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Maciej Stasiełowicz prezesem WSM

Foto: Sylwek Zienkiewicz

Jak informowaliśmy naszych Czytelników, w czerwcu br. Rada Nadzorcza WSM ogłosiła konkurs na
stanowisko prezesa Zarządu. We wrześniu, po przesłuchaniu kandydatów, w kolejnych dwóch etapach, na
prezesa wybrano kandydata, który od 2 listopada miał objąć stanowisko. Nie doszło jednak do podpisania
umowy. Wybrany prezes zrezygnował z podjęcia pracy w naszej Spółdzielni. Rada Nadzorcza natychmiast
ogłosiła drugi konkurs, na który napłynęło 25 ofert. Do końcowego etapu zakwalifikowano 6 kandydatów.
Z tej grupy na nowego prezesa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano Macieja Stasiełowicza
– magistra ekonomii, absolwenta Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (Obecnie Szkoła
Główna Handlowa – SGH) o specjalności ekonomika budownictwa.
Nowy prezes ma 60 lat i duże doświadczenie zawodowe. Pracował na kierowniczych stanowiskach w
branży budowlanej. Prawie 20 lat związany był z firmami mającymi swój wkład w rozwój i budownictwo
WSM. Były to KBM Warszawa-Północ i PZTB ZREMB.
Od ponad 30 lat Maciej Stasiełowicz wraz z rodziną jest mieszkańcem WSM. To też sprawy naszej Spółdzielni z pewnością są mu bliskie i jak zapewnia zrobi wszystko aby uporządkować działania Spółdzielni,
zarówno pod względem organizacyjnym, finansowym i gruntowym oraz przywrócić jej należny prestiż i
znaczenie. Życzymy nowemu prezesowi, aby udało mu się realizować plany i zamierzenia ku obopólnemu
zadowoleniu – Zarządu i spółdzielców.

Wiecha nad Niedzielskiego
Prezes Maciej Stasiełowicz rozpoczął urzędowanie 17 grudnia.

Idą święta...
W poprzednim numerze zaproponowaliśmy Państwu
współredagowanie Naszego „Życia WSM”, oczekując wypowiedzi i informacji, problemowych i błahych, bliższych
i dalszych, ale mających wpływ na jakość naszego życia.
Odzew nie był imponujący, ale był. Uważnie czytamy korespondencję z sugestiami, krytycznymi uwagami i pytaniami. Będziemy je przedstawiać, w miarę możliwości. Czego
nadal chcemy? Rozszerzyć informacyjno-integracyjną rolę
pisma, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, na które będzie oczekiwał z niecierpliwością. Chcemy wydawać pismo,
które każdy będzie chciał czytać. I czasami coś napisać. Dys-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
Wszystkim Mieszkańcom
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
najserdeczniejsze życzenia składa

Kancelaria Notarialna
Jarosława Kasperka
Al. Wojska Polskiego 41 lok. 6, (przy pl. Grunwaldzkim)
tel./fax 22 828 26 24
e-mail: kasperek@notariusze.waw.pl
www.kasperek.waw.pl

kutujmy, szukajmy rozwiązań korzystnych dla wszystkich
szczególnie w tym świątecznym okresie. W świadomości
członków WSM ma to być wreszcie NASZE pismo.
Czy jednak uda na się stworzyć takie pismo? Dzisiaj
przede wszystkim zależy to od nas. Liczmy, więc na siebie.
Idą święta... I tu licząc na siebie Spółdzielców nie chcielibyśmy zapomnieć o niektórych zapomnianych. Wielu tych,
którzy przez lata poświęcali swój czas społecznie, aby istniała i rozwijała się ta Spółdzielnia. Teraz odeszli lub stoją na
uboczu niekiedy niezauważani. Rozejrzyjmy się wokół. Być
może w te dni są jeszcze bardziej samotni...? Niektórzy zapewne stawiają sobie pytanie – czy było warto...? Postaramy
się na łamach tego pisma o Was pamiętać mówiąc o tym jak
było też dla Waszych dzieci i wnuków.
W tych dniach Wam wszystkim należy się proste DZIĘKUJĘ, a nam wszystkim składamy w tych dniach ciepłe i
serdeczne życzenia.
Niech te święta sprawią,
że będziecie potrafili cieszyć się tym co macie.
Niech marzenia zmienią się w cele,
do których będziecie dążyć.
Niech nie zabraknie Wam miłości i wsparcia,
żeby pokonać przeciwność losu.
Niech przyjaciele i rodzina pokazują Wam
jak wyjątkowi jesteście.
Rada Programowa
„Życia WSM”

To było ważne wydarzenie – 7 listopada odbyła się uroczystość
umieszczenia tradycyjnej wiechy na dachu jednego z trzech budynków, największej od lat, inwestycji WSM przy ulicy Niedzielskiego.
Czytaj na str. 3

Spółdzielnie budują
lepszy świat
Co cztery lata organizowany jest w
Polsce Kongres Spółdzielczości, będący najważniejszym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. V Kongres
Spółdzielczości, który odbył się 27-28
listopada, był szczególny. Zwieńczył
bowiem obchody Międzynarodowego
Roku Spółdzielczego.
Na sali obrad zasiadło ponad 500
delegatów. Warszawską Spółdzielnię
Mieszkaniową reprezentowała przewodnicząca Rady Nadzorczej Maria
Mossakowska. W zgromadzeniu wzięli
też udział przedstawiciele Sejmu i Senatu. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, patrona tegorocznych
obchodów Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości, reprezentował minister Olgierd Dziekoński.
Główne tematy obrad to stan spółdzielczości w Polsce, perspektywy
rozwoju ruchu spółdzielczego oraz polityka państwa wobec całego systemu
spółdzielczego.
Obrady otworzył dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego Krajowej Rady Spółdziel-

czej, który na początku swojej wypowiedzi stwierdził, że politycy urządzają
kolejne igrzyska kosztem spółdzielców
i spółdzielni. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski.
Podczas dyskusji wskazywano, że
spółdzielczość w Polsce jest dyskryminowana. Po 1989 roku zaczęto ją
traktować jako relikt komunistyczny,
zapominając o jej ponad 150-letniej historii i o tym, że przetrwała ona wielkie
kryzysy gospodarcze. Tworzone jest
prawo, wprowadzane są absurdalne
przepisy, których celem jest rozbicie
spółdzielczości w Polsce. Przykłady
tych działań, są szczególnie widoczne
w spółdzielczości mieszkaniowej.
Potwierdzeniem tego faktu są liczby. W Polsce w ostatnich czterech latach liczba spółdzielni zmniejszyła się
o 25 procent.
– Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamując Międzynarodowy
Rok Spółdzielczości chciała zwrócić
uwagę, jaką rolę może odegrać spółdzielczość w zapewnieniu trwałego

Plan dyżurów członków
Rady Nadzorczej
Zapisy telefonicznie w Dziale Ogólno-Organizacyjnym

telefon 22 561 34 17
7 stycznia
14 stycznia
i stabilnego rozwoju gospodarczego.
Ma to szczególne znaczenie teraz kiedy świat dotknięty jest poważnym
kryzysem nie tylko gospodarczym ale
i moralnym – podkreślał w swoim wystąpieniu prezes Domagalski. – Spółdzielczość jest przeciwieństwem ruchu
komercyjnego. Nie chce maksymalizować zysków, a jedynie zaspokajać potrzeby najbliższego otoczenia.
– Skoro światowi analitycy mówią
o stabilności systemu spółdzielczego
w dobie kryzysu, dlaczego państwo
polskie niszczy struktury aktywności
obywatelskiej? Dlaczego kolejne rządy
nie znalazły wystarczającej determinacji dla przygotowania własnej inicjatywy legislacyjnej? – pytał prezes KRS.
– Celem spółdzielni jest bowiem nie
tylko zysk, ale również korzyści społeczne.
„Spółdzielczość dowartościowuje
człowieka chroniąc słuszne interesy
osoby ludzkiej”. Jan Pawła II, 1998 r.
„Spółdzielnia, to nie kramik, tylko
zrzeszenie ludzi, którzy wspólną pracą
chcą walczyć z nędzą, z wyzyskiem, z
całem złem, które dziś trapi świat.” –
Stanisław Thugutt*
Znamienne to słowa. Szkoda, że
lekceważone przez niektóre środowiska polityczne, dążące do unicestwienia polskiego ruchu spółdzielczego.

21stycznia

28 stycznia

4 lutego
11 lutego

18 lutego

25 lutego
4 marca
11 Marca

18 marca
25 marca

Red.
Foto: Sylwek Zienkiewicz

8 kwietnia

_______
* Stanisław Thugutt* (1873-1941), polski polityk
i publicysta dwudziestolecia międzywojennego.

15 kwietnia

V Kongres Spółdzielczości

Miejmy odwagę pytać siebie i innych...
W dniach 27 – 28 listopada br. odbył
się w Warszawie V Kongres Spółdzielczości. Uczestniczyło w nim ponad 500
delegatów reprezentujących prawie
9 tysięcy spółdzielni, które zrzeszają
około 8 milionów członków.
Kongres odbył się w roku ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości.
Dało to możliwość refleksji nad dotychczasowym dorobkiem spółdzielni
oraz sformułowania stanowisk i wniosków dotyczących przyszłości spółdzielczości w Polsce.
Jest chichotem historii, że w kraju mającym ponad 150-letnią historię spółdzielczości, podejmowane są
działania deprecjonujące miejsce i rolę
spółdzielni w ekonomii i życiu społecznym. „Wspaniały” wkład w obchodach
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.
Zarówno w sprawozdaniu władz jak
i wystąpieniach delegatów podkreślano, że w Polsce od kilku lat spółdzielczość jest traktowana instrumentalnie,
bez poszanowania wartości spółdziel-
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czych, demokracji, samorządności i
autonomiczności ruchu.
Doświadczenia z naszej historii i
obecne doświadczenia spółdzielcze na
świecie potwierdzają potrzebę działalności spółdzielni pracy, mieszkaniowych, socjalnych itd. Wymaga to
kroków poprawiających ich funkcjonowanie. Jest to szczególnie ważne w
okresie zagrożenia bezpieczeństwa,
głównie socjalnego. Jakże aktualne jest
przesłanie spółdzielczości mówiące o
tym, że rolą spółdzielni także jest nie
dopuścić do bycia biednym i wykluczonym.
Niewątpliwie kuriozalny jest wkład
polskiego ustawodawstwa w tym zakresie – marginalizacja spółdzielni, a
w praktyce likwidacja tej dziedziny.
Przedstawiciele różnych branż spółdzielczych jednoznacznie oceniali te
działania, deklarując solidaryzm w
pierwszej kolejności ze spółdzielczością mieszkaniową.
Nie zaniedbując działań poprawiających funkcjonowanie spółdzielni,
miejmy odwagę pytać:

– dlaczego podejmowane są kroki
ustawodawcze bez wiedzy i akceptacji członków spółdzielni, komu i
czemu to służy,
– dlaczego w Polsce spółdzielnie w
wielu sektorach gospodarki mają takie trudności w funkcjonowaniu,
– dlaczego dopuszcza się w życiu społecznym i preferuje postawy egoizmu, skrajnego indywidualizmu, rywalizacji. Często wielka działalność
organizacji pozarządowych nie zastąpi codziennej współpracy, życzliwości. Komu i czemu służą działania
rozbijające struktury minimalizujące
wykluczenia społeczne?
– dlaczego jest zbyt skromna współpraca między spółdzielniami, co
osłabia rolę spółdzielni i ułatwia
działania „likwidatorom”.
Może jeszcze jest czas abyśmy my
sobie odpowiedzieli na ileś pytań i zadawali je innym.
Maria Mossakowska
delegat na
V Kongres Spółdzielczości

22 kwietnia

6 maja
13 maja
20 maja

27 maja

3 czerwca
10 czerwca

Marek FRONCZAK członek Komisji Inwestycyjnej
Zbigniew ZIELIŃSKI członek Komisji Inwestycyjnej
Maciej CZARKOWSKI członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Jacek SIELSKI przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
Barbara KROP członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Dariusz JANOWSKI wiceprzewodniczący RN, członek
Komisji Inwestycyjnej
Ewa WIERZBICKA członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Janusz OBOJSKI przewodniczący Komisji
Organizacyjno-Samorządowej
Jacek SIELSKI przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
Felicja MELON członek Komisji Inwestycyjnej
Krystyna ZABORSKA członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Lidia GRZYMSKA sekretarz RN, członek Komisji
Organizacyjno-Samorządowej
Robert ROGALA przewodniczący Komisji Członkowsko
– Mieszkaniowej
Dariusz JANOWSKI wiceprzewodniczący RN, członek
Komisji Inwestycyjnej
Maria MOSSAKOWSKA przewodnicząca RN
Marek FRONCZAK członek Komisji Inwestycyjnej
Tomasz KONDRAT członek Komisji GZM
Robert GIBAŁA członek Komisji GZM
Maria MOSSAKOWSKA przewodnicząca RN
Barbara KROP członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Jerzy ŚLUSARCZYK przewodniczący Komisji GZM
Tadeusz CEGIEŁKA członek Komisji Rewizyjnej
J. Maciej SZEMIETO członek Komisji Członkowsko
-Mieszkaniowej
Danuta WERNIC członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Adam KALINOWSKI członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Artur SZYNDLER członek Komisji Inwestycyjnej
Grzegorz PISKORSKI członek Komisji Rewizyjnej
Dariusz FILIP członek Komisji Rewizyjnej
Danuta WERNIC członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Roman KATUS członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Anna KACZMARSKA członek Komisji Rewizyjnej
Tadeusz CEGIEŁKA członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy GÓRECKI przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz PISKORSKI członek Komisji Rewizyjnej
Halina RÓŻAŃSKA członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Tomasz KONDRAT członek Komisji GZM
Krystyna ZABORSKA członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej
Zbigniew ZIELIŃSKI członek Komisji Inwestycyjnej
Felicja MELON członek Komisji Inwestycyjnej
Artur SZYNDLER członek Komisji Inwestycyjnej
Anna PAWLEWSKA członek Komisji Rewizyjnej
JÓZEF LEWANDOWSKI członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej

Dyżury członków Zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
W każdy poniedziałek od godziny 14.00 do 16.30
Zapisy telefonicznie w dziale organizacyjnym
tel. 22 633 98 46 lub osobiście w pokoju nr 115.
ŻYCIE WSM Grudzień 2012

Święto Wiechy na Niedzielskiego
W dniu 7 listopada odbyła się uroczystość umieszczenia tradycyjnej
wiechy na dachu jednego z trzech budynków, największej od lat, inwestycji WSM przy ulicy Niedzielskiego.
Był to symboliczny akt zakończenia
budowy pierwszego etapu tej inwestycji, w której powstają 3 budynki ze
122 mieszkaniami i 4 lokalami użytkowymi. W drugim etapie planuje się
wybudowanie jeszcze 181 mieszkań i
kolejne lokale użytkowe. Dla potrzeb
mieszkańców i użytkowników, w inwestycji powstanie 378 stanowisk w
dwupoziomowej hali garażowej. Odpowiednio do rangi inwestycji, inwestora
WSM i generalnego wykonawcy firmy
UNIBEP, imponująca wiecha „powędrowała” na dach budynku za pomocą
dźwigu, który właśnie był na terenie
budowy. Najlepiej ilustrują to zdjęcia,
z których kilka publikujemy. Ze strony
inwestora na plac budowy przybył w
komplecie zarząd WSM oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej. Byli również
obecni członkowie komisji inwestycyjnej, kierownik i inspektorzy z Zakładu
Nadzoru Inwestorskiego. Nie zawiedli
architekci z firmy KAPS, projektanci
obiektu. Ze strony generalnego wyko-

nawcy na uroczystość przybył prezes
UNIBEP Jan Mikołuszko ze współpracownikami. Byli, znani nam: dyrektor
Jacek Grzybowski kierujący kontraktem z WSM i kierownik budowy Tomasz Pękalski. Oczywiście, byli rów-

współpracownikom za wykonaną pracę, a przedstawicielom WSM za dobrą współpracę. Prezes WSM Andrzej
Włodarczyk podkreślił dobrze układającą się współpracę, której efektem
jest dzieło, które właśnie oglądamy. Ze

Tak niedawno widać było tylko fundamenty.

nież bezpośredni wykonawcy obiektu.
Zebranych powitał prezes Mikołuszko, wyrażając zadowolenie ze wzniesienia konstrukcji budynków w planowanym terminie oraz dziękując swoim

strony WSM głos jeszcze zabrali prezes
Adam Walczak i przewodnicząca Rady
Nadzorczej Maria Mossakowska.
W rozmowach kuluarowych mówiono o oczekujących nas dalszych
pracach przyszłorocznych i współpracy przy drugim etapie tej potężnej inwestycji. Jeszcze w tym roku nastąpi
wyposażenie budynków I-go etapu
w drzwi i okna zewnętrzne by można było budynek zamknąć, ogrzać i w
okresie zimowym prowadzić wewnątrz
prace wykończeniowe. Oczekuje się,
że zakończenie realizacji I-go etapu i
przedstawienie do odbioru końcowego
powinno nastąpić w sierpniu przyszłego roku.
Zbigniew Zieliński
Foto: Michał Wasilewski
Zaproszeni goście z zaciekawieniem patrzą
na wciąganą na dach wiechę.

WSM na targach
mieszkaniowych

Ubezpieczenia:
 komunikacyjne  na życie
 mieszkań
 zdrowotne
 ﬁrm
Dla mieszkańców WSM 30% zniżka na
ubezpieczenie mieszkań, domów i ﬁrm!
Agencja Allianz Jarosław Jędrej
Al. Wojska Polskiego 41 lok. 11, 01-503 Warszawa
Tel. 22 897 04 74 lub 602 46 22 35
Radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku życzy Allianz Polska

ŻYCIE WSM Grudzień 2012

Z Tobą od A do Z

Ostatnie w tym roku Targi Mieszkaniowe Nowy Dom, Nowe Mieszkanie
organizowane przez Murator EXPO,
odbyły się 17-18 listopada, tym razem
na warszawskim Torwarze. Tak jak na
poprzednich, swoją ofertę przedstawiła
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Targi odwiedziło około 5930 osób,
dla których propozycje kupna mieszkań przedstawiło ponad 150 wystawców: deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i banków.
Zainteresowanie
inwestycjami
WSM było duże. Odwiedzający najczęściej pytali o mieszkania 2-pokojowe oraz możliwość nabycia mieszkań
w programie Rodzina na Swoim lub
Singiel na Swoim.
W naszej ofercie nie mamy już małych lokali, dlatego też osoby będące
na targach złożyły podania deklarujące
nabycie małych mieszkań w II etapie
inwestycji Niedzielskiego.
Swoją architekturą zainteresowanie
wzbudzał budynek, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 17. Kilka osób po targach
oglądało wolne lokale w tym budynku.
Jedna z nich wyraziła chęć zakupu nowego lokalu. Negocjacje w tej sprawie
trwają.

Napisali do nas

Niech nam ktoś
pomoże
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ukończyła 90 lat i szczyci się swoją
bogatą historią związaną z Warszawą jak również tym, że jest prawdopodobnie
najstarszą spółdzielnią mieszkaniową w Polsce. Dowodzi, że idee założycieli są
aktualne.
W przekonaniu wielu mieszkańców jest to niestety już tylko mit, gdyż dawniej
budując domy dla swoich członków myślano nie tylko o mieszkaniach, ale również
o otoczeniu, dbając o to by członkowie byli zadowoleni ze swojego osiedla. Każde
osiedle w tej spółdzielni to powinno być małe „Życie WSM”. Wiadomo, że nie
wszystko zależy od Spółdzielni, ale przynajmniej członkowie WSM powinni liczyć
na pomoc Zarządu Spółdzielni. Niestety, dla wielu z nas Zarząd jawi się jako zbyt
odległy, nie czujemy tej pomocy, ani też działania w naszym imieniu.
Mieszkańcy Piasków, Administracja i Rada Osiedla starają się o upiększenie i
ulepszenie warunków życia na swoim terenie. Staramy się aby osiedle było ładne
i przyjazne. Główna ulica, Władysława Broniewskiego, która powinna być wizytówką nie tylko naszego osiedla, lecz też dzielnicy Bielany, kojarzy się nie z poetą,
nie z osiedlem Piaski, lecz niestety z okropnym bazarem. Bazar –„slamsy Broniewskiego”, to rozpadające się budy łatane dyktą, blachą, plastykiem – właściwie
czym się da. Zorganizowane „na trzy lata” w latach dziewięćdziesiątych, zagrażają przechodzącym tam ludziom, są wylęgarnią szczurów i insektów, żerujących na
odpadach w pojemnikach i pomyjach wylewanych do studzienek kanalizacyjnych.
Mieszkańcy okolicznych budynków muszą przechodzić przez bazar, aby dostać się
do przystanków komunikacji miejskiej.
Charakterystycznym dla sprawy jest zdarzenie, które miało miejsce 23 maja,
kiedy to użytkownik pawilonu, w którym sprzedawane są ryby, wylewał odpadki do
studzienki kanalizacyjnej. Wezwana straż miejska, oceniając sprawę i zachowanie
tej osoby, skierowała sprawę do sądu. Niestety, w lipcu do administracji osiedla
wpłynęły pisma z sanepidu, straży miejskiej i zarządu dzielnicy Bielany, że było to
zdarzenie incydentalne, a wszyscy użytkownicy pawilonów mają niezbędne zezwolenia i uzgodnienia.
Wołamy o pomoc – niech ktoś nam pomoże, likwidując ten bazar, albo go
uporządkuje i ucywilizuje. Samochody dostawców, kupców i klientów bazaru powodują niszczenie naszego mienia – drogi osiedlowej, zieleni, a ostatnio nowo
założonych blokad na miejscach parkingowych. Są bowiem oni przekonani, że
korzystają z ogólnie dostępnej drogi i zatok parkingowych. Za to wszystko płacimy my – członkowie WSM, bo te elementy infrastruktury znajdują się na terenie
będącym w użytkowaniu wieczystym WSM. Szczególnie niekonstruktywną, a nawet
nieuczciwą, pozycję zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, który ogranicza się do poboru opłat od kupców za udostępnienie terenu nie próbując unormować tej sytuacji.
Nawet nie odpowiada na pisma WSM i samorządu osiedla w tej sprawie. Warto
zauważyć, że obecnie bazar nie spełnia już swej roli, gdyż oferowane tu towary są
znacznie droższe od towarów w osiedlowych sklepikach. Starsi ludzie, których jest
coraz więcej w osiedlu, coraz mniej korzystają z bazarowych zakupów, a muszą
solidarnie ponosić koszty szkód.
Od kilku lat administracja, rada i samorząd osiedla zwracają się o pomoc do
różnych instytucji – bez rezultatu. W grudniu 2011 r. dziennik „Życie Warszawy”
zainteresował się naszymi problemami z bazarem. Dziennikarz artykułu „Osiedle
Piaski przeciw latającym tekturom” rozmawiał z przedstawicielką Zarządu Dróg
Miejskich i z wiceburmistrzem Bielan Kacprem Pietrusińskim w tej sprawie. Pan
burmistrz powiedział między innymi, że „...trzeba tam zrobić porządek, to widać
na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że uda nam się usiąść do rozmów z mieszkańcami i kupcami oraz zastanowić się jak rozwiązać tę sytuację”. Minął rok i nic w
tym zakresie nie zmieniło się.
Mamy nadzieję, że nowy Zarząd WSM, włączy się w tę sprawę i pomoże mieszkańcom osiedla Piaski. Może wreszcie dojdzie do obiecywanych przez wiceburmistrza rozmów, które przyniosą konkretne rozwiązania tego palącego problemu.
Teresa Rusinowska
wieloletni członek WSM z Piasków
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Pod jednym dachem
Żyjemy pod jednym dachem. Spotykamy się na ulicy, w sklepie. Mijamy
się mówiąc sobie dzień dobry, ale tak
naprawdę niewiele wiemy o naszych
sąsiadach. Nie mam tu na myśli ich życia prywatnego, do którego nie radziłabym nikomu wkraczać. Są wśród nas
osoby, których pasje, zamiłowania,
osiągnięcia powinny ujrzeć światło
dzienne, bo są tego warte. Będziemy
na łamach „Życia WSM” prezentować
tych, jak to się obecnie mówi „pozytywnie zakręconych”, hobbystów, poetów, pisarzy i artystów, którzy najczęściej skrywają swoje pasje, a efekty
twórcze chowają głęboko w szufladach
biurek.
Tym razem zaprezentujemy pana
Henryka Marka Rolka. O jego pasji
wiedziałam od dawna, ale nie było
okazji do rozmowy. Kiedy planowaliśmy co zamieścimy w grudniowym
numerze „Życia WSM”, a miał to być
numer ze świątecznymi akcentami,
pomyślałam o panu Henryku.
Wigilia, to jedyny dzień w roku,
kiedy rodziny w większości polskich
domów, łączy piosenka – kolęda. W
dzisiejszych czasach wszechobecna.
Słyszymy ją w marketach, na ulicach, nawet w urzędach. Śpiewana
przez różnych wykonawców, często
parafrazowana, w różnych gatunkach
muzycznych począwszy od jazzu na
heavy metalu kończąc. Dawniej, kiedy
nie było jeszcze telewizji, a w polskich
domach królowało najczęściej radio
marki Pionier lub na ścianie wisiał
kołchoźnik*, też można było usłyszeć
kolędy, śpiewane przez wybitnych wykonawców. Jakże wzruszające były te

dziesięć lat temu, tylko dlatego, że
ciągnęło go do śpiewania. Podstawy
miał, bo jako kilkunastolatek śpiewał
w słynnej „Gawędzie”, prowadzonej
przez druha Andrzeja Kieruzalskiego.
Pan Janowski, dyrygent Chóru Opery
Narodowej, pełniący również funkcję
dyrektora chóru „Harfa”, docenił bas
pana Henryka i przyjął go do chóru z
marszu. – To było dla mnie ogromne
wyróżnienie – wspomina p. Henryk.
W rodzinie miałem ciocię, która była
idolem dla wszystkich, ponieważ śpiewała w „Harfie”, tyle tylko, że żeńskiej.
Pytam czy zna historię chóru. Spogląda na mnie zdziwiony. – Jak można
jej nie znać!
Grono uczniów, studentów i rzemieślników warszawskich – entuzjastów śpiewu chóralnego w 1906
r. założyło Towarzystwo Śpiewacze
„Harfa”. Pierwszym jego dyrygentem był Wacław Lachman. Po jego
śmierci zespół prowadzili m.in. Jerzy
Kołaczkowski, Janusz Dąbrowski, Tadeusz Olszewski, Henryk Szewczuk i
Krzysztof Kusiel-Moroz. Od września
1999 roku pierwszym dyrygentem
i dyrektorem artystycznym zespołu
został Mirosław Janowski. Obecnie
dyrygentem „Harfy” jest Katarzyna
Zemler – jedyna kobieta w chórze.
Chór męski „Harfa” (bo była też
„Harfa” żeńska), w ciągu przeszło 100
lat istnienia rozsławił Polskę występując niemal we wszystkich krajach
Europy, a także w Ameryce i w Australii. Brał udział w wielu festiwalach
i konkursach śpiewaczych krajowych
i zagranicznych zdobywając główne

Jubileuszowy koncert chóru „Harfa”, w siedzibie NOT.

śpiewane przez Irenę Santor, Jerzego
Połomskiego. Jakie niezapomniane
brzmienie miały kolędy wykonywane
przez chór „Harfa”.
Mamy już akcent świąteczny.
Tylko jak go połączyć z osobą pana
Henryka Rolka, mieszkańca osiedla
Żoliborz III, długoletniego działacza
spółdzielczego. Pasja pana Henryka to
śpiew i muzyka. O muzyce, nie tylko
poważnej, o wykonawcach, nie tylko
operowych, można z nim rozmawiać
godzinami. Toteż nasza rozmowa
trwała długo i zabrakłoby miejsca na
łamach „Życia WSM”, żeby w całości
przedstawić czego dotyczyła. Głównie rozmawialiśmy o chórze „Harfa”,
z którym pan Henryk związał się
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nagrody. Z chórem śpiewali wybitni
polscy śpiewacy, m.in. Bernard Ładysz. Zespół uczestniczył w wielu
historycznych wydarzeniach. Wykonywane przez niego pieśni wspierały
walczących o niepodległość Polski na
początku XX wieku. Towarzyszył żołnierzom w czasie dwóch wojen światowych. Chór nie zaprzestał działalności w czasie okupacji hitlerowskiej
i w czasie Powstania Warszawskiego.
Jego występy uświetniały narodziny
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.
Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze” w
jego wykonaniu, emitowana o poranku przez Polskie Radio w okresie międzywojennym, rozbudzała miliony
polaków.

Ogromnym wydarzeniem dla zespołu był występ w 1993 r. w czasie
Pasterki, celebrowanej przez Jana
Pawła II w Watykanie. Ocenia się,
że polskie kolędy usłyszało wówczas
około 2 miliardów ludzi na całym
świecie.

Za swoją działalność artystyczną
chór otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1937 r. nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla najlepszego chóru polskiego”.
Pytam, kto śpiewa w chórze „Harfa”.
– Ci, którzy kochają śpiew. Pasjonaci, amatorzy, w różnym wieku, z
różnym wykształceniem, pracujący w
różnych zawodach. Tacy jak ja – dodaje. – W zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszka jeszcze kilku panów, którzy śpiewają w
„Harfie”: Wojciech Buciński z osiedla
Bielany, Benicjusz Ciepłowski, mieszkający przy ul. Popiełuszki i Maciej
Cholewiński z Sadów Żoliborskich.
– Czy pana pasja, dosyć głośna,
bo ćwiczy pan zapewne w domu, nie
przeszkadza sąsiadom i domownikom?
– Część sąsiadów jest tolerancyjna, a część po prostu głośniejsza ode
mnie. Żonie Agnieszce chyba też nie,
bo jesteśmy małżeństwem od trzydziestu lat. Córki, Katarzyna i Marta,
poszły w moje ślady. Kochają muzykę
i śpiew. Starsza, która jest inżynierem
po Politechnice Warszawskiej, występowała w Zespole Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej. Młodsza
– maturzystka, która planuje również
studia na Politechnice Warszawskiej
na Wydziale Geodezji, obojętna na
śpiew nie jest. Ma na swoim koncie
kilkuletnią przygodę z zespołem „Gawęda”, jak jej tata. Za pośrednictwem
„Życia WSM”, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chciałbym życzyć nam
wszystkim spokoju i zdrowia. Żebyśmy coraz częściej wspólnie śpiewali.
A dzieciom i młodzieży spełnienia
marzeń i okazji do wykorzystania talentów, które w nas wszystkich drzemią i potrzeba naprawdę małej iskry,
aby zapłonęły pełnym blaskiem.
Rozmawiała: Barbara Kołodziej
__________
* Kołchoźnik – popularna nazwa głośnika w obu-

Vademecum
Spółdzielcy
W poprzednim numerze „Życia WSM” przybliżyliśmy wiedzę o zadaniach Zarządu Spółdzielni. Tym razem zapoznamy naszych Czytelników z kompetencjami
Rady Nadzorczej. Będzie to opis z konieczności bardzo skrócony. Zainteresowanych szczegółowymi zadaniami tego spółdzielczego organu odsyłamy do regulaminu Rady Nadzorczej oraz do § 84 statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który można otrzymać w każdej administracji osiedla lub zapoznać się z
nim na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmzoliborz.pl
Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy określanie ogólnych założeń do
rocznych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz uchwalanie zbiorczych planów i programów działalności społeczno-kulturalnej na podstawie
uchwalonych planów jednostek organizacyjnych Spółdzielni. Uchwalając plan
gospodarczo-społeczny Spółdzielni, Rada jest obowiązana uwzględnić projekty
planów osiedli uchwalone przez rady osiedli i może do nich wprowadzić tylko
takie zmiany, których konieczność wynika z przepisów prawa, statutu, uchwał
Walnego Zgromadzenia lub gdy projekt planu nie zapewnia wewnętrznego rozrachunku gospodarczego danego osiedla.
Rada Nadzorcza prowadzi nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni, badając
okresowo sprawozdania finansowe. Ocenia też realizację zadań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię
praw członkowskich. Ma również uprawnienia do przeprowadzania kontroli sposobów załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
Do zakresu zadań Rady Nadzorczej należy także zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz zaliczanie członków Spółdzielni do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia i określenia liczby mandatów w Radzie Nadzorczej, przypadających na każdy okręg wyborczy oraz liczby członków rad osiedli,
wybieranych przez poszczególne Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni.
Trudnym i odpowiedzialnym zadaniem Rady Nadzorczej jest wybór i odwoływanie członków Zarządu, a także powołanie biegłego rewidenta. Rada rozpatruje
także odwołania od decyzji Zarządu w ramach postępowania wewnątrz spółdzielczego i skargi na działalność Zarządu.
Opiniuje sprawozdania oraz projekty uchwał i zmian w statucie, przedkładane
przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu. Zobowiązana jest także do podejmowania uchwał w związku z wynikami lustracji przeprowadzanych przez uprawnione
organy i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych. Zobowiązana jest
też do składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
Inne, ważne zadanie Rady Nadzorczej, to uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale i zasad rozliczania kosztów gospodarki
zasobami Spółdzielni. Rada podejmuje również uchwały w sprawie wykluczenia
i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.
Uchwalanie regulaminów, to również zadania dla Rady Nadzorczej. Wśród
nich są m.in. regulaminy: Zarządu, Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni,
rad osiedli, przydziału i zamiany lokali, używania lokali i zasad porządku domowego, budowy, przydziału i używania garaży i miejsc postojowych, funduszu
społeczno-kulturalnego. Rada może także uchwalać regulaminy w sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, przy czym
przed uchwaleniem regulaminów i ich zmiany musi zasięgnąć opinii rad osiedli.
Rada Nadzorcza dokonuje również oceny działalności poszczególnych rad
osiedli, rozpatruje zgłaszane w tym zakresie wnioski i skargi. Uprawniona jest
też do uchylania uchwał rad osiedli niezgodnych z przepisami prawa, statutu oraz
uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Z archiwum WSM

Rozpoznaj siebie na zdjęciu
Rok 1967. Dzieci oglądające przedstawienie podczas zabawy karnawałowej w
Społecznym Domu Kultury na Żoliborzu.
W poprzednim numerze „Życia WSM” zamieściliśmy zdjęcie dzieci z 1971 r.
Cieszy nas bardzo, że dwie osoby rozpoznały nie tylko siebie na zdjęciu, ale także
swoim kolegów i koleżanki.
Może znajdziemy miejsce na łamach „Życia WSM”, aby opisać jak potoczyło
się ich życie, ponieważ są oni nadal związani z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.
Red.

dowie, z regulatorem natężenia dźwięku, podłączanego przewodem do gniazdka radiofonii przewodowej. Urządzenie, popularne tuż po II wojnie
światowej (używane jeszcze pod koniec lat 60.),
służyło do słuchania audycji radiowych.
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Osiedle Żoliborz III

Sztuka na garażach
Od paru miesięcy ściany niektórych
żoliborskich garaży nie są już szare. W
ramach projektu „ŻoliGaraż – Miasto
Krzepi!” ponad dwudziestu artystów
namalowało na nich swoje prace w
technice murali. Akcję zorganizowało
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
i Kulturalnych „Stolica-Dzielnica-Ulica”, a konkretnie Dorota Maj we
współpracy z Maksem Łukomskim i
Dominiką Bok.
– Studiowałam historię sztuki i zawsze interesowała mnie sztuka w przestrzeni publicznej – mówi autorka projektu, dziennikarka i żoliborska radna
Dorota Maj. Wyrazem tych zainteresowań była również jej poprzednia wystawa: „Moja sąsiadka. Żoliborzanki
w obiektywach fotografów”, która dwa
lata temu ozdobiła ogrodzenie Parku
Żeromskiego. Teraz przyszedł czas
na rewitalizację garaży przy ulicach:
Boguckiego, Koźmiana, Rydygiera
oraz na Sadach Żoliborskich. Projekt
otrzymał grant przyznany przez Biuro
Kultury m. st. Warszawy oraz wsparcie
finansowe sponsorów. Zarówno władze
osiedli, jak i właściciele garaży chętnie

zgodzili się na interwencję artystyczną. – Dodatkową korzyścią było dla
nich to, że przed malowaniem ściany
zostały odgrzybione i zakonserwowane. A wcześniej niektóre znajdowały
się w dość opłakanym stanie – zaznacza organizatorka.Inspiracją do prac
było hasło: „Miasto krzepi” – każdy
jednak rozumiał je inaczej. Jeden z
artystów namalował fantazyjną mapę
z nazwami ulic Żoliborza, ktoś inny
wypisał nazwy ptaków, które można
spotkać w mieście; powstało też wiele kolorowych abstrakcji. – To bardzo
wartościowa sztuka – podkreśla Dorota
Maj. – Gdyby ktoś chciał kupić obrazy
tych artystów, musiałby wydać niemałą sumę. Sam rektor Akademii Sztuk
Pięknych był na wernisażu, bardzo mu
się podobało.
Podczas akcji malowania garaży
sporo osób przyglądało się i rozmawiało z artystami. – Zdarzało się, że oferowali pomoc, pożyczali stołek, drabinę
czy słoiki do mieszania farb. A kiedy
był potrzebny prąd, jeden z mieszkańców pociągnął nawet swój kabel przez
okno – opowiada Dorota Maj.

Garaże przy skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ks. T. Boguckiego.

Osiedle Żoliborz III

Co dalej z Gliniankami Włościańskimi
Mówi się, gdzie dwóch Polaków
tam trzy opinie. To powiedzenie pasuje jak ulał do koncepcji zagospodarowania Glinianek Włościańskich,
położonych w centralnej części osiedla Żoliborz III. Pomysłów jest wiele. Jedni chcieliby, aby powstały tam
nowe budynki mieszkalne, podziemne garaże, uzasadniając to tym, że
osiedle ma już teren do rekreacji i odpoczynku – Park Sady Żoliborskie.
Inni, wręcz przeciwnie, widzieliby
tam obiekt sportowy, korty tenisowe
i baseny. Niektórym obecny stan tego
terenu nie przeszkadza i najchętniej
nie zrobili by nic, żeby go zmienić. Ni
mniej ni więcej, w takim tonie utrzymana była dyskusja po prezentacji
projektu zagospodarowania tego,
bądź co bądź, historycznego obiektu, stanowiącego element fortyfikacji
Twierdzy Warszawa, powiązanego z
Cytadelą. Prezentacja była niedawno, pod koniec września br., w Galerii Żoliborz, choć sam projekt powstał znacznie wcześniej, już w 2008
r., w pracowni architektów Czuba &
Latoszek.
Według tego projektu Glinianki
Włościańskie, przez niektórych nazyŻYCIE WSM Grudzień 2012

wane Górkami Włościańskimi, będą
parkiem o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Istniejącą rzeźbę terenu zachowano i wykorzystano do rekreacji.
Mają powstać pomosty widokowe,
przygodowy plac zabaw dla dzieci starszych oraz boiska z trybunami.
W projekcie przewidziano likwidację grobli dzielącej zbiorniki wodne,
łącząc je w jeden akwen. Wzdłuż jego
zachodniego brzegu powstanie pomost
zakończony, położonym tuż nad wodą,
placykiem piknikowym z jednej strony,
z drugiej – trawiastą plażą.
W zagłębieniu po fosie, biegnącej
wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu, według projektu odtworzony będzie zbiornik wodny. Jego skarpy
mają być zabezpieczone roślinnością.
Powstanie w ten sposób wąwóz, nad
którym przerzucone będą pomosty prowadzące do parku.
Uspakajamy tych, którzy twierdzą,
że kiedy zostaną zagospodarowane Glinianki Włościańskie, wykarczowany
zostanie Park Sady Żoliborskie. Sady
były, są i będą. Tam niewiele się zmieni. Mają pozostać oazą ciszy i spokoju.
Projekt przewiduje jedynie rozbudowę
plac zabaw dla małych dzieci i nowy

Oficjalny wernisaż odbył się 6
października. Jednym z punktów programu był performance z elementami
tai-chi, prowadzony przez choreografa
Yong Min Cho, w który zaangażowali
się mieszkańcy bloków przy ul. Boguckiego. Atrakcję stanowiła też akcja
„Uwolnij lwa”, której uczestnicy –
zwłaszcza najmłodsi – mogli odkleić ze
ściany czekoladowe batoniki pokrywające mural przy ul. Sady Żoliborskie.
Najwięcej pochlebnych opinii zebrało dzieło przedstawiające kadr z
filmu „Lekarstwo na miłość” z Kaliną
Jędrusik i Andrzejem Łapickim. Powstał nawet pomysł, żeby żoliborskie
młode pary fotografowały się pod nim,
co miałoby być dobrą wróżbą na szczęśliwy związek.
Krytyczne uwagi również się zdarzały. Nie martwi to jednak organizatorów, którzy kierują się myślą znanego
artysty Krzysztofa Wodiczki, że sztuka
w przestrzeni publicznej powinna być
„uaktywniająca, podburzająca, pobudzająca do dyskursu”. – Dla mnie
nie jest ważne, czy ktoś mówi, że nie
wszystkie murale mu się podobają. Bo
nawet jeśli ma inne zdanie, to znaczy,
że się zainteresował, zaczął się zastanawiać i zajął stanowisko – a to już jest
sukces – wyjaśnia autorka projektu.
Organizatorzy akcji planują kolejne
jej etapy. Druga część ma dotyczyć garaży na zaniedbanym obszarze między
Cytadelą a ul. Krajewskiego. – Chciałabym, żeby pomalowała je młodzież,
która tam mieszka, przy pomocy profesjonalnych twórców – zapowiada
Dorota Maj. – Byłoby to połączone z
pracą terapeutyczno-wychowawczą. W
ten sposób młodzież wzięłaby odpowiedzialność za to miejsce, zaczęłaby
je postrzegać jako wizytówkę swoich
możliwości.

Porządkowanie miejsc
parkingowych
Brak miejsc postojowych – ten problem dotyka większość mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nie tylko, bo dotyczy on całej Warszawy.
Problem trudny do rozwiązania, ponieważ miejsc postojowych ubywa, za to wzrasta liczba samochodów. Zdarza się, i to nie rzadko, że w jednej rodzinie użytkowane są dwa, a nawet trzy auta. Jak dużo jest samochodów w osiedlach WSM można
zobaczyć, szczególnie wieczorem, kiedy pracujący mieszkańcy wracają do swoich
domów. Z braku miejsc postojowych, kierowcy parkują na trawnikach, przejściach
dla pieszych. Niektórzy, pozbawieni wyobraźni, ustawiają swoje pojazdy tak, że
blokują miejsca innym, a nawet uniemożliwiają wyjazd pojazdu prawidłowo zaparkowanego. Jest to powodem nieporozumień i niezadowolenia innych użytkowników miejsc postojowych. Niezadowoleni są również ci, którzy samochodów nie
mają, bowiem płacą oni za użytkowanie gruntu, z którego nie korzystają.
Czy można ten problem rozwiązać? Można, choć nie wszystkich on zadowala.
Rada Osiedla Żoliborz III, podjęła uchwałę, w sprawie uporządkowania miejsc
postojowych na uliczce osiedlowej, równoległej do ul. Broniewskiego, ciągnącej
się od ul. Braci Załuskich do marketu Simply. Wzdłuż całej drogi, po jednej stronie
(bliżej ul. Broniewskiego) wyznaczono miejsca postojowe i założono blokady. Po
drugiej – zmotoryzowani mogą również parkować pojazdy licząc jedynie na łut
szczęścia – miejsce do parkowania będzie lub nie.
Już we wrześniu bieżącego roku mieszkańcy zostali powiadomieni o możliwości wynajęcia miejsca. Chętnych i zadowolonych z takiego rozwiązania problemu
parkowania samochodów było wielu. Nieliczni przeciwnicy, a były to najczęściej
osoby starsze, które nie mają własnego samochodu, martwili się, gdzie będą parkować pojazdy przyjeżdżający do nich goście. Ale to już problem gości, a nie mieszkańców osiedla, którzy żyją w nim na co dzień.
Red. Foto: Sylwek Zienkiewicz

Hanna Dębska
Foto: Sylwek Zienkiewicz
placyk wypoczynkowy naprzeciwko
szkoły. Główna aleja parku, łącząca
ulicę Braci Załuskich z ul. ks. J. Popiełuszki, ma być poszerzona z zachowaniem istniejących kasztanowców.
Zaproponowano także modernizację
nieużytkowanego budynku. Na placyku przed nim przewidziano szachy terenowe i stoliki piknikowe.
W projekcie przewidziano również
modernizację ulicy Tołwińskiego. Zaproponowano dwa warianty rozwiązań.
W pierwszym – dzięki zajęciu 2-metrowego pasa terenu należącego do WSM,
możliwe będzie poszerzenie jezdni
jednokierunkowej z wydzielonym kolorową nawierzchnią, pasem przeznaczonym dla pieszych i równoległymi
miejscami parkingowymi. Od ulicy
oddzielona będzie żywopłotem ścieżka
rowerowa.
W drugim wariancie, bez zajmowania terenu spółdzielni, ma powstać jezdnia dwukierunkowa, z chodnikiem po
stronie osiedla i ścieżką rowerową po
stronie parku, oddzieloną żywopłotem
od jezdni. W tym wariancie nie przewidziano jednak miejsc parkingowych.
Red.
Opracowano na podstawie
„Koncepcji modernizacji Parku Sady
Żoliborskie i Glinianki Włościańskie”
Czuba & Latoszek
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Osiedle Żoliborz II

Napisali do nas

Spacerkiem po osiedlach WSM
Spacer zaczynamy od najstarszej
części zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – osiedla Żoliborz II. Z ul. ks. Jerzego Popiełuszki
skręcamy w aleję Wojska Polskiego.
Mijamy nowy budynek, który stanął w
miejscu obskurnego pawilonu handlowego przy placu Grunwaldzkim. Wygląda okazale, ale stojące za nim stare
budynki o kolorowych elewacjach, prezentują się nie gorzej. Zatrzymujemy
się przed pomnikiem Czynu Zbrojnego
Polonii Amerykańskiej, popularnie nazywanego pomnikiem Hallerczyków,
od nazwiska generała Hallera – dowódcy polskiej armii utworzonej we Francji
w czasie I wojny światowej. W armii
tej, obok jeńców polskich z armii austriackiej we Włoszech, armii niemieckiej we Francji, emigrantów z Wielkiej
Brytanii, walczyło 30 tys. ochotników

ze Stanów Zjednoczonych. Pomnik
przedstawia żołnierzy w niebieskich
mundurach wychodzących z morskiej
fali. Jest to jeden z nielicznych kolorowych pomników w Warszawie. Jego
autorem jest Andrzej Pityński. Pomnik
został przywieziony ze Stanów Zjednoczonych, jako dar Polonii amerykańskiej. Odsłonięto go w sierpniu 1998
roku. Odczytuję napis na jednej z tablic: „Na chwałę czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej w okresie I wojny
światowej i jej wkład w dzieło odzyskania niepodległości Polski po 123 latach
niewoli pomnik ten ofiaruje narodowi
polskiemu Stowarzyszenie Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce i Polonia
amerykańska”.
Idziemy w kierunku placu Inwa-
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lidów. Po prawej stronie zauważamy
tabliczkę wskazującą, że jest to ulica
Teofila Boguckiego. Nazwę tej prawie
półkilometrowej ulicy, ciągnącej się
od ul. Rydygiera, od torów kolejowych
aż do al. Wojska Polskiego, zmieniano
trzykrotnie. Do 1961 roku była to ulica
Orszańska, potem do 1998 roku – ulica
Antoniny Sokolicz. W tym samym roku
nadano jej imię Teofila Boguckiego,
upamiętniając tym samym księdza prałata, proboszcza parafii św. Stanisława
Kostki, który pełnił posługę kapłańską
w latach 1974-1987.
Ksiądz Teofil Bogucki, urodzony 7
marca 1908 r. w Dąbrowie-Zabłotne,
święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r.
Był kapelanem AK w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie w 1952 r. został
mianowany administratorem parafii.
p.w. św. Jana Kantego na Żoliborzu. Od

1 października 1974 r., pełnił posługę
duszpasterską jako proboszcz w parafii
św. Stanisława Kostki, zaangażowany
w działalność charytatywną, a także
opozycyjną. Zainicjował, odprawiane w tym kościele Msze za Ojczyznę,
które koncelebrował między innymi ks.
Jerzy Popiełuszko, dla którego ks. Teofil był nie tylko duchowym opiekunem,
ale i przyjacielem. Był autorem szkicu
biograficznego o ks. Jerzym „Ksiądz
Jerzy Popiełuszko. Sługa Boży, patriota, męczennik 1947-1984”. Ksiądz Bogucki zmarł 9 września 1987 r.
Oto jak o ks. Teofilu pisała Halina
Katarzyna Płaska, siostra urszulanka,
autorka podręczników do nauki religii,
nauczycielka religii i wychowawczyni,
wieloletnia pracownica Wydziału Na-

uki Katolickiej Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej.
„Odszedł Ojciec duchowy księdza
Jerzego. 9 września 1987 roku zmarł
ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, po ciężkiej
chorobie serca, w szpitalu na Bródnie.
Wierny Bogu i Ojczyźnie, duchowy oj-

ciec księdza Jerzego Popiełuszki.
O tym, żeby ksiądz proboszcz Teofil Bogucki, również został pochowany
na cmentarzu przy kościele św. Stanisława Kostki zdecydował sam Ksiądz
Prymas Józef Glemp. Zyskał wielką
wdzięczność tych tak wielu, tak bardzo
wielu, przyjaciół księdza Jerzego i księdza Teofila. Teraz przy kościele są dwa
groby: księdza Jerzego Popiełuszki i
jego duchowego Ojca, księdza Teofila
Boguckiego. Miliony pielgrzymów odwiedzają grób księdza Jerzego – składają też kwiaty i przy grobie księdza
Teofila Boguckiego. Na jego grobowcu
napis: Wierny Bogu i Ojczyźnie.
Uczestniczyłam w jego powrocie
już w trumnie ze szpitala do parafii.
Trumna w szpitalu była otwarta. Stała
przy trumnie pielęgniarka księdza prałata siostra Krystyna Włodarska oraz
kapłani i przyjaciele.
W parafii wielki tłum ludzi. Wielki
ból.”
Opracowanie: Barbara Kołodziej
Foto: Sylwek Zienkiewicz

________

Źródło:
Archiwum parafialne kościoła św. Stanisława
Kostki.
S. Jana Halina Płaska „Wspomnienia o Księdzu Jerzym”, Warszawa 2009.
Foto ks. T. Boguckiego pochodzi z archiwum
parafialnego.

Pod opieką ojca
Zwracamy się z prośbą o wydrukowanie załączonego
tekstu w jednym z numerów „Życia WSM”. Treść tego tekstu nawiązuje do artykułu pani Anny z Rudawki pt. „Mali oprawcy” z października 2012 r. Kacpra, głównego „bohatera” tego artykułu, obserwowaliśmy latem
i jesienią tego roku w Parku „Sady Żoliborskie” i na sąsiednim osiedlu. Jesteśmy
rodzicami, dziadkami, wychowawcami i los dziecka skrzywdzonego przez środowisko, w jakim się wychowuje, nie może być nam obojętny.
Latem i jesienią tego roku bywalcy Parku „Sady Żoliborskie” zaobserwowali
bladego, wychudzonego chłopca w wieku 12-13 lat, który podchodził do sympatycznych starszych pań, prosząc o „wsparcie”, czyli o 2 złote. Z godną podziwu pewnością siebie opowiadał o swojej „trudnej sytuacji” (jego słowa), śmierci
rodziców lub – w innej wersji – o wyjeździe matki za granicę i śmierci ojca.
Mówił, że jego jedynym opiekunem jest starszy brat – kaleka. Poznaliśmy imię
chłopca – nazywa się Kacper. Niejedną osobę wzruszył, ale i niejedną zaniepokoił. Pamiętamy biedne rumuńskie dzieci zmuszane przez dorosłych do żebrania na
warszawskich ulicach.
We wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego, w dalszym ciągu widywaliśmy
chłopca o różnych porach dnia w parku i na osiedlu, często w towarzystwie nietrzeźwych mężczyzn, palącego papierosy, używającego w rozmowie wulgaryzmów. Okazało się, że mieszka w okolicy Powązek, a na naszym osiedlu odwiedza jedynie wraz z rodzicami znajomych. Widywany był „pod opieką” ojca nie
tylko w dzień, lecz również w późnych godzinach wieczornych, a nawet nocą. W
nocy z 7 na 8 października otrzymał od swego ojca lekcję wandalizmu – wspólnie
zdewastowali klomb w osiedlu obok parku. Załączamy fotografie dokonanych
wówczas zniszczeń.
Przerażająca treść artykułu pt. „Mali oprawcy”, zamieszczonego w „Życiu
WSM” w październiku 2012 r., nasunęła podejrzenie, że opisano w nim tego samego chłopca – Kacpra, kłamczucha, wandala i mordercę kota Miśka. Rodzina
małego Grzesia, oddanego Kacprowi pomocnika, toleruje zabawę w morderstwo.
„Przecież to tylko kot” – mówi babcia Grzesia. Jaki inny chłopiec mógł stać się
idolem małego Grzesia?
Kto dla Kacpra jest wzorem do naśladowania? Ma dopiero 12 lat, a sprawia
wrażenie „wyrobionego życiowo” – zatem ktoś mu stale przekazuje swoje „doświadczenie życiowe”, ktoś dużo straszy. Wierzymy, że nasze obserwacje uzupełnią obraz środowiska, w jakim wychowuje się Kacper. Wierzymy również, że właściwa pomoc i opieka fachowców uchroni to dziecko przed dalszą demoralizacją.
A co będzie z małym Grzesiem? Na jaką zabawę pozwoli mu jeszcze wyrozumiała babcia?
Bywalcy Parku „Sady Żoliborskie”

Ważne informacje
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Przychodnia przy ul. Szajnochy 8, tel. 22 832 44 36
soboty, niedziele i święta – całą dobę
poniedziałek – piątek godz. 20.00 – 8.00
Do bezpłatnego korzystania z przychodni przy ul. Szajnochy 8,
uprawnieni są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia
pacjenci z obszaru dzielnicy Żoliborz.
Pacjenci z obszaru dzielnicy Bielany uprawnieni są w przypadku
nagłego pogorszenia stanu zdrowia do korzystania z usług
Szpitala Bielańskiego.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Żoliborz
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Dbaj o zdrowie i urodę

Żoliborz IV

Bądź piękna w karnawale
Święta, sylwester, karnawał, to
wszystko przed nami, i właśnie teraz o
urodzie pomyśleć warto. Bez względu
na to, czy wybieramy się na wielki bal,
czy tylko do klubu, restauracji, bądź
tylko na towarzyską imprezę do znajomych, chcemy wyglądać odświętnie i
atrakcyjnie. Pora więc poświęcić sobie
trochę więcej czasu niż na co dzień. Od
czego zacząć? Oczywiście od pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Najbardziej
eksponowanych części naszego ciała.
Panie, które poświęcają więcej czasu
pielęgnacji codziennej mają łatwiejszą
sytuację. Ale te zapracowane i zmęczone muszą się bardziej zmobilizować.
Oto kilka podstawowych wskazówek,
które pozwolą nam przeistoczyć się, w
ten wyjątkowy wieczór, w uśmiechniętą
i radosną, świadomą swej urody Kobietę. Zacznijmy od bardzo ważnego zabiegu, jakim jest peeling, który usunie
martwy naskórek z naszej twarzy, szyi
i dekoltu, oczyści ją, rozjaśni, wygładzi
i sprawi, że nałożone później kosmetyki
lepiej się wchłaniają i dłużej utrzymują.
Peeling należy robić kilka dni wcześniej
przed imprezą, na którą się wybieramy.
Jeśli nas stać i mamy chwilę czasu najlepiej pójść do gabinetu kosmetycznego, aby skorzystać z peelingu kawitacyjnego (przy pomocy ultradźwięków),
najlepiej w połączeniu z ampułką kwasu hialuronowego lub kolagenu. Jest to
zabieg bezinwazyjny, daje dobre efekty
i nie jest drogi Jeśli jednak nie możemy
wybrać tej opcji to kupujemy w drogerii
peeling enzymatyczny, dobry dla każdej
cery i same w domu oczyszczamy swoja skórę, później nakładamy maseczkę
najlepiej gotową, których wybór w drogeriach i perfumeriach jest bardzo duży,
lub korzystamy z domowych sposobów.
Jest ich wiele. I tak np. wystarczy: żółtko jajka wymieszać z odrobiną soku z

marchwi i 6 kroplami oliwy z oliwek
i nałożyć na 20 minut na twarz, szyje,
dekolt, potem zmywamy i nakładamy
krem. W czasie gdy odpoczywamy z
maseczką warto na oczy położyć żelowe okulary schłodzone uprzednio w
lodówce. Znikną obrzęki, a skóra pod
oczami wygładzi się. Te zabiegi pozwolą nam przygotować skórę do makijażu tzn. do upiększania. Zaczynamy
od podkładu, najlepiej płynnej konsystencji, jest najbardziej transparentny
(niewidoczny). Odcień dobieramy do
karnacji. Hitem tegorocznego karnawału jest podkład rozświetlający, ze
złotym pyłem. Świetnie tuszuje różne
mankamenty skóry i oznaki zmęczenia.
Od razu powiedzmy, że „błysk” panuje
wszechwładnie, i w modzie i w urodzie,
złoto, srebro, brokaty, perełki, cyrkonie.
Wszystko co się mieni, lśni jest trendy.
Powieki możemy pomalować w całości
na złoto lub srebrno, możemy też łączyć
z innymi kolorami, nakładać brokat lub
perłowe cienie w kącikach oka. Ważne
by oko błyszczało Można dodać różne
ozdoby np. srebrne gwiazdki, a nawet
piórka, nie mówiąc o cyrkoniach. Kreska na dolnej powiece również może
być złota, choć czarna również pasuje.
Rzęsy winny być długie i gęste, a jeśli
komuś takich brak można u kosmetyczki zagęścić i wydłużyć. Można też
przykleić sztuczne, a w ostateczności
skorzystać z dobrej maskary i wytuszować, podkręcić, same końce przysypać
złotym pyłkiem.
Oko i usta to dwa podstawowe elementy dobrego wizażu. Można bardziej
eksponować jeden z tych elementów,
ale w karnawałowym szale nie zaszkodzi wykorzystać obu. Zwłaszcza wieczorowa porą. Ponętne usta muszą lśnić,
muszą mieć mocną barwę, muszą mieć
coś, co przyciąga oko, zniewala, urze-

Zmiana terminu otwarcia
Klubu Mieszkańca

ka. Najmodniejszy kolor tego sezonu to
czerwień, burgund, w dalszej kolejności
fiolet, fuksja w połączeniu z brokatem
lub perłą. Mamy także złote pomadki do
złotych cieni i złotych paznokci. Mamy
błyszczyki w różnych kolorach i rożnej
konsystencji, nie brakuje nawet tatuaży
na usta, które się nakleja. Kosmetyków pozwalających na upiększanie ust
mamy tak wiele, że każda z Pań znajdzie coś dla siebie. Warto też wiedzieć,
że efekt powiększonych ust osiągniemy
obrysowując dolną i górną wargę białą
kredką. Jeśli już mówimy o idealnym
makijażu, to pamiętajmy, obowiązkowy jest róż dodający świeżości skórze.
Jeszcze tylko muśniecie pędzlem nasączonym sypkim pudrem i makijaż gotowy... Ale że wizytówką kobiety są również dłonie więc nie zapominajmy o ich
pielęgnacji i zdobieniu. A możliwości
również są ogromne. I tu, jak na ustach,
modna jest czerwień albo złoto, fiolety i
burgundy. Przebogate zdobienia, brokaty, cyrkonie, kalkomanie. Nowoczesna
wersja frenczu to ciemny lakier z jasną
metaliczną końcówką. Niestety, nie każdy rodzaj manicure możemy zrobić w
domu, ale każde dłonie można wykapać
w rozgotowanym siemieniu lnianym, w
ciepłej oliwce, parafinie kosmetycznej,
a nawet w płatkach owsianych. Możemy nałożyć maskę do rąk i sprawić, że
dłonie będą gładkie jak aksamit.
Pamiętajmy przed każdym wielkim
wyjściem musimy się dobrze wyspać.
Sen to jeden z najlepszych kosmetyków.
Ewelina

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
oferuje do sprzedaży mieszkania w nowych inwestycjach
Niedzielskiego 2
3-pokojowe 70,01 – 80,86 m2
4-pokojowe 129,04 m2
Średni członkowski
koszt m2 – 5.940,00 zł (brutto)
Miejsce postojowe – 32.400,00 zł (brutto)
Lokale użytkowe o powierzchni użytkowej
74,26 m2, 91,25 m2
Średni członkowski
koszt m2 – 8.118,00 zł (brutto)
Poli Gojawiczyńskiej 17
4-pokojowe – 91,9 m2,
5-pokojowe – 138,8 m2
Członkowski koszt m2 powierzchni
przeliczeniowej 9.912,26 zł (brutto)
Miejsce postojowe – 30.732,20 zł (brutto)
Saperska 3
3-pokojowe – 64,5 m2, 72,5 m2, 80,0 m2,
83,2 m2, 92,00 m2
4-pokojowe – 91,7 m2, 107,3 m2

Dyrekcja Administracji Osiedla Żoliborz IV,
Rada Osiedla i Koordynator Klubu Mieszkańca Żoliborz IV

Konkurs na nazwę klubu
Zmiana terminu
Rozpisano konkurs na nazwę reaktywowanego Klubu Mieszkańców Osiedla Żoliborz IV.

Termin nadsyłania prac konkursowych przesunięto
do 4 stycznia 2013 roku.
Proponowaną nazwę Klubu należy napisać na zaklejonej kopercie, a w niej umieścić swoje imię i
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i e-mail.
Dla zwycięzcy NAGRODA!
Propozycje nazwy Klubu mogą być przekazane do sekretariatu Rady Osiedla Żoliborz IV, ul. Dolnośląska 3 (III piętro).
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia w przypadku, gdyby
nadesłana praca naruszała czyjekolwiek prawa autorskie lub była nazwą prawnie zastrzeżoną.
Udział w konkursie jest równoznaczny z deklaracją, że osoba przekazująca propozycję nazwy:
● jest jego autorem/autorką i posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do przekazanej nazwy;
● wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883);
● wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przekazanej propozycji nazwy w dowolnym czasie i
na wszelkich nośnikach.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2013 Roku
składamy mieszkańcom WSM
najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
Ośrodek Wypoczynkowy Jantar w Krynicy Morskiej
wczasy dla seniora
ul. Marszałkowska 81 lok. 25
Tel. (22) 834 95 29 tel. 518-332-715,
www.wczasydlaseniora.2mw.pl

Rada programowa „Życia WSM”

Średni członkowski koszt m2
mieszkania – 7.965,00 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 32.400,00 zł (brutto)
Miejsca postojowe Saperska 3
Warszawska Spółdzielnia

Mieszkaniowa posiada do
sprzedaży wolne miejsca
postojowe znajdujące się w hali
garażowej na parterze budynku,
przy ul. Saperska 3.
Koszt miejsca
36.900,00 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
lub do biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14 (pok. 108), tel. 22 561 34 19.
ŻYCIE WSM Grudzień 2012

W październikowym numerze „Życia WSM”, została zamieszczona informacja o terminie otwarcia Klubu Mieszkańca WSM Żoliborz IV, wyznaczonym
na 10 grudnia 2012 roku.
Dyrekcja Administracji Osiedla Żoliborz IV, Rada Osiedla i Koordynator
Klubu, uprzejmie informują, że podany termin okazał się terminem wyznaczonym przedwcześnie.
Pomieszczenia klubowe, mieszczące się w nowym budynku administracji
osiedla przy ul. Dolnośląskiej 3, wymagają doposażenia i przystosowania ich
do tego typu działalności. Wiąże się to z koniecznością załatwienia wielu spraw
formalno-prawnych związanych z finansowaniem, wykonania i montażu niezbędnych urządzeń, co – mimo dużego zaangażowania osób odpowiedzialnych
– nie było możliwe w podanym terminie.
Uprzejmie informujemy Czytelników i Sympatyków Klubu Mieszkańca
Osiedla WSM Żoliborz IV, że nowy termin otwarcia Klubu został wyznaczony
na
7 stycznia 2013 roku, godz. 18.00
Mamy nadzieję, że zostanie on dotrzymany.
Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Danuta Wernic
(redaktor naczelna)
danuta.wernic@wp.pl

Adam Kalinowski

Wydaje: Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
Strona internetowa WSM:
www.wsmzoliborz.pl
Redaktor naczelny Danuta Wernic

Artur Szyndler

Zbigniew Zieliński
zbigniew.zieliński@
wsmzoliborz.pl

Rada programowa:
Danuta Wernic (przewodnicząca), Adam
Kalinowski (wiceprzewodniczący), Artur
Szyndler, Zbigniew Zieliński.
Reklama i ogłoszenia:
tel./fax 22 838 11 31; 607 465 682
e-mail: zyciewsm@wp.pl
Za treść zamieszczanych ogłoszeń
wydawca nie odpowiada.
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Wydarzenia kulturalne
Listopad i grudzień to miesiące
obfitujące w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Seniorzy – ledwo
odpoczęli po uroczystościach związanych z Dniem Seniora, a już musieli
przygotowywać się do „Patriotycznego śpiewania” z okazji Święta Niepodległości.
Wieczór Pieśni Patriotycznej w
Klubie Piaski był niezwykle uroczysty. O doniosłości tego wydarzenia
może świadczyć fakt, że razem z seniorami śpiewały najwyższe władze
dzielnicy Bielany: burmistrz Rafał
Miastowski i jego zastępca Marek Lipiński.
Później przyszedł czas na imprezy
andrzejkowe i mikołajkowe. Redakcja
„Życia WSM’ została zaproszona na
imprezę mikołajkową w Klubie Piaski. Dzieci bawiły się świetnie. Rozpoczął ją koncert dzieci uczestniczących w warsztatach Studia Piosenki,
później mogły zobaczyć spektakl o
smoku wawelskim. Odwiedził je też
św. Mikołaj, który rozdawał paczuszki ze słodyczami.

KLUB MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA PIASKI
wynajmuje sale na:
imprezy okolicznościowe, rodzinne, kursy, szkolenia, prezentacje,
zebrania, korepetycje i naukę gry na instrumentach
Sale są klimatyzowane. Posiadamy zaplecze kuchenne. Istnieje możliwość wypożyczenia nagłośnienia, projektora, komputerów, DVD, naczyń stołowych i
sztućców.
Sala taneczna:
ok. 80 m2 ♦ lustra ♦ rolety ♦ klimatyzacja ♦ cena: 87 zł/godzinę (brutto)
Sala szkoleniowa:
ok. 80 m2 ♦ nagłośnienie ♦ klimatyzacja ♦ stoły i krzesła (do 70 osób)
cena: 87 zł/godzinę (brutto)
Pokój zajęć:
ok. 14 m2 ♦ 5 stanowisk komputerowych ♦ pianino ♦ cena: 37 zł/godzinę
(brutto)
Wynajęcia w godzinach nocnych liczone są według innych stawek.
W przypadku stałych umów możemy negocjować ceny wynajęcia sal.
Kontakt: Klub Piaski, ul. Broniewskiego 71
Tel. 22 633 80 65, e-mail: klubpiaski@op.pl

Zapraszamy do współpracy

Punkt paszportowy na Bielanach

Choinka w osiedlu Żoliborz IV.

Tuż przed świętami w Klubie Piaski odbyły się, jak co roku, spotkania
wigilijne z samotnymi mieszkańcami,

członkami WSM z osiedla Piaski.
Wiemy, że podobne imprezy organizowane były w innych osiedlach
WSM.
Niestety, nie dostaliśmy zaproszeń,
a więc nie mogliśmy w nich uczestniczyć, ani ich zrelacjonować.
Mamy nadzieję, że to się wkrótce
zmieni. Wprawdzie Klub Mieszkańca w osiedlu Żoliborz IV, nie został
jeszcze oficjalnie otwarty, ale już dostajemy informacje co, gdzie i kiedy
w zakresie kultury i integracji mieszkańców się dzieje.
Byliśmy przy rozdawaniu paczek
świątecznych dla najuboższych mieszkańców tego osiedla. Nieco później,
razem z mieszkańcami, patrzyliśmy
jak rozświetla się choinka ustawiona
przy banku BGŻ.
Red.
Wieczór Pieśni Patriotycznej w klubie Piaski.

Zapraszamy do reklamy w „Życiu WSM”
„

„Życie WSM”to regularnie wydawany kwartalnik, w
nakładzie 27 tys. egzemplarzy, bezpłatnie dostarczany do skrzynek pocztowych wszystkim członkom Spółdzielni. W zasobach Spółdzielni, położonych w kilku
dzielnicach Warszawy (Żoliborz, Bielany, Bemowo,
Białołęka i Praga Południe) mieszka ponad 100 tys.
osób.
„Życie WSM” trafia tam, gdzie nie docierają klasyczne nośniki przekazu reklamowego. Jest zawsze pod
ręką Czytelnika, który pisma nie wyrzuca, bowiem
zawiera ono istotne dla niego informacje związane z
działalnością Spółdzielni. Zachęcają go one do uważnej lektury pisma, a zatem i efektywnego kontaktu z
Państwa reklamą.
Państwa reklama wraz z „Życiem WSM” będzie funkcjonowała na stronie internetowej Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kontakt:
tel./fax 22 838 11 31
mob. 607 465 682
e-mail: zyciewsm@wp.pl

„Życie WSM” stwarza kreatywne możliwości reklamowe, których nie znajdą Państwo w płatnych i bezpłatnych stołecznych dziennikach. Jest
jedynym w swoim rodzaju nośnikiem informacji dla ogromnej rzeszy odbiorców. Przekonały się o tym firmy, które zareklamowały się już na
łamach „Życia WSM”.
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Na początku listopada w bielańskim ratuszu przy ul. Żeromskiego 29, został
otwarty Terenowy Punkt Paszportowy. Mieszkańcy Bielan i Łomianek mogą
nareszcie składać wnioski paszportowe oraz odbierać paszporty bez konieczności opuszczania terenu dzielnicy.
Jest to ogromne udogodnienie dla mieszkańców. Na parterze budynku
urzędu w Wydziale Obsługi Klienta, wydzielono trzy stanowiska obsługujące
petentów. Są one czynne w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.30, we wtorki,
środy i czwartki od godz. 8.00 do 15.30, a w piątki od 8.00 do 14.00. Obsługę
usprawnia elektroniczny system wydawania numerków oraz możliwość uiszczenia opłat na miejscu.
Red.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia
życzy
zespół redakcyjny
„Życia WSM”

Ogłoszenia
ZAMIENIĘ MIESZKANIE
Dla członków WSM
Zgłaszanie ogłoszeń:
Tel./fax: 22 838 11 31
e-mail: zyciewsm@wp.pl
Osobiście: Dział Ogólno-Organizacyjny, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14.
***
Zamienię na większe mieszkanie spółdzielcze własnościowe: 27 m2 (pokój 18 m2 +
widna kuchnia, duży balkon), I piętro w budynku 3-piętrowym przy ul. Magiera.
Tel. 602 893 949.
***
Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe 2 pokoje + kuchnia 37 m2, II piętro,
dwie windy na Starym Żoliborzu, w cichym
miejscu (dużo zieleni), bardzo blisko do
metra, na mieszkanie spółdzielcze własnościowe, na I lub II piętrze, niska zabudowa
od 30 do 42 m2, koniecznie z balkonem,
w cichym miejscu, również Stary Żoliborz.
Zadłużone – spłacam. Tel. 22 831 63 09 lub
606 255 244.
***
Kawalerkę własnościową do remontu, 26

m2, przy ul. ks. J. Popiełuszki, pilnie zamienię na 2-pokojowe + balkon, własnościowe
lub spółdzielczo-lokatorskie do 38 m2, do
remontu. Może być zadłużone. Dopłata.
Tel. 602 766 184.
***
Zamienię na mniejsze mieszkanie spółdzielcze własnościowe M2, 36,3 m2, IV
piętro, taras 7 m2, garderoba, miejsce postojowe w garażu. Osiedle strzeżone na
Piaskach.
Tel. 608 592 460.
***
Zamienię mieszkanie na większe spółdzielcze własnościowe 35 m2, dwa pokoje,
ciemna kuchnia , balkon, piwnica, po wymianie c.w., z.w., elektryki, kanalizacji, 9
piętro, ul. Magiera. Zamienię na większe 3
pokoje, może być lokatorskie z balkonem,
do 60 m2 na Bielanach, spłacę zadłużenie.
Może być do remontu.
Tel. 697 871 977 lub po godz. 18 –
tel. 22 633 48 24.
***
Kawalerkę własnościową 18 m2, ul. Wrzeciono po kapitalnym remoncie, w pełni
wyposażona i umeblowana kuchnia i łazienka, zamienię na większe własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie do 50 m2,
może być zadłużone (dopłacę, spłacę długi, może być do remontu). Tel. 607 36 55 88.

ŻYCIE WSM Grudzień 2012

