Andrzeja Piotrowskiego. Sekretarzem

został Leon Łochowski, który faktycznie prowadził większą część zebrania.
Asesorów wybrano już bez większych
trudności. Kolejnym kontrowersyjnym
punktem okazał się porządek dzienny.
Sprawozdanie dyrekcji administracji
osiedla i sprawozdanie Rady Osiedla przesunięto na koniec, a wybory
nowej Rady Osiedla wstawiono jako
punkt wcześniejszy i bez wątpienia na
tym zebraniu najważniejszy. W rezultacie sprawozdania zostały wprawdzie
przeczytane, ale w takim momencie,
w którym po oddaniu głosów wyszło
sporo osób, a na sali panował taki gwar
i zamieszanie, że trudno było cokolwiek
usłyszeć – a szkoda. Chaos był też przy
wyborze Rady Osiedla, zarówno przy
rozdawaniu kart wyborczych, jak i ich
zbieraniu.
Ważnym punktem zebrania była
informacja o podziale geodezyjnym
osiedla i ustanowieniu odrębnej własności lokali. Sprawa ta jest od dawna najważniejszym i kontrowersyjnym
problemem dla mieszkańców osiedla.
Były trzy wersje podziału. Pierwsza
z nich została już praktycznie przyjęta i zatwierdzona, ale spotkała się
z protestem Rady Osiedla i części
mieszkańców. Nowy podział został
już jednak właściwie wprowadzony
w życie. Domagano się, aby Zarząd
walczył o kolejną zmianę. Warto się
zastanowić, czy wywracać cały podział do góry nogami czy nie lepiej
go zmodyfikować, zmieniając niektóre
kontrowersyjne ustalenia.
W dyskusji wiele czasu przeznaczono
sprawie segregacji śmieci i zamknięciu
zsypów w budynkach wysokich. Odniesiono się też do odwołania dyrektora
ds. technicznych i wniosku Rady Osiedla
o odwołanie dyrektor osiedla. Zwrócono również uwagę na stronę internetową Spółdzielni oraz jej niedoskonałości
w kwestii szybkiego zamieszczania
bieżących informacji i staranności
w formie. Zgłoszono 6 wniosków dotyczących m.in. parkingów przed budynkami przy Przasnyskiej, zadbania
o wygodę niepełnosprawnych i weryfikacji zadań pracowników administracji.
W międzyczasie policzono głosy i ogłoszono wyniki. Nazwiska osób wybranych do Rad Osiedla podamy w następnym numerze „Życia WSM”.
Na zdjęciu: Dyrektor techniczny osiedla
P. Łapiński, wiceprezes WSM A. Walczak
oraz dyrektor osiedla H. Przesmycka
Red.

Piaski

Zebranie członków WSM zamieszkałych na Piaskach odbyło się 24
kwietnia. Mimo, że był to dzień powszedni (czwartek), zgromadziło 134
osoby, więcej niż w zeszłym roku.
W zebraniu uczestniczyła Urszula
Grzybowiecka – wiceprezes WSM
oraz członkowie dyrekcji i główna
księgowa osiedla Piaski.
Uczestnicy zebrania powierzyli jego
prowadzenie Cezaremu Radzimirskiemu. Sprawnie przebiegło przyjęcie porządku obrad oraz powołanie komisji:
wyborczej,
mandatowo-skrutacyjnej
i wnioskowej. Ze względów praktycznych zebranie zdecydowało, by kandydatów do wybieranej Rady Osiedla
zgłosić przed sprawozdaniami administracji i ustępującej Rady, dając komisji
wyborczej czas na przygotowanie kart
do głosowania. Także wnioski mieszkańców uzyskały pierwszeństwo zgłoszeń,
by można było je przedstawić, gdy na
sali jest jeszcze zadowalająca frekwencja. W wyniku takiej korekty porządku
zebrania zgłoszono 43 kandydatów na
25 miejsc w nowo wybieranej Radzie
Osiedla.
Następnie kandydaci zaprezentowali
się uczestnikom zebrania. Zadano im
kilka pytań, niestety przeważnie osobistych, a nie dotyczących spraw ważnych
dla ogółu. Komisja wyborcza zajęła się
przygotowywaniem kart do głosowania, a przewodniczący komisji wnioskowej przedstawił zgłoszone wnioski.
Ponieważ nie posiadały one formy alternatywnej – wymagały wcześniejszej
analizy i dopracowania – komisja zaproponowała przekazanie ich wybieranej
Radzie Osiedla do „obróbki”, co zebranie przyjęło w głosowaniu.
Następnie dyrektor Bożena Sezonienko wygłosiła sprawozdanie z działalności osiedla w 2013 roku. Skupiła się na
modernizacji zasobów składających się
z 84 budynków i 3885 mieszkań, działaniach zmierzających do niepodwyższania kosztów użytkowania i działalności
społeczno-kulturalnej. Warto zauważyć,
że koszty eksploatacji zasobów przekroczyły 10 mln złotych, a na modernizację
i remonty udało się przekazać prawie
3 mln zł oraz że istotna część kosztów
pokrywana jest z przychodów za wynajem lokali użytkowych. W efekcie
na niewielki wzrost kosztów obciążających mieszkańców nie wpłynęły
koszty wewnętrzne Spółdzielni, a czynniki zewnętrzne (koszt wody, energii
cieplnej i elektrycznej, wywozu śmieci,
itp.). Zlokalizowany w budynku administracji klub osiedlowy zorganizował
szereg imprez społeczno-kulturalnych
i integracyjnych, co kosztowało ponad
140 tys. złotych i spotkało się z uznaniem mieszkańców. W części kosztów
partycypował Urząd Dzielnicy Bielany.
Po sprawozdaniu dyrekcji osiedla
głos zabrała przewodnicząca ustępującej Rady Osiedla, Małgorzata Kurek,
która poinformowała, że od ostatniego
zebrania Rada odbyła 15 posiedzeń,
a w całej 3-letniej kadencji podjęła 84
uchwały. Poinformowała o pracy sześciu komisji pracujących na rzecz osiedla
i współuczestniczących w podejmowaniu decyzji.
I tak doszliśmy do wyborów. Komisja skrutacyjna skrupulatnie wydawała
ŻYCIE WSM Czerwiec 2014

i przyjmowała karty do głosowania.
Należy założyć, że liczenie głosów było
równie dokładne, bo trwało ponad cztery godziny. W tym czasie przeprowadzono dyskusję. Dotyczyła bezpieczeństwa i porządku w osiedlu, propozycji
zadaszenia wejść do budynków, zieleni,
oszczędności energii elektrycznej, spraw
bieżących. Później komisja skrutacyjna
ogłosiła wyniki i skład nowo wybranej
Rady. Był to jednocześnie sygnał zakończenia zebrania.
ZZ

Wawrzyszew

Zebranie Mieszkańców Członków
Spółdzielni, zamieszkałych w osiedlu Wawrzyszew, odbyło się 8 maja.
Uczestniczyło w nim 218 osób. Na
przewodniczącą zebrania wybrano
Krystynę Zaborską. Zarząd WSM reprezentował prezes Maciej Stasiełowicz.
Zebranym przedstawione zostały
sprawozdania dyrekcji administracji i
Rady Osiedla. W nawiązaniu do wypowiedzi dyrektora mieszkaniec Wawrzyszewa zaapelował, aby dla zwiększenia

skuteczności działań w stosunku do
dłużników (obecnie zadłużenie osiedla
wynosi około 4,5 mln złotych), systematycznie wywieszano na klatkach schodowych informacje o zadłużeniu budynku
i konkretnej klatki. Mieszkańcy zasygnalizowali też przypadki zanieczyszczania
wind i klatek schodowych (Andersena 6)
i oszpecania budynku graffiti (Reymonta 21). Zaproponowali wprowadzenie
monitoringu lub zwiększenie liczby patroli służb miejskich.
Przewodniczący Rady Osiedla Jacek
Sielski podkreślił w swoim wystąpieniu, że wśród spraw, które powinny
być potraktowane jako priorytetowe
przez nową Radę Osiedla, powinny się
znaleźć: modyfikacja przez Zarząd podziału na nieruchomości jednobudynkowe na jednakowych warunkach dla
wszystkich mieszkańców, kontynuacja
przebudowy na bezpośrednie zasilanie
w wodę z sieci wszystkich budynków
wraz z uporządkowaniem dróg, chodników i miejsc parkingowych oraz sprawa
planu zagospodarowania przestrzennego Wawrzyszewa.
W trakcie obrad do komisji wnioskowej wpłynęło 29 wniosków. Rozpatrzono tylko 7 (przy pozostałych nie było już
kworum). Wnioski, które przeszły (6) dotyczyły m.in. położenia posadzki z gresu
na parterze i schodach do pierwszego
piętra we wszystkich budynkach, wykonania w ramach gwarancji remontu
schodów przy pawilonach, przeprowaŻYCIE WSM Czerwiec 2014

dzenia kontroli stanu technicznego balkonów w budynkach osiedla i remontu
schodów przy ul. Andersena 6, a także
zobowiązania dyrektora osiedla, by
opłata na tzw. wykup gruntu stanowiła
oddzielną pozycję w strukturze kosztów
za użytkowanie lokalu.
W trakcie dyskusji poruszono sprawę
przypisania środków na wykup gruntu do budynków, które się na nie złożyły, kadencyjności Rady Nadzorczej
w aspekcie wyroku sądu, stanu prawnego gruntów na osiedlu oraz możliwości powstania nowej inwestycji przy
ul. Reymonta.
Prezes WSM Maciej Stasiełowicz,
odpowiadając na część problemów
poruszonych w trakcie dyskusji, przedstawił stan przekształceń gruntowych
i związanej z tym kwestii finansowej. Poinformował, że na chwilę obecną mamy
w miarę uporządkowany prawnie obszar
gruntów w okolicy ul. Reymonta, dlatego w tym rejonie będą dokonywane
przekształcenia. Z wykonanej analizy
wynika, że na zmianę stanu prawnego
z wieczystego użytkowania na własność w całym osiedlu potrzeba około
55 mln złotych.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem ustalonym przez uczestników.
Obrady zostały zakłócone przez samowolne wrzucanie kart do urny przez
część mieszkańców, mimo że nie zostało
ogłoszone rozpoczęcie głosowania –
tym samym nie doszło do merytorycznej prezentacji kandydatów.
W sali znajdowała się grupa osób,
która od początku zakłócała obrady
głośnymi uwagami lub masowym składaniem wniosków formalnych odnośnie
zakończenia dyskusji lub zakończenia
zgłaszania kandydatów do komisji, co
groziło paraliżem zebrania. Wyniki wyborów do RO zostały ogłoszone dopiero
następnego dnia rano.
KZ

Młociny

Zebranie mieszkańców osiedla Młociny odbyło się 24 kwietnia. W spotkaniu
uczestniczył prezes WSM Maciej Stasiełowicz. Obrady prowadził Stanisław Michalczyk. Wydano ponad 80 mandatów.
Spółdzielcy zdecydowali o zmianie
porządku obrad, dlatego po wyborze
poszczególnych komisji zaczęto zgłaszać
kandydatów do Rady Osiedla. Na 19
miejsc zgłosiło się 29 osób.
Przystąpiono do odczytania sprawozdań. W imieniu administracji wystąpił
dyrektor Jacek Zarychta. Sprawozdanie
Rady Osiedla odczytał jej przewodniczący Stanisław Michalczyk. O realizacji

wniosków zgłoszonych na poprzednim
zebraniu mieszkańców poinformowała
Marianna Mościcka.
Zebrani dyskutowali na temat możliwości rekomendowania przez osiedle
kandydatów do Rady Nadzorczej. Przedstawiono argumenty za tym, żeby taką
możliwość umieścić w statucie. Padł
pomysł, żeby kandydatów rekomendować już na odbywających się obradach.
Zebrani nie przyjęli propozycji.
Jerzy Szmajda, przewodniczący komisji wnioskowej, poinformował o zamiarze zgłoszenia wniosku o ograniczenie
kwoty wolnych środków pieniężnych
w osiedlu. Dyrektor Zarychta stwierdził, że obecna wysokość środków jest
uzasadniona koniecznością gotowości
do opłacania faktur, m.in. za media,
w okresach, kiedy koszty są większe od
wpływów.
Później dyrektor poinformował o rozdaniu kart do głosowania. Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej,
Janusz Pochmurski, stwierdził, że karty
rozdano za wcześnie. Komisja nie miała możliwości przedstawienia danych
o liczbie mandatów ani sposobu ukonstytuowania się komisji. Przystąpiono do
głosowania. Spółdzielcy wybrali nowych
członków Rady Osiedla poprzez skreślenie nazwisk osób, których nie chcieli do
niej powołać. Przewodniczący komisji
mandatowo-skrutacyjnej odczytał listę
osób, które weszły do Rady Osiedla.
Prowadzący zebranie Stanisław Michalczyk przekazał informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia. Zapytał prezesa
o przyczynę podziału obrad na cztery
części. Prezes wyjaśnił, że taka liczba jest
optymalna w warunkach WSM.
Komisja Wnioskowa otrzymała 6 wniosków, które przy kworum zostały przyjęte
zgodnie z regulaminem zebrania.
Następnie prezes WSM poruszył kilka tematów, m.in. spadek zadłużenia
czynszowego w osiedlu Młociny, bezumowne użytkowanie części gruntu pod
pawilonem Wrzeciono 14a, sprawę inwestycji przy Lindego 10, przekształcanie gruntów z użytkowania wieczystego
we własność.
BP

Wawrzyszew
Nowy

Zebranie odbyło się 25 kwietnia.
Uczestniczył w nim wiceprezes WSM
Adam Walczak. Na przewodniczącego spółdzielcy wybrali Andrzeja
Szczerbakowskiego. Wydano 69
mandatów.
Jarosław Czyż zaproponował przesunięcie w porządku obrad punktu
o przyjęciu wniosków, żeby przeciwdziałać brakowi kworum przy ich głosowaniu. Porządek został zmieniony.
Sprawozdanie z działalności administracji osiedla przedstawiła Elżbieta Najda.
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Choroś.
Przewodniczący zebrania wspomniał
o zmarłej Halinie Różańskiej. Powiedział, że jej śmierć to nie tylko osobista
strata, ale także odejście kompetentnej osoby, która łączyła Radę Osiedla
i Radę Nadzorczą.
Następnie przystąpiono do wyborów.
Zebrani zgłosili 19 kandydatów do Rady
Osiedla. Spośród nich wybrali 12 osób.
Do Komisji Wnioskowej zgłoszono 22
wnioski dotyczące m.in. zbudowania
progów zwalniających na parkingu przy

ulicy Wolumen 14 i 16, przebudowy
bramy wjazdowej przy ul. Sokratesa 2b,
zorganizowania miejsc na duże gabaryty śmieciowe, przedstawienia przez Zarząd konkretnego podziału geodezyjnego, wygospodarowania większej liczby
miejsc postojowych dla samochodów.
Dwa wnioski zostały przyjęte (dotyczące
przebudowy bramy wjazdowej oraz zorganizowania altany na gabaryty). Reszta nie mogła być rozpatrzona z powodu
braku kworum.
Prezes Adam Walczak przedstawił
informację na temat uregulowania
spraw gruntowych osiedla. Dodał, że
na szczegółowe pytania mieszkańcy
mogą uzyskać odpowiedź w Dziale Terenowo-Prawnym biura Zarządu WSM.
Sprawa wywołała dyskusję. Mieszkańcy
pytali o cenę gruntu. Prezes wyjaśnił, że
cenę ustala miasto, a wyceny Urzędu
oraz WSM są najczęściej zbieżne. Jacek
Sielski, członek Rady Nadzorczej z Wawrzyszewa, stwierdził, że za wykup gruntów na własność będą musieli zapłacić
mieszkańcy, a operaty szacunkowe opiewają na kwotę około 1600 złotych za m
kw. gruntu. Zwrócił uwagę, że najpierw
należy zająć się uregulowaniem spraw
gruntowych między Wawrzyszewem
a Wawrzyszewem Nowym.
Elżbieta Najda odczytała sprawozdanie z realizacji wniosków z zeszłorocznego zebrania.
BP

Nowodwory

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka.
Uczestniczyło w nim 42 członków.
Zarząd reprezentował wiceprezes
Adam Walczak. Przewodniczącym zebrania został Marek Fronczak.
Sprawozdanie administracji i Rady
Osiedla za 2013 rok przedstawił jej przewodniczący Marek Fronczak. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
Uczestnicy podali 12 kandydatur do
RO, jedna osoba zrezygnowała. Spółdzielcy wybrali 10 członków Rady.
W trakcie dyskusji Tadeusz Kalinowski
odczytał pisma skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej WSM, związane
z jego zawieszeniem w czynnościach
członka Rady Osiedla. Wcześniej próbował wnieść do porządku obrad punkt
o uchyleniu zawieszającej go uchwały
RO. Przeczytał także tekst o wycięciu
przez administrację jednego pnia z trzypiennej brzozy, które uznał za nielegalne. Wyjaśniono, że wszystko odbyło się
zgodnie z prawem.
Zapytano, czy istnieje możliwość
przeniesienia własności lokali wybudowanych z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Wyjaśniono, że po sprostowaniu
wypisu z kartoteki budynków Spółdzielnia przystąpi do przeniesienia własności.
Odpowiedział również na kolejne pytanie dotyczące terminu malowania klatek
schodowych. Prace zostaną wykonane
po zakończeniu remontu budynków Ciołkosza 3 i 5 oraz naprawie wiatrołapów
w budynkach Ciołkosza 1, 2a i 3.
Wiceprezes Adam Walczak poinformował o terminach Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Marek Fronczak
dodał, że odbędzie się jeszcze jedno
Walne Zgromadzenie dotyczące zmiany
statutu WSM.
Do Komisji Wnioskowej wpłynął jeden wniosek dotyczący cyklicznej odpłatności za służebność przesyłu od
RWE Stoen.
BP

Hery

Zebranie mieszkańców osiedla
Hery, podlegającego bezpośrednio
Zarządowi, odbyło się 15 kwietnia.
Uprawnionych do głosowania było
25 osób.
Ze względu na nieobecność przedstawiciela Zarządu WSM, zgodnie ze
statutem, obecni podjęli uchwałę, aby
zebranie otworzył przewodniczący RO
Dawid Myszka. Jemu też powierzono
prowadzenie zebrania. Na sekretarza
wybrano Arkadiusza Idzika. Nie zaproponowano żadnych zmian w proponowanym porządku obrad. Mieszkańcy ustalili, że w punktach protokołu,
w których głos powinien zabrać przedstawiciel Zarządu, należy zaznaczyć, że
był nieobecny.
Bez problemów wybrano członków
komisji. Przewodniczący RO przedstawił sprawozdanie z działalności rady za
rok 2013 oraz sprawy kontynuowane
w roku bieżącym, w szczególności remont
balkonów. Pełniąca obowiązki administratora osiedla, Małgorzata Dzięgielewska,
przedstawiła wykonanie planu gospodarczo-finansowego za rok 2013.
W dyskusji zabierało głos wielu
mieszkańców. Interesowało ich przede
wszystkim źródło finansowania, planowanego w tym roku, remontu balkonów
oraz wybór odpowiedniego wykonawcy
robót.
W kontekście planu finansowo-gospodarczego zebranych najbardziej interesowało wykorzystanie funduszu remontowego oraz zaległości czynszowe.
W głosowaniu tajnym wybrano
5-osobową Radę Osiedla.
Red.

Niedzielskiego

14 maja w siedzibie Zarządu spotkali się, na swoim pierwszym zebraniu, mieszkańcy Niedzielskiego I.
Obecnych było około 30 osób.
Zebranie otworzył wiceprezes Adam
Walczak, który wyjaśnił, w większości
nowym członkom WSM, na czym polega
ich zadanie, jaki jest regulamin zebrań
mieszkańców i co powinni zrobić, aby
dopełnić wszystkich statutowych obowiązków. Odczytano porządek dzienny,
wybrano prezydium. Przewodniczącym
zebrania został Marcin Markiewicz.
Sprawozdań nie było, ale dyskusja owszem. Dotyczyła ona, jak zwykle w przypadku nowych budynków, wielu spraw
utrudniających życie nowym nabywcom
mieszkań, a więc: stanu technicznego
budynku; konserwacji domofonów,
z których część pozostawała nieczynna;
zagospodarowania i zadrzewiania terenu wokół budynku; miejsc postojowych
w garażu, które zdaniem zebranych są
niedokładnie opomiarowane; sprawy
czystości i sprzątania. Obowiązkiem
członków spółdzielni było też wybranie,
po raz pierwszy, 5-osobowj Rady Osiedla. Chętnych raczej nie było i należało
przekonywać do zgłaszania, ale udało
się i rada została wybrana. Przewodniczącym został Marcin Markiewicz. Teraz trzeba przystąpić do działania, bo
z pewnością pojawią się różne problemy.
Red.

W związku z tym, że do momentu oddania do druku nie otrzymaliśmy sprawozdań z zebrań osiedli Bielany i Latyczowska, opublikujemy je w następnym
numerze.
Zdjęcia: Bartłomiej Pograniczny
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Wspólna historia
TPD i WSM
Obchody jubileuszu 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci objęła honorowym patronatem pani prezydentowa
Anna Komorowska. Inauguracją obchodów jubileuszu była konferencja naukowa, zorganizowana w Polskiej Akademii Nauk pod hasłem „Kształt rodziny
a kształt społeczeństwa i państwa”.
Konferencję otworzył Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD.
Przypomniał wątki wspólnej historii
TPD i WSM. Liczne grono około 150
uczestników wymieniło w dyskusji
swoje doświadczenia o współpracy
z TPD.
W części oficjalnej odznaczono działaczy TPD – medalami Komisji Edukacji
Narodowej, odznakami TPD i listami
gratulacyjnymi Wojewody Mazowieckiego. Naszą żoliborską społeczność
Zarząd TPD uhonorował odznakami

Odrabialiśmy także zaległości

Przyjaciela Dziecka. Otrzymali ją m.in.
Joanna Fabisiak - posłanka na Sejm RP,
Maria Mossakowska - przewodniczącą
Rady Nadzorczej WSM, Maciej Stasiełowicz - prezes WSM, Andrzej Włodarczyk
- wiceprzewodniczący RN, Danuta Wernic - redaktor naczelną „Życia WSM”,
Adam Kalinowski - członek RN WSM.
Maciej Stasiełowicz przekazał podziękowanie za wyróżnienia dla działaczy
WSM i Żoliborza, wręczając Zarządowi TPD list gratulacyjny w imieniu RN
i Zarządu WSM.
Końcowym wydarzeniem obchodów,
zaplanowanym na listopad, będzie
wręczenie odznaczeń państwowych dla
zasłużonych działaczy TPD. Wydawnictwo TPD opracuje materiały historyczne
związane z jubileuszem 95-lecia, które
zostanie udostępnione WSM.
AG

Danuta Wernic (w środku), redaktor naczelna Życia WSM, uhonorowana odznaką
„Przyjaciel Dziecka” oraz działacze TPD Maciej Szemieto i Anna Gruszczyńska
- prezes Zarządu TPD Oddział Żoliborz. Fot.: Zbigniew Zieliński

dokończenie ze strony 1
że środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym zasilają fundusz
remontowy, a nie idą na bieżącą działalność Zarządu. Także rady i administracje
osiedli prowadziły w większości racjonalną gospodarkę finansową. Pozwoliło to na niepodnoszenie na większości
osiedli kosztów eksploatacji. Jeszcze raz
pozwolę sobie przypomnieć, że dotyczy
to kosztów zależnych od WSM.
Wracając do postawionego pytania,
chciałabym wskazać, że trudności z którymi borykała się Rada wynikały jeszcze
z kilku przyczyn. Wiele problemów, które
trzeba było sprawdzać i analizować, to
były sprawy „zaległe”, sprzed lat, nierozwiązywane czy nawet „zamiatane pod dywan”. W niektórych przypadkach można
było coś z tym zrobić, w innych już nie,
np. gdy firma upadła. Dotyczy to głównie
zadań z zakresu inwestycji i remontów.
Kolejna sprawa niełatwa to konsekwencje personalne wobec osób, które były
odpowiedzialne za różne niekorzystne dla
Spółdzielni działania. W tej kadencji został
zmieniony cały Zarząd, a w przypadku wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych
zmiana była dwukrotna. Mimo że nasz
statut nie obliguje do zmian w drodze
konkursu, Rada nałożyła na siebie ten
obowiązek. W jednym przypadku konkursu nie było – dotyczy to obecnej wiceprezes Urszuli Grzybowieckiej, która podjęła
pracę w pełnym wymiarze godzin od
1 kwietnia. Rada wzięła pod uwagę, że
był to okres przygotowywania sprawozdań finansowych Spółdzielni czy rozliczenia inwestycji. Chodziło nam o niezakłócanie bieżącej pracy Spółdzielni.
Kolejna sprawa, z którą musieli się
zmierzyć członkowie Rady, to próba
pogodzenia bycia w RN i równocześnie
w RO danego osiedla. Czasami występowała sprzeczność interesów, wiadomo „bliższa ciału koszula…”, a że temperamenty członków RN są różne, więc
bywało „gorąco”.

Listy do redakcji

Nasz plac zabaw w osiedlu Piaski
Plac gier i zabaw przy Kochanowskiego
to miejsce, które już od pokoleń integruje
ze sobą mieszkańców w każdym wieku. Zawiązują się tu od lat przyjaźnie pomiędzy
dziećmi, które korzystają z licznych urządzeń
zabawowych: edukacyjnego kombajnu,
huśtawek, zjeżdżalni, piaskownic, drabinek.
Na placu poznają się również rodzice pilnujący swoich małych pociech. Zapoznaje
również ze sobą rodziców, pilnujących swoich małych pociech. Nawiązuje nowe przyjaźnie również z seniorami, którzy na tym
pięknym, zielonym, pełnym górek terenie
korzystają z siłowni plenerowej.
Mam trzydzieści lat. Ten plac istnieje
odkąd pamiętam. Był zawsze. To na nim
spędziłam swoje dzieciństwo. Chowając
się pod metalowymi drabinkami, wyobrażając sobie, że nikt nas nie widzi, dałam
swojego pierwszego buziaka chłopakowi
– mojej pierwszej młodzieńczej miłości.
Grałam na tym placu nawet w piłkę nożną. Wtedy jeszcze nie było boiska z piłko-łapakami. Wtedy bramkami były dwie
drabinki w kształcie półkoli, umieszczone
pod dwoma kasztanowcami, nieopodal
piaskownicy, nad którą dziś jest przeciwsłoneczny, nowoczesny daszek. Ten plac
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przez lata się zmieniał, ale nie zmienił się
jego charakter. Wciąż jest to zielone miejsce, które integruje mieszkańców. Dziś ma
więcej do zaoferowania niż kilka lat temu.
Jest siłownia plenerowa, z której korzystają
mieszkańcy. Wspaniała inicjatywa, która
mobilizuje do ruchu i ćwiczeń, służy zdrowiu naszych mieszkańców. A fantastyczne
jest to, że korzysta z niej wielu naszych seniorów! Można tam rozruszać każdą część
ciała, a w chwili zmęczenia usiąść na jednej z pobliskich ławeczek umieszczonych
na słońcu bądź w przyjemnym cieniu, odpocząć, łapać przyjemne promienie, delektować ciepłym wiatrem.
Dzisiaj jest tam również boisko do piłki
nożnej, z bramkami i zabezpieczeniami,
które chronią inne dzieci bawiące się na
tym terenie przed przypadkową, wybitą
zbyt daleko piłką. Mój dziewięcioletni
syn gra w tę samą piłkę co ja przed laty,
na tym samym placu, ale już na nowym
boisku. Na bezpiecznym boisku! Obok,
na dużej, kolorowej zabawce, pełnej
fantastycznych gadżetów rozwijających
wyobraźnię, bawi się mój czterolatek.
Wspinając się po schodkach, przebiega
po nowej, dużej zabawce wprost na zjeż-

dżalnię! Zjeżdża z uśmiechniętą minką na
specjalne podłoże i biegnie do piaskownicy, a ja podążam za nim nieśpiesznym
krokiem, bowiem przed słońcem ochroni
go nowy daszek, który pozwala jednocześnie swobodnie owiać dziecku buzię przyjemnym wiatrem. Teren jest zamknięty,
a w piaskownicy czeka mnóstwo foremek.
Synek nie bacząc na nic chwyta znajdującą się tam łopatkę i zaczyna kopać
w piachu, szukając skrzyni zapewne pełnej
fantastycznych skarbów! Dzieci nieopodal
piaskownicy bawią się w berka, biegają
po górkach. Z jednej z nich zjeżdżają na
rowerach, z drugiej dwójka chłopców postanowiła się sturlać po łagodnym zboczu
w dół. Udają dwie drewniane beczki pełne prochu, który zaraz na dole wybuchnie! Zimą będą zjeżdżać z tych górek na
sankach, jabłuszkach i innych ślizgach,
jakie tylko stworzy ich wyobraźnia i na
jakie pozwolą ich możliwości. Kilkanaście
metrów dalej ustawiła się wesoła, gwarna kolejka. To dzieci czekające na zjazd
na nowym urządzeniu – naszej górskiej
kolejce linowej. Nasz plac jest i rodzinny
i wielopokoleniowy.
Małgorzata Ładyńska

- W takim razie, czy powinno się
łączyć funkcję członka Rady Nadzorczej z byciem w radzie osiedla? Nie
każdy potrafi oddzielać partykularne interesy osiedli od interesu całej
Spółdzielni.
- Może i tak, aczkolwiek nie wiem,
czy to by zlikwidowało problem partykularyzmu. Chcę podkreślić, że rady
osiedli nie podlegają Radzie Nadzorczej,
z wyjątkiem sytuacji uchylania uchwały
sprzecznej z prawem. Faktem jest, że
niektórzy działacze uważają, iż sprawy
ich osiedla są najważniejsze i skoro są
przedstawicielami danego osiedla, to
muszą dbać przede wszystkim o jego
sprawy. Tymczasem RN ma mieć „optykę” całej Spółdzielni, a nie tylko tego czy
innego osiedla. Oczywiście ważne problemy są rozpatrywane przez Radę, tyle
że w kontekście całości.
- Co udało się zmienić Radzie na
korzyść Spółdzielni? Z czego jest
pani zadowolona, a o co mogą mieć
pretensje nasi członkowie, którzy
w większości nie oceniają zbyt wysoko RN?
- Zdania o naszej pracy z pewnością
są podzielone, mamy „za” i „przeciw”,
mamy czarne i białe. Niewiele jest opinii
skonkretyzowanych, zgodnych z uprawnieniami RN. No cóż, żyjemy w takich
czasach, że większość społeczeństwa
jest roszczeniowa, niezadowolona i często agresywna. Trudno się dziwić, sytuacja ogólna ma na to swój wpływ. Z tym
trzeba się pogodzić. Dla mnie ciekawsze
i bardziej wartościowe są surowe opinie
merytoryczne niż obojętność. Moim
zdaniem plusem tej Rady może być
właśnie to, że wzbudza kontrowersje.
Biorą się one z tych problemów, które
próbowaliśmy wyjaśnić czy rozwiązać,
także na drodze sądowej czy poprzez
zmiany kadrowe na najwyższych szczeblach. Plusem było, że komisje rewizyjna
i inwestycyjna głęboko i rzetelnie sprawdzały inwestycje, remonty, służebności,
itd. Sprawdzano i reagowano w miarę
szybko na bieżące nieprawidłowości
w działalności Zarządu. W wyniku pracy komisji rewizyjnej zatrzymano nieuzasadnione wydatkowanie pieniędzy
chociażby na tzw. zmianę wizerunku
WSM. W oparciu o wyniki kontroli Rada
wyciągnęła konsekwencje kadrowe oraz
skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Okazało się, że poniesiono
tu niepotrzebne i zbyt wysokie koszty.
Dlatego należało szybko wycofać się
z tego projektu, rozwiązać szereg umów,
wyciągnąć konsekwencje kadrowe. Tu
nikt nie czekał, wszystko zostało załatwione w ciągu paru miesięcy.
Zasługą Rady było też poważne podejście do sprawy zadłużeń i windykacji.
Nadal stanowią one znaczącą pozycję
w bilansie Spółdzielni, ale powoli zadłużenie, zarówno lokali mieszkaniowych,
jak i użytkowych, zmniejsza się. Nieznacznie, ale jednak. Kolejnym pozytywem było wprowadzenie do porządku

obrad plenarnych informacji Zarządu
z działań podjętych między posiedzeniami. Pozwala to śledzić na bieżąco działania Zarządu. Chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na dwie pozytywne sprawy.
Udało nam się utrzymać, a nawet rozwinąć, działalność społeczno-kulturalną.
Przykładem „dobrej roboty” mogą być
kluby na Piaskach, Wawrzyszewie czy
Żoliborzu IV. Bardzo je sobie cenimy.
Jest jeszcze jeden temat, który muszę
poruszyć, rozmawiając z panią: nasza
gazeta, jako jeden z ważnych środków
komunikacji. Przede wszystkim cieszę się, że udało nam się ją utrzymać,
wbrew niektórym opiniom, że skoro
mamy Internet, to jest ona niepotrzebna. Słowo drukowane to jednak słowo
drukowane i długo jeszcze będzie dla
wielu najważniejsze. Poza tym pamiętajmy, że nie wszyscy nasi mieszkańcy,
z których większość stanowią ludzie
starsi, posługują się Internetem. Gazeta trafia do wszystkich, „przychodzi”
sama, znajdujemy ją w skrzynkach,
a w niej wiele materiałów dotyczących
Spółdzielni, w tym informacje o „życiu”
w naszych osiedlach. Lada moment pojawi się nowa strona internetowa, która z pewnością jest szybszym środkiem
komunikacji, ale narzuca określone,
krótkie formy. Nie można też nic z niej
wyciąć i zachować, np. statutu.
- To prawda i ja również mam nadzieję, że książki i gazety przetrwają
jeszcze długo. Jako przewodnicząca Rady Programowej „Życia WSM”
obiecuję, że będziemy się starali, aby
pismo było coraz ciekawsze i służebne wobec naszych mieszkańców, ale
wracajmy do tematu. Co się Radzie
Nadzorczej nie udało?
- Jeśli chodzi o to, co nam się nie
udało, to m.in. sprawa prowadzenia
inwestycji przez Spółdzielnię. W aktualnej sytuacji rynkowej i obowiązujących
przepisach, w przypadkach wyodrębnionej własności, automatyczne powstają
wspólnoty. W takim przypadku Zarząd
może być tylko administratorem. Dlatego Zarząd ma przygotować projekt,
zgodnie z którym można by wprowadzić, w odniesieniu do nowych inwestycji, formułę spółdzielczo-deweloperską.
Trochę jesteśmy z tym spóźnieni. Chciałam też bardzo przeprosić, że nie udało
nam się wprowadzić zmian w Statucie.
Wprawdzie odbyło się Walne Zgromadzenie poświęcone tej sprawie, ale zostało odłożone na termin późniejszy.
Miejmy nadzieję, że Walne na jesieni
pozwoli na uchwalenie zmian w Statutcie. Przed nami dyskusja o formule prowadzenia inwestycji w dzisiejszych warunkach rynkowych oraz reorganizacja
działu prawnego, problem jest poważny. Projekt zmian jest już opracowany,
być może jeszcze ta Rada zdoła go zatwierdzić. Jak widać są i plusy, i minusy
działalności Rady Nadzorczej, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że pracowaliśmy
dużo i sporo odrobiliśmy.
Rozmawiała Danuta Wernic

Zareklamuj się
w „Życiu WSM”
Napisz na bartłomiej.pograniczny@wsm.pl
Ceny już od 160 złotych netto.
ŻYCIE WSM Czerwiec 2014
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Obowiązki członków spółdzielni
Wykaz obowiązków każdy może
znaleźć w statucie spółdzielni. Oprócz
statutu istnieją przepisy prawne, zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Prawie spółdzielczym,
które również obowiązują członków
spółdzielni.
Do podstawowych obowiązków należą m.in.: przestrzeganie przepisów prawa, postanowień statutu oraz opartych
na nim regulaminów, dbanie o dobro
i rozwój spółdzielni, a także uczestniczenie w realizacji jej zadań statutowych.
Każdy członek spółdzielni zobowiązany jest do wniesienia opłaty ponoszonej
z tytułu wpisu w poczet członków spółdzielni oraz zadeklarowanych udziałów,
stosownie do postanowień statutu.
Omówmy szerzej obowiązki, z którymi
każdy mieszkaniec styka się najczęściej.

Pokrywanie
kosztów

Uczestniczenie w pokrywaniu kosztów przybiera formę dokonywania
opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Każdy mieszkaniec uczestniczy

w pokrywaniu kosztów związanych z:
– eksploatacją i utrzymaniem jego
lokalu (np. koszty wywozu nieczystości
stałych, dostaw wody do mieszkania
i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła);
– eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (np. koszty oświetlenia klatek schodowych w budynku);
– eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (np. kosztami utrzymania placów
zabaw dla dzieci), które są przeznaczone
do wspólnego korzystania przez osoby
zamieszkujące w określonych budynkach na osiedlu;
– jeżeli tak stanowi uchwała walnego zgromadzenia, wszyscy członkowie
spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez
spółdzielnię.
Opłaty wnosi się co miesiąc z góry
(do 10 dnia miesiąca), chyba że statut
określa termin późniejszy. Członkowi
spółdzielni w dokonywaniu opłat powinny pomagać:
l stale zamieszkujące z nim osoby
pełnoletnie;

Warszawa w kwiatach
i zieleni 2014
Nasze ogródki przydomowe i balkony mogą zostać wyróżnione, jeśli wezmą
udział w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
i m.st. Warszawa. Z oczywistych względów promocyjnych oddziałowi TPD Żoliborz-Bielany bardzo zależy, by wśród laureatów konkursu znaleźli się przedstawiciele obu dzielnic. Zgłoszenia obiektów możliwe są do 1 lipca. W tym
roku finał konkursu będzie miał bardzo uroczystą oprawę i wręczone zostaną
atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warszawawkwiatach.pl.
Dostępne są tam karty zgłoszeniowe w wersji on-line lub PDF. Rady i administracje poszczególnych osiedli mogą wesprzeć zainteresowanych konkursem
spółdzielców w wypełnianiu zgłoszeń.
AK

l osoby faktycznie korzystające
z lokalu;
l osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.

Ważne

Jeżeli wysokość ustalonej opłaty
budzi wątpliwość, zobowiązany do
wpłaty mieszkaniec może zażądać
szczegółowego opisu opłaty. Spółdzielnia przedstawia wówczas kalkulację jej wysokości. Spółdzielnia
może zdecydować o zmianie opłaty
za użytkowanie. W takiej sytuacji
zobowiązana jest zawiadomić o tym
fakcie wszystkich członków spółdzielni oraz właścicieli mieszkań
osób, które nie są członkami spółdzielni, co najmniej 14 dni przed
upływem terminu wnoszenia opłat
i nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
Zmiana wysokości opłat wymaga
uzasadnienia na piśmie.
Członek spółdzielni, który nie zgadza
się na zmianę wysokości opłat, może
odwołać się od uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym (organ, do
którego należy wnieść odwołanie, jest
określony w statucie) i dochodzić bezzasadności uchwały na drodze sądowej
(dopiero po wyczerpaniu procedury wewnątrzspółdzielczej).
Wniesienie odwołania od uchwały
spółdzielni następuje w terminie oznaczonym w statucie spółdzielni. Trzeba
jednak pamiętać, że zarówno wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego, jak i sądowego nie
zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat
w zmienionej wysokości.

Osoby, które oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczych praw do
lokalu lub odrębnej własności, mają
obowiązek uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów
mieszkaniowych lub budowlanych oraz
w innych zobowiązaniach spółdzielni
związanych z budową.

Udostępnienie
lokali

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych, występują sytuacje,
gdy członek spółdzielni ma obowiązek
udostępnić swój lokal mieszkalny:

1) w razie awarii wywołującej
szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody

Udostępnienie lokalu może nastąpić
tylko w celu usunięcia takiej szkody
bądź zagrożenia i tylko na czas niezbędny do dokonania tej czynności.
Jeżeli osoba korzystająca z lokalu jest
nieobecna lub odmawia udostępnienia
lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść
do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a także przy udziale straży
pożarnej, gdy jest to konieczne. Jeśli
otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego
korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się
w nim rzeczy. Z wykonanych czynności
sporządza się protokół.

2) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w celu:

l ustalenia zakresu niezbędnych prac
i ich wykonania;
l doraźnego przeglądu stanu technicznego lokalu w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
l zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka
spółdzielni albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

3) gdy lokal lub budynek
wymaga remontu obciążającego spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia
modernizacji

Jeżeli spółdzielnia podejmuje prace
remontowe, które nie mają charakteru krótkotrwałego i nie są związane
z doraźnym usunięciem awarii, osoby korzystające z budynku lub lokalu
zobowiązane są, na żądanie i koszt
spółdzielni, w uzgodnionym terminie
przenieść się do lokalu zamiennego.
Przeniesienie może nastąpić tylko na
ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych okres wykonywania naprawy lub modernizacji,
przy czym nie może on być dłuższy niż
12 miesięcy.
W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni, właściciel
lokalu niebędący członkiem spółdzielni lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze prawo do lokalu, wnosi opłaty jedynie za używanie tego
lokalu. Opłaty za używanie lokalu
zamiennego, bez względu na jego
wyposażenie techniczne, nie mogą
być wyższe niż opłaty za lokal dotychczasowy.

l dokonania okresowego przeglądu
stanu wyposażenia technicznego lokalu;
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www.wsm.pl
Dział Organizacyjny: boguslawa.rudzinska@wsm.pl
Rada programowa: Danuta Wernic (redaktor naczelna) danuta.wernic@wp.pl
Adam Kalinowski, Artur Szyndler, Ewa Wierzbicka, Zbigniew Zieliński
Redaktor prowadzący: Bartłomiej Pograniczny
Reklama i ogłoszenia: tel. 22 561 34 16
Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych tekstów
oraz do zmian w tytułach.
Na anonimowe listy nie odpowiadamy.

ŻYCIE WSM Czerwiec 2014

Lokale użytkowe
o powierzchni użytkowej
72,63 m2 – 99,46 m2
Średni członkowski koszt m2
– 7 687,50 zł (brutto)

Saperska 3

3-pokojowe
72,60 m2, 80,40 m2
83,40 m2, 92,20 m2
4-pokojowe
92,00 m2
Członkowski koszt m2 powierzchni
przeliczeniowej
– 8 094,84 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 32 383,26 zł (brutto)

Planowane inwestycje
Budowa zespołów mieszkaniowych:
Wrzeciono/Lindego
Talarowa w rejonie Urzędu Dzielnicy Białołęka
Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni
www.wsmzoliborz.pl oraz do biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14 (pok. 108),
tel. (22) 561 34 19.
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Inqbator wspomaga
Mija rok od podjęcia współpracy
Klubu Mieszkańców „Szafir” ze Stowarzyszeniem Filmforum i Instytutem Kosmopolis przy współtworzeniu
ośrodka o nazwie: Inqbator Edukacji
Kulturalnej.
W ciągu kilku miesięcy Inqbator zdołał przeprowadzić cztery udane projekty, obejmujące działaniami młodzież
oraz seniorów. Powstały dzięki nim
wspaniały Chór „Szafirki” podbija serca
słuchaczy, występując nie tylko na scenie Klubu, ale także w Galerii Żoliborz,
warszawskich domach opieki, Urzędzie
Dzielnicy Żoliborz, czy prezentując solistki na przeglądach muzycznych.
Inqbator wspiera przede wszystkim
oddolne inicjatywy lokalne, jego celem

Letnie
propozycje
Przed nami lato: urlopy i wakacje, plaże, morze, baseny. Kto
z nas nie chciałby w tym czasie ładnie i zdrowo wyglądać?
A skóra po zimie zmęczona
i blada, z pewnością trzeba ją
wspomóc. Jak to zrobić, powie
nam pani DOROTA SOSZYŃSKA,
właścicielka Strefy Urody DeeS
i doświadczona kosmetyczka.
Jak poprawić kondycję naszej skóry
przed urlopem? Co może pani zaoferować swoim klientkom?
Aby poprawić wygląd naszej skóry po zimie, musimy zadbać o dwie rzeczy: oczyszczanie i nawilżanie. Oczyszczanie może
być wykonane manualnie lub przy pomocy peelingu kawitacyjnego, po którym
wprowadzamy preparaty odżywcze czy
nawilżające, jak np. kolagen, kwas hialuronowy. Oferujemy całą gamę takich zabiegów. Bardzo skutecznie napinają i ujędrniają skórę. W naszym salonie mamy szeroki wachlarz zabiegów nawilżających, poczynając od tradycyjnego półzabiegu, czyli masażu i masek z aktywnych składników,
po dwugodzinny zabieg głęboko nawilżający francuskiej firmy Thalgo. Rozpiętość
cen od 100 do 190 zł. Jeżeli mamy na myśli głęboką rewitalizację i regenerację skóry, zastosujmy koniecznie zabieg mezoterapii mikroigłowej.
Dla pięknego wyglądu „w trybie pilnym”, np. na komunię czy ślub, proponujemy peeling migdałowy, głębiej złuszczający i ładnie napinający cerę. Fantastyczny efekt.
Polecamy także masaże eko-olejkami,
np. arganowym, melisowym, czy z limonką. Przyjemny zabieg i wcale nie taki drogi. Jednorazowy koszt to 50 zł.
Jeśli zdecydujemy się na kilka, będzie
taniej. Efekt miękkiej, zadbanej cery gwarantowany.
Jeszcze 3-4 lata temu przed nadejściem lata trwało „szaleństwo solariowe”. Nikt przecież nie lubi być biały, gdy inni są opaleni, zwłaszcza młode dziewczyny i kobiety. Dziś solaria są
mało popularne, mamy inne bezpieczniejsze propozycje. Jak jest u pani?
Tak, rzeczywiście dziś solaria nie mają takiego powodzenia. Myślę, ze większość
z nas ma świadomość, że jednak są szkodliwe i nie warto narażać skóry na niebez-

jest dostosowanie oferty kulturalnej do
potrzeb mieszkańców Żoliborza. Dlatego wspiera projekt Partnerstwa na
Rzecz Rudawki i Zatrasia „Nasz Żoliborz
IV” oraz współorganizował II Żoliborski
Harcerski Piknik Rodzinny.
Dzięki inicjatywie mieszkańców
osiedla powstał nowy cykl wydarzeń
kulturalnych „Inqbator talentów”,
w którym prezentowane są osiągnięcia żoliborskich artystów amatorów.
W ramach tego pomysłu co miesiąc
organizowane są wystawy z cyklu „Talenty domowego zacisza” oraz okazjonalnie wieczory poetyckie. Czekamy
na osoby, które chcą zaprezentować
swój talent szerszej publiczności. Zapraszamy osoby posiadające ciekawe
REKLAMA
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kolekcje, tworzące rękodzieło artystyczne bądź utalentowane wokalnie czy pisarsko.
Inqbator wspiera także nieformalną żoliborską grupę „Kod pokoleń”, zajmującą się pozyskiwaniem świadectw historii mówionej
z terenów Żoliborza.
Znaczącym sukcesem podsumowującym ubiegłoroczną działalność Inqbatora jest otrzymanie
nominacji do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR 2013 w kategorii „inicjatywy lokalne”. Wyniki
konkursu poznamy na początku
czerwca.
Jeśli masz ciekawy pomysł,
który wpłynie na poprawę życia
mieszkańców lub da im trochę
radości, możemy go zrealizować
wspólnie.
Dorota Kozłowska-Woźniak,
kierownik klubu

Muzeum Marii Kownackiej
W 2013 roku Muzeum-Izba Pamięci uczestniczyło w wielu akcjach
pieczeństwa, jakie powodują solaryjne
promienie UVA.
Teraz dla spragnionych opalenizny
mamy opalanie natryskowe. Jest to zabieg
bardzo bezpieczny, nawet dla pań w ciąży.
Właściwie wykonany nie powoduje plam
i utrzymuje się do 10 dni. Zabieg dla każdego. Zaczyna się on od peelingu całego ciała,
po czym klientka jest „zraszana” specjalnym
preparatem brązującym (nie samoopalaczem). Należy pamiętać, że mimo letniego wyglądu, skóra nadal wymaga dodatkowej ochrony przed słońcem, dlatego, wychodząc na plażę stosujemy balsam z filtrami. Prawdziwa opalenizna pojawi się stopniowo i bezpiecznie. Naprawdę zachęcam.
Wiemy, że słońce bardzo negatywnie
wpływa na włosy. Jak je chronić?
Zapraszamy po specjalne letnie szampony i filtry w sprayu przeciwko płowieniu
włosów i wysuszeniu ich słońcem. Ponadto proponujemy, przed wyjazdem i po
powrocie, szereg zabiegów regenerujących, zadawalających każde włosy. Ostatni hit to pro-keratyna wprowadzana „na
ciepło”, czyli SteamPod. Nie jest to zabieg
drogi, bo czesanie i odżywienie zarazem
kosztuje od 50 do 70 zł, w zależności od
długości włosów. Bardzo polecam.
A co ze stopami, o które szczególnie
musimy dbać latem?
Dla stóp proponujemy klasykę, tzn. pedicure z parafiną, ale też kilka nowych
rzeczy, jak np. pedicure metodą BalbCare, czyli wykonany w specjalnych odżywczych, zmiękczających naskórek skarpetkach (droższy tylko o 15 zł).
Jest też szybki zabieg „ulga dla stóp”,
20-minutowy masaż relaksacyjny za 30
zł, cieszący się dużym powodzeniem. No
i jeszcze pedicure alkaliczny, 90-minutowy zabieg złuszczający wszystko, co trzeba:
pięty, podeszwy... Pozostaje piękna, miękka, gładka skóra. Do tego już tylko należy
dodać lakier hybrydowy, nieścierający się
z paznokci nawet na piaszczystej plaży.
Zachęcam do letniej wizyty w naszym
salonie.
DW
Wywiad sponsorowany

popularyzujących twórczość Marii
Kownackiej. Przyjmowało wycieczki,

organizowało wystawy i konkursy.
Izba Pamięci razem z Biblioteką
Dziecięcą przy ulicy Broniewskiego 9a
współtworzyła akcję promującą książki Kownackiej „Cała Polska czyta dzieciom”. W przedszkolach, Galerii Żoliborz
i innych punktach Muzeum wystawiało
swoje zbiory dla najmłodszych. Podobne stoiska można było zobaczyć na wielu imprezach w Warszawie.
Izba rozpoczęła współpracę ze szkołą imienia Kownackiej w Łomiankach.
Dlatego objęła swoim patronatem Festiwal Książek autorki w Ośrodku Kultury
i szkole w mieście. Muzeum wzięło też
udział w obchodach 50-lecia Szkoły
Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Częstochowie.
Izbę odwiedziło w zeszłym roku 25
wycieczek, a w lekcjach bibliotecznych
uczestniczyło ponad 600 osób.
AG

