Jajko –
symbol
odrodzenia
U wielu ludów od
najdawniejszych czasów rozpowszechnione było wierzenie, że
jajko jest utajonym
źródłem sił twórczych
lub niszczycielskich.
Uważano je za symbol
życia i śmierci, przypisywano mu moc
uzdrawiania i odwracania zła. Dlatego
właśnie spotykamy je często wśród obyczajów związanych z najważniejszymi
wydarzeniami życia. Jajkiem zdobiono
tzw. różdżkę weselną, wręczaną nowożeńcom w czasie obrzędów ślubnych. W
ten sposób, według wierzeń ludowych,
zapewniano małżeństwu liczne potomstwo.
Znany jest też wśród dawnych ludów
słowiańskich zwyczaj wkładania jajka
do trumny zmarłego. Czyniono to po to,
by odpędzić złe duchy i zapewnić zmarłemu spokój. Złe moce odwracało ono
również od chorych, których leczono,
tocząc jajko po ciele chorego.
Różnorodność funkcji jajka wśród obrzędów ludowych, sięgających niewątpliwie czasów pogańskich, sprawia, iż
znalazło się ono i wśród chrześcijańskich
obrządków wielkanocnych. Stało się
symbolem zmartwychwstania Chrystusa, wyobrażeniem budzącego się wiosną
nowego życia, symbolem odrodzenia.

Zmartwychwstanie

Wesołego Alleluja,
smacznego Jajka, mokrego Dyngusa,
wiosennego słońca, radości w sercu
zyczą
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy WSM

Walne statutowe
przesuwamy
Na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 6 i 7 grudnia 2013,
a dotyczyło zmian zapisów w dotychczas
obowiązującym statucie Spółdzielni,
podjęta została uchwała nr 10/2013
zobowiązująca Zarząd do zwołania WZ
dotyczącego Statutu nie wcześniej niż po
upływie 3 miesięcy od daty przekazania
członkom materiałów zawierających propozycje zmian. Materiał ten został przekazany wszystkim członkom Spółdzielni
w lutowym wydaniu „Życia WSM”.
Jednocześnie
poinformowaliśmy
członków Spółdzielni o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia w maju
br. W związku z tym podjęte zostały
przygotowania i wyznaczono terminy Walnego statutowego na dni: 10
i 24.05.2014 r.
Pragniemy jednak poinformować
członków Spółdzielni, że wiele okoliczności skłoniło nas do rozważenia możliwości przełożenia WZ, dotyczącego
zmian zapisów w Statucie, na termin
późniejszy.
A oto okoliczności, które naszym
zdaniem, uzasadniają proponowaną
zmianę:
Tegoroczne czerwcowe WZ przyjmujące sprawozdanie za 2013 r. powiązane jest z wyborami do Rady Nadzorczej
i odbędzie się w czterech częściach.
Intencją Zarządu i RN jest, aby umożliwić jak najliczniejsze uczestnictwo
członków spółdzielni w obradach;

Na czerwcowym Walnym, bez względu na to, czy odbędzie się Walne statutowe czy też nie, statut z wprowadzonymi
zmianami nie będzie obowiązywał, ponieważ wymagać on będzie zarejestrowania zmian w Sądzie, a jak wiadomo,
musi to potrwać.
W związku z końcem kadencji obecnej
Rady Nadzorczej oraz rad osiedli zaplanowano terminy zebrań mieszkańców
w dniach od 04.04.2014 do 08.05.
2014 r., na których zostaną wybrani
członkowie nowych rad osiedli, także
w nowo oddanej inwestycji przy
ul. Niedzielskiego (etap I w końcu maja);
Doświadczenia płynące z tych zebrań
wskazują na to, że sprawy sprawozdawczo
– wyborcze zdominują obrady, i w tych
warunkach dyskusja nad proponowanymi
zmianami statutu może stać się drugorzędna bądź może w ogóle nie być podjęta;
Do Zarządu zgłaszane są też liczne
sugestie, od członków Spółdzielni, aby
ze względu na wagę i znaczenie proponowanych zmian przesunąć WZ na
termin późniejszy;
Istotna jest też konieczność zapewnienia właściwej organizacji i obsługi
tego typu zebrania.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy zgodzą się z powyższą argumentacją,
a my przesuniemy termin Walnego
Zgromadzenia w sprawach statutowych
na okres późniejszy – powakacyjny.
Zarząd

Żoliborz IV

Podział geodezyjny – sprawa do przemyślenia
Dla poszerzenia swojej wiedzy
o uwarunkowaniach położenia swojego
budynku w mieście zachęcam wszystkich spółdzielców do zajrzenia na stronę
internetową www.mapa.um.warszawa.
pl, zwłaszcza do zakładek „Własność”
i „Plany zagospodarowania”. Tym, którzy nie korzystają z Internetu, pozostaje
zdobywanie takich informacji w administracjach osiedli.
Nawiązując jednak do mojego poprzedniego tekstu w „Życiu WSM”, „Czy
pokłócimy się po podziale geodezyjnym
osiedla?”, chciałbym w miarę obiektyw-

nie i wielostronnie nakreślić warianty
podziału geodezyjnego, jakie mogą
rozpatrywać mieszkańcy osiedla Żoliborz IV WSM Zatrasie-Rudawka. Może
stać się to przykładem dla innych osiedli
WSM.
Wariant 1. Pozostajemy przy obowiązującym podziale na nieruchomości
jednobudynkowe z możliwością wprowadzenia korekt w poszczególnych
przypadkach, gdy linie podziału przeczą
zdrowemu rozsądkowi i funkcjonalności
użytkowania terenu.

Niektóre chodniki, altanki śmietnikowe i miejsca parkingowe, które
używaliśmy wspólnie jako mieszkańcy
kilku bloków, przypisano tylko do danego budynku. Przy takim podziale
mieszkańcy budynków, na terenie których po podziale znajdują się altanki
śmietnikowe itp., mogą powiedzieć, iż
np. ta altanka (czy też ten chodnik) jest
obecnie nasza i tylko nasza. My płacimy za użytkowanie wieczyste i podatek
gruntowy i nie zgadzamy się, aby inne
budynki mogły z niej skorzystać, choć
przecież przez lata wszyscy wspólnie
je budowaliśmy i utrzymywaliśmy. Problem ten można jednak rozwiązać poprzez akty notarialne, w których zapisane będą tzw. służebności, czyli wspólne
użytkowanie tak jak dotychczas. Nie
będzie też trzeba ponosić istotnych
kosztów zmian podziału geodezyjnego. Obowiązuje również Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Zatrasia
i Rudawki. Uniemożliwia on odgradzanie poszczególnych budynków wraz
np. z chodnikami służącymi wszystkim,
więc nie powinno być obawy, iż ktokolwiek uniemożliwi nam przejście czy

też korzystanie ze śmietnika. Z punktu
widzenia najmniejszych kosztów można
byłoby się pokusić o korekty tego podziału (oddzielenie niektórych budynków, korekty dróg i przebiegu linii podziału wewnątrz podwórek). Zajęłoby
to nam zapewne od roku do dwóch lat
przy stosunkowo niedużych kosztach
wyłącznie dla mieszkańców budynków,
którzy nie są do końca zadowoleni
z podziału.
Obecny podział wywieszony jest
w budynku administracji na parterze,
jak również dostępny jest na stronie
internetowej www.mapa.um.warszawa.pl.
Dla poszerzenia swojej wiedzy warto
zajrzeć do zakładki: „Warszawa dzisiaj”,
„Własność”, „Plany zagospodarowania”.
Jeżeli chodzi o sam podział to trzeba
odznaczyć na tych zakładkach Działki
Ewidencyjne.
Wariant 2. Zmieniamy radykalnie
istniejący podział jednobudynkowy na
inny jednobudynkowy.
Działki wokół budynków są dużo
mniejsze, tylko na tyle duże, by spełniały wymogi działki budowlanej - zgod-

nie z ustawą obejmującej też ogródki.
Pozostałe wszystkie tereny wspólne są
dużo większe i niezabudowane. Od lat
użytkujemy i utrzymujemy wspólnie
tereny zielone, chodniki, altanki śmietnikowe, parkingi, itp., tak jak to było
dotychczas. Tu jednak powstaje pytanie, czy na tym terenie działki da się
wydzielić tak, aby spełniały uwarunkowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami i praktyki urzędu miasta
stołecznego Warszawy, tj. np. miejsca
parkingowe dla każdego budynku oddzielnie. Jakie będą też koszy tej istotnej zmiany? Realizacja tej, wydaje się,
dość kosztownej przebudowy podziału
w porównaniu z wariantem 1. zajmie
nam zapewne od 3 do 5 lat.
Wariant 3. Zmieniamy istniejący podział jednobudynkowy na podział wielobudynkowy.
Na przykład podwórka-kolonie, kilka
budynków połączonych razem na jednej
nieruchomości wraz z całą dotychczasową infrastrukturą altanek śmietnikowych, parkingów, zieleni i tak dalej.
dokończenie na stronie 6

Przemyślane remonty
Chodząc po osiedlach WSM łatwo zauważyć, że stają się one coraz ładniejsze,
bardziej zadbane i przyjazne mieszkańcom. Te korzystne zmiany w dużej mierze zawdzięczamy termomodernizacji
i wymianie okien. Budynki stały się bardziej kolorowe, ramy okien wybielały,
wszystko pojaśniało i nabrało świeżości.
Wokół domów także lepiej, widać, że
dbamy o zieleń – trawniki i nasadzenia

kwiatowe chronione są płotkami, asfaltowe alejki wyrównano lub zastąpiono
kostką. Jedna z osób zamieszkałych na
Piaskach, goszcząc rodzinę z Niemiec,
usłyszała: „Ale u was fajnie, jaki porządek i tyle zieleni”. Może sprawdza się
powiedzenie „Cudze chwalicie, swego
nie znacie”…
Wewnątrz budynków też widać zmiany:
lastriko zastępowane jest gresem, ściany korytarzy wykładane glazurą, lampy
oświetleniowe wymienione na nowocześniejsze, czasami diodowe. Jednak
zmorą są chaotycznie ułożone instalacje
dostawców Internetu i telewizji kablowej.
Potrzebne są dalsze remonty, podnoszące
jakość naszych terenów. Ich zakres przedstawimy na przykładzie kilku osiedli. Pozostałe opiszemy w następnym numerze.
Piaski
W ubiegłym roku osiedle przeznaczyło na remonty 3,14 mln zł.
W tym przewiduje się wydatkowanie
3,54 mln zł. Aby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców, siedem budynków
jedenastokondygnacyjnych wyposaża
się w nową instalację przeciwpożarową,
zgodnie z wymogami, które w prawie
budowlanym wprowadzono w 2002 r.
Uruchamiane są specjalne piony wodne
z hydrantami na każdym piętrze, montowane czujniki dymu, drzwi przeciwogniowe, instalacje oddymiające i oświetlenie awaryjne – wszystko sterowane
automatycznie. W trzech budynkach
te instalacje zamontowano wcześniej,
w dwóch w ubiegłym roku, w dwóch
pozostałych – obecnie. Aktualny stan
zaawansowania prac wynosi około
70 proc. Niezmiernie ważnym składnikiem zabezpieczenia przeciwpożarowego
dla czterech budynków 240-lokalowych
jest zrealizowana w tym roku wymiana
przyłącza wodociągowego, zapewniająca ciągłość dostawy wody dla celów
mieszkaniowych i przeciwpożarowych.
Lokatorzy budynków czteropiętrowych jako szczególną dolegliwość
odbierali wejście do budynków znisz-
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czonymi i niebezpiecznymi schodami.
Obecnie są one stopniowo wymieniane
na nowe, z balustradami ze stali kwasoodpornej i stopniami pokrytymi antypoślizgową masą żywiczną. W tym roku
akcja „schody” zostanie zakończona, po
wymianie tychże w ostatnich dwunastu
budynkach.
W dużym programie termomodernizacji z lat ubiegłych nie uwzględniono

nowego zespołu budynków Piaski E.
Ale już w 2010 r. rozpoczęto prace nad
ociepleniem budynków przy ulicy Literackiej 21, 23, 25 i 27. W ubiegłym roku
wykonano nową, ocieploną elewację na
ostatnich dwu budynkach. Od kilku lat
ocieplano i modernizowano pawilony
usługowe. W roku 2013 zakończono
prace remontowe pawilonu usługowego
przy ulicy Kochanowskiego 1.
Pozostało jeszcze wiele mniej kosztownych prac remontowych i ułatwiających
życie mieszkańcom. Dla przykładu można podać wymianę przyłączy centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy
Broniewskiego 87 i Kochanowskiego 3,
sukcesywne dobudowywanie podjazdów
dla osób niepełnosprawnych, ostatnio
przy ulicy Broniewskiego 77 i 87.
Bezspornie kapitalnego remontu wymagają drogi wewnątrzosiedlowe. Prace
już rozpoczęto w tym roku, gruntownie
remontując fragment drogi przyległej
do budynku Broniewskiego 87. W bieżącym roku zabiegiem modernizującym
i upiększającym budynki dziesięciopiętrowe ma być wyłożenie gresem i glazurą schodów oraz korytarzy prowadzących od wejścia budynku do dźwigów
osobowych. Remont ma być przeprowadzony kompleksowo, by przez kilka lat
do tej sprawy nie wracać.
Bielany
W zeszłym roku wykonane zostały
prace remontowe wartości 1100 tys. zł.
Na rok bieżący planowany koszt remontów w osiedlu wyniesie 1500 tys. zł.
Będzie kontynuowana wymiana wodomierzy w 10 budynkach, remont windy
w budynku przy ul. Perzyńskiego 13,
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w dwóch budynkach, wymiana starej aluminiowej instalacji
elektrycznej w pięciu budynkach przy
ul. Magiera, modernizacja instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku przy ul. Jarzębskiego 1, remont
altanek śmietnikowych dla siedmiu budynków, malowanie klatek w czterech

budynkach, wykonanie projektu hydroforni i przystosowanie instalacji przeciwpożarowej do obecnych wymagań.
Planowane remonty mają na celu
poprawę bezpieczeństwa ppoż., utrzymanie instalacji i obiektów w dobrym
stanie technicznym oraz uczynienie
naszych zasobów przyjaznymi dla osób
niepełnosprawnych.
Nowodwory
Osiedle położone na Białołęce jest
jednym z mniejszych należących do
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Składa się z 9 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
24 848 m kw. W porównaniu z innymi
jest względnie nowe. Ale to nie oznacza, że nie ma tam potrzeb remontowych i że nie są one realizowane.
W ostatnich latach wykonano remont
dachów w czterech budynkach oraz
remont kominów we wszystkich budynkach przy ul. Ciołkosza. W budynku
przy ulicy Książkowej 9 wykonano remont wejścia do klatki schodowej oraz
zamontowano kamery monitoringu.
Nowoczesność zawitała, gdy wymienione zostały lampy oświetlające teren
osiedla na diodowe – energooszczędne
– za środki pochodzące z rekompensaty za zgodę na podłączenie budowanej
galerii handlowej do osiedlowej stacji
transformatorowej. W tym roku planowane są remonty elewacji w dwóch
budynkach. Spowoduje to wyrównanie
stanu technicznego budynków przy
ul. Ciołkosza. Dzięki mądrej i oszczędnej gospodarce można wykonywać
bieżące i planować przyszłe remonty
bez zwiększania odpisów na fundusz
remontowy, czyli bez dodatkowego obciążania mieszkańców.
Marek Fronczak, Andrzej Włodarczyk,
Zbigniew Zieliński

Nowa
wiceprezes
WSM
Uchwałą nr 12/2014 Rada Nadzorcza
odwołała zastępcę prezesa Zarządu WSM
do spraw ekonomiczno-finansowych, Jarosława Żulewskiego. Na jego miejsce,
w głosowaniu tajnym, uchwałą 14/2014
powołała Urszulę Grzybowiecką.
Urszula Grzybowiecka od lat związana jest ze spółdzielczością. W 1982 r.
obroniła pracę magisterską na SGPiS.
Od 1989 pracuje na stanowisku głównego księgowego. Przez ostatnie 19 lat
prowadziła obsługę finansowo-księgową Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom.

Zebrania mieszkańców członków Spółdzielni w 2014 r.
Data/godz.

Osiedle

Miejsce

10.04.14 czw. 17 00

Żoliborz II

Szkoła Podstawowa nr 68
ul. Or-Ota 5

24.04.14 czw. 1700

Żoliborz III

Społeczny Dom Kultury
ul. Słowackiego 19a

26.04.14 sob. 1530

Żoliborz IV

Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Przasnyska 18a

24.04.14 czw. 18 00

Piaski

Klub Mieszkańców Piaski
ul. Broniewskiego 71

Bielany

XXII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jose Marti
ul. Staffa 111

24.04.14 czw. 1630

Młociny

Bielańskie Centrum
Edukacji Kulturalnej
ul. Szegedyńska 9A

08.05.14 czw. 1800

Wawrzyszew

25.04.14 pt. 1700

Wawrzyszew
Nowy

09.04.14 śr. 1730

Nowodwory

28.04.14 pon. 1900

Latyczowska

sala RO
ul. Kompasowa 12 kl. V

15.04.14 wt. 1900

Hery

parter V klatki budynku
Hery 11

04.04.14 pt. 17

00

Szkoła Podstawowa nr 209
al. Reymonta 25
Zespół Szkół nr 49
ul. Tołstoja 2
sala konf. Urzędu Dzielnicy
Białołęka
ul. Modlińska 197

Członkowie
sala konf. Biura Zarządu
oczekujący
ul. Elbląska 14
Zebranie mieszkańców I etapu Niedzielskiego odbędzie się w maju.
11.04.14 pt. 1700

Odeszła od nas
Janina Trzeciak
7 marca 2014 r. pożegnaliśmy śp. Janinę Trzeciak – wspaniałą kobietę, koleżankę
i zarazem przyjaciela, działaczkę Solidarności.
Choć była parafianką w kościele św. Jana Kantego przy ul. Krasińskiego, w latach
80-tych związała się również z parafią św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie
ks. Jerzy, dziś błogosławiony, odprawiał msze święte za Ojczyznę. Oczywiście jako
hutnicy spotykaliśmy się w kościele św. Stanisława Kostki ze względu na bezpieczeństwo, w innych miejscach natychmiast by nas aresztowano. Działalność w podziemiu
polegała przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. I w takich okolicznościach poznałem Janinę.
Była odważna, pomagała wszystkim, a drzwi jej mieszkania były zawsze otwarte.
Po śmierci ks. Jerzego opiekowała się jego mamą, panią Marianną Popiełuszko. Kiedy ta przebywała w Warszawie, nocowała właśnie u Janiny. W jej mieszkaniu znajdowali nocleg również górale przybywający na mszę za Ojczyznę. W latach 90-tych
Janka była zatrudniona jako dyrektor administracyjny Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Współpraca z Nią układała się bardzo dobrze. Przekazywała swoją wiedzę
pracownikom, była bezpośrednia w swoich wypowiedziach. W latach 1997-2001
i 2005-2009 prowadziła biuro parlamentarne (poselskie, a potem senatorskie) Ewy
Tomaszewskiej. Miałem przyjemność pracować z Janką także w Radzie Osiedla Żoliborz IV, gdzie jej doświadczenie, zaangażowanie oraz wiedza merytoryczna dużo
pomagały w pracy.
Zapamiętamy Janinę jako osobę uczynną, dbającą o sprawy ludzkie oraz
Ojczyzny. Będzie Jej nam brakowało, ale wierzymy, że dostąpiła radości
zmartwychwstania.
Aleksander Piwoński

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze WSM
odbędzie się w dniach:
10.06.2014 r.
12.06.2014 r.
17.06.2014 r.
23.06.2014 r.
		

członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy;
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III;
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Żoliborz IV, Młociny;
członkowie WSM zamieszkali w osiedlach: Piaski, Bielany, Nowodwory, Hery, Latyczowska,
Niedzielskiego, Członkowie Oczekujący.
ŻYCIE WSM Kwiecień 2014

O walnym statutowym

Wiecha na Niedzielskiego

Świeżym okiem
Jesteśmy członkami spółdzielni od
dwóch miesięcy. Śpieszyliśmy się z zapisaniem, żeby zdążyć przed grudniowym
Walnym Zgromadzeniem. Chcieliśmy
wziąć udział w podejmowaniu decyzji o zmianach w statucie Spółdzielni,
najważniejszym przecież dokumencie.
Traktujemy z szacunkiem ideę spółdzielczości i historię WSM-u. Cieszyliśmy się,
że teraz staniemy się jej częścią.
Choć informacja o Walnym Zgromadzeniu pojawiła się na drzwiach klatki
schodowej sporo wcześniej, dopiero
kilka dni przed Walnym pobraliśmy
z Internetu wszystkie dokumenty. Temat
okazał się skomplikowany. Podstawowa
wiedza i zdrowy rozsądek nie wystarczyły, by pojąć istotę postulowanych zmian.
Studiowaliśmy dokumenty, sięgnęliśmy nawet do ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Wszystkiego jednak
było zbyt dużo, a czasu wieczorem, po
pracy, zbyt mało, szliśmy więc na Walne nieprzygotowani. Byliśmy z siebie
niezadowoleni, ale mieliśmy nadzieję,
że przysłuchując się dyskusji wyrobimy
sobie zdanie.
Byliśmy więc na Walnym. I co widzieliśmy?
Ponad dwie godziny zajęło wybranie prezydium oraz ustalenie porządku obrad. Towarzyszyły temu wielkie
emocje. Nie obyło się bez krzyków,
buczenia, przytyków i złośliwości. Grupa członków domagała się odłożenia
głosowania nad zmianami w statucie.
Argumentowali, że było zbyt mało czasu na zapoznanie się z poprawkami.
Twierdzili, że władze miały na pracę
nad nowym statutem dwa lata, a członkowie dwa tygodnie. Złożyli więc projekt uchwały zobowiązującej Zarząd do
dostarczenia propozycji zmian statutu
wszystkim członkom WSM oraz zagwarantowania co najmniej 2 miesięcy na
zapoznanie się z nimi. Przyjęcie uchwały oznaczało w praktyce przerwanie
Walnego i odłożenie go na co najmniej
kilka miesięcy. Wniosek niespodzianie
zyskał duże poparcie zebranych. W atmosferze wiecu padały mocne słowa
zarówno pod adresem władz Spółdzielni jak i wnioskodawców. Ostatecznie
trzy czwarte zebranych poparło wniosek. My także. Walne zostało rozwiązane. O projekcie nowego statutu wcale
nie rozmawialiśmy.

Zobaczyliśmy więc spółdzielnię
skonfliktowaną i przeżywającą kryzys
wewnętrznej demokracji. Spółdzielnię,
która nie potrafi prowadzić spokojnej,
rzeczowej dyskusji na temat podstawowych zasad porządkujących jej działanie; w której z jednej strony członkowie
nie ufają władzom, a z drugiej władze
są sparaliżowane ich oporem; gdzie
członkowie podejrzewają, że władze decydują za ich plecami, a władze widzą
w członkach pieniaczy hamujących konieczne zmiany.
Gdzie zatem tkwi problem? Władze
wywiązały się z obowiązków nałożonych
przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut WSM – przedstawiły propozycję uchwały trzy tygodnie
przez zebraniem, projekt został udostępniony w siedzibie Spółdzielni oraz
na stronie internetowej. Roboczą wersję
konsultowano z radami osiedli, a planowane zmiany zostały zwięźle przedstawione w marcowym „Życiu WSM”.
Władze Spółdzielni mają więc prawo
być zdziwione postawą mieszkańców.
Z drugiej strony nie można odmówić racji
również mieszkańcom. Projekt nowego
statutu liczy blisko sto merytorycznych
poprawek. Nie wiemy, na ile rady osiedli
zasięgały opinii mieszkańców. Na wiosennych spotkaniach osiedlowych temat
statutu nie był poruszany. Wreszcie, po
ogłoszeniu projektu członkowie mieli
w praktyce dwa tygodnie na zapoznanie
się z nim, sformułowanie swoich propozycji zmian i złożenie odpowiedniego
pisma. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że
ludzie pracują, mają rodziny i inne obowiązki, trzeba zgodzić się, że czasu było
za mało. Wydaje się więc, że gniew członków również nie jest bezzasadny.
Naszym zdaniem istotą problemu
jest niedostatek komunikacji między
władzami Spółdzielni a jej szeregowymi członkami. Mieszkańcy potrzebują
lepiej rozumieć, co trzeba zmienić w statucie i dlaczego. Władze natomiast potrzebują bardziej wsłuchać się w opinie
mieszkańców. Wymogi nałożone przez
ustawę to standard minimum. Ustawa
nie jest instrukcją, jak doprowadzić do
konstruktywnego dialogu. Działania
podjęte przez władze, choć należy je docenić, okazały się po prostu niewystarczające. Gdyby projekt nowego statutu
był dostępny z dużym wyprzedzeniem,

być może uniknęlibyśmy całego zamieszania. Choć prawdopodobnie i to byłoby za mało.
Co zatem zrobić, żebyśmy na kolejnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie
uchwalili nowy statut? Jedno jest pewne: przed głosowaniem potrzebna jest
rozmowa – mieszkańców z władzami
i mieszkańców między sobą. Nie wystarczy, że każdy członek dostanie swoją
kopię statutu i dwa miesiące na jego
lekturę. Nawet jeśli wszystko przeczyta
i zrozumie, Walne to za późno, żeby dyskutować – trwa zbyt krótko i jest na nim
zbyt wiele osób, sprawa jest zbyt złożona, a procedury Walnego raczej utrudniają niż usprawniają dyskusję. Dialog
potrzebny jest na długo przed Walnym.
Jak by to mogło wyglądać? Może na
przykład tak: Znajdujemy w skrzynce
list od Władz Spółdzielni. Jest napisany
prostym językiem, bez odwołań do dziesiątek paragrafów. Wyjaśnia, czemu dostajemy statut i zaprasza do jego konsultacji. Dowiadujemy się, że Walne będzie
za cztery miesiące, żeby dać czas na dobre przygotowanie. Rada osiedla zaprasza nas na otwarte spotkanie. To zwykłe
spotkanie, nieskrępowane proceduralnym rygorem: nie wybieramy prezydium,
nie głosujemy nad porządkiem obrad,
kompetentna osoba przystępnym językiem opowiada o istocie najważniejszych
zmian w statucie. Swobodnie zadajemy
pytania i rozmawiamy z innymi mieszkańcami. Formułujemy nasze propozycje.
Na innych osiedlach, a nawet koloniach, trwają podobne spotkania. Są odpowiednio rozreklamowane i odbywają
się o różnych porach, więc osoby pracujące też mogą wziąć w nich udział. Prawie na miesiąc przed Walnym wychodzi
numer specjalny „Życia WSM”, jest
w nim wszystko: omówienie planowanych w statucie zmian z argumentami
za i przeciw, krótkie relacje ze spotkań
osiedlowych oraz zestawienie zgłoszonych po spotkaniach propozycji.
Tym razem idziemy na Walne przygotowani. Znamy i rozumiemy propozycje
innych, zgłosiliśmy własne. Jest to możliwe, bo władze Spółdzielni i rady osiedli stworzyły nam do tego sprzyjające
warunki.
Czy taki scenariusz jest możliwy?
Sobie i Państwu bardzo tego życzymy.
Marta i Łukasz Ostrowscy

Z prawem na Ty
Droga Redakcjo,
zamierzam przekazać mojemu synowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Jak mogę zrobić to najprościej
i bez dodatkowych opłat?
Czytelnik

Darowizna
mieszkania

Odpowiedź znajdziemy w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych: potrzebna będzie umowa darowizny. Artykuł 172 wskazuje, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem
zbywalnym. Paragraf 4 dodaje, iż zbyć
możemy je tylko w formie aktu notarialnego. Trzeba pamiętać, że wraz z przekazaniem mieszkania, oddajemy wkład
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budowlany. Oddanie samego wkładu,
dopóki nie wygaśnie prawo do lokalu,
jest niemożliwe.
Notariusz sporządzi umowę darowizny, w której zawarte będą oświadczenia woli: Czytelnika, o bezpłatnym
przeniesieniu prawa do lokalu, i dziecka, o przyjęciu darowizny. Spółdzielca
będzie musiał mieć ze sobą dokumenty
potwierdzające posiadane spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.
Ile weźmie za wszystko notariusz? To
zależy od wartości prawa do lokalu. Na
koszt wpłynie też to, czy lokal ma założoną księgę wieczystą. Żeby to lepiej zobrazować, za przykład weźmy mieszkanie nr
12 w budowanym przez WSM budynku
przy ulicy Niedzielskiego 2. Za 80,49 m2
lokalu bez wykończenia, jego przyszły

właściciel zapłaci około 657 tysięcy złotych. Gdyby kiedyś chciał go przekazać
synowi, notariusz za sporządzenie umowy
pobierze 2535,77 złotych. Jeśli lokal nie
będzie miał księgi wieczystej, koszt będzie
niższy o 446 złotych. Syn, jako że należy
do kręgu najbliższej rodziny, będzie zwolniony z podatku od spadków i darowizn.
Musi tylko pamiętać o złożeniu w spółdzielni wypisu aktu notarialnego i deklaracji członkowskiej. Żeby zwolnienie było
ważne, notariusz w przeciągu 6 miesiecy
zgłosi nabycie darowizny właściwemu
urzędowi skarbowemu. Jeżeli właściciel
lokalu będzie chciał go przekazać komuś
z dalszej rodziny czy innej osobie (z II lub
III grupy podatkowej), obdarowany musi
się liczyć z zapłaceniem podatku.
Red.

20 marca na sztandarowej inwestycji WSM, zespole budynków
mieszkalnych przy ulicy Niedzielskiego 2, pojawiła się kolorowa wiecha.
Oznacza to zakończenie prac stanu
surowego, drugiego (ostatniego) etapu całej inwestycji i przejście do prac
wykończeniowych trzech budynków.
Powstaje w nich 181 mieszkań i 222
miejsca garażowe.
Jak przystało na dużą inwestycję,
2,5-metrowa wiecha została podniesiona za pomocą potężnego dźwigu,
który jeszcze wczoraj przenosił ciężkie
elementy konstrukcyjne. Wydarzenie,
którego organizatorem był UNIBEP
(główny wykonawca inwestycji), zgromadziło wiele osób: inwestorów, projektantów, wykonawców i właścicieli,
oczekujących na budowane dla nich
mieszkania. Ze strony inwestora, czyli

WSM, przybyli: prezes Maciej Stasiełowicz, jego zastępcy Adam Walczak i
Urszula Grzybowiecka, przedstawiciele
Rady Nadzorczej z wiceprzewodniczącym Andrzejem Włodarczykiem i osiedla Piaski z dyrektor Bożeną Sezonienko.
Projektantów reprezentował częsty gość
na budowie, Tomasz Korneluk. Ze strony
generalnego wykonawcy przybyli: prezes Jan Mikołuszko, wiceprezes Leszek
Gołębiewski i inni członkowie zarządu
oraz współpracownicy związani z tą
inwestycją – kierownik Jacek Grzybowski odpowiedzialny za kontrakt z WSM
i kierownik budowy Mariusz Sawicz. Byli
również przedstawiciele kooperantów
i, oczywiście, bezpośredni wykonawcy
obiektu.
Zebranych powitał prezes Jan Mikołuszko. Wyraził zadowolenie z termi-

nowej realizacji zadania i podziękował
swoim współpracownikom za wykonaną
pracę, a WSM za coraz lepszą współpracę, będącą rezultatem kilkuletniego
docierania się partnerów. W rewanżu
prezes Maciej Stasiełowicz podkreślił
partnerską współpracę i atmosferę wzajemnego zrozumienia. W podobnym
tonie wypowiedzieli się Andrzej Włodarczyk i Adam Walczak, którzy już po raz
drugi byli uczestnikami święta wiechy
w tej inwestycji. Wiceprezes Urszula
Grzybowiecka dołączyła życzenia „byśmy nie tylko byli zadowoleni z siebie
wzajemnie, ale by odbiorcy mieszkań
byli z nas zadowoleni”.
Ciekawostką jest fakt, że podniesienie wiechy odbyło się pierwszego
dnia wiosny, tuż przed jej astronomicznym nadejściem. Poprzednia taka
uroczystość miała miejsce 7 listopada
2012 r., kiedy to wiecha podkreślała
zakończenie stanu surowego pierwszego etapu inwestycji. Pisaliśmy o tym
już w numerze 4 (33) „Życia WSM”.
Obecnie budynki i mieszkania wzniesione w pierwszym etapie są gotowe,
z powodzeniem przeszły wszystkie
kontrole i odbiory. Teraz lokatorzy odbierają klucze.
– Największym sentymentem darzę zawsze chwile wykonania wykopu
i pierwsze ułożenie betonu. To trochę
tak, jak położenie kamienia węgielnego, tylko mniej uroczyste. Tak też
odczuwałem to w tym wypadku. Inną
sprawą, może mniej związaną z samą
budową, jest wspomnienie wielogodzinnych przygotowań i negocjacji umowy
wykonawczej oraz samo uruchomienie
drugiego etapu inwestycji – powiedział
nam wiceprezes Adam Walczak.
Natomiast Jacek Grzybowski, kierownik kontraktu ze strony UNIBEP
opowiedział ciekawostkę: - Podczas robót ziemnych związanych z wykopem
pod fundamenty natknęliśmy się na
niewybuchy. Po zabezpieczeniu terenu
i zachowaniu maksymalnych środków
ostrożności, zawiadomiliśmy jednostkę
saperską. Saper, ku zaskoczeniu i zdziwieniu wszystkich, wziął niewybuchy
pod pachę i wrzucił do samochodu,
wyjaśniając, że przestały być groźne.
Oczywiście przy okazji cały teren budowy został dokładnie sprawdzony, czy
nie ma innych tego typu niespodzianek.
Nie było.
Dariusz Janowski, Zbigniew Zieliński

Od lewej stoją: Maciej Stasiełowicz - prezes WSM, Andrzej Włodarczyk - wiceprzewodniczący
RN WSM, Jan Mikołuszko - prezes UNIBEP, wiceprezesi WSM Adam Walczak
i Urszula Grzybowiecka.
fot. Zbigniew Zieliński
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Podwójny jubileusz Marii Kownackiej
Szkic do portretu Marii Kownackiej
rozpoczynać winien wers z wiersza
ks. Jana Twardowskiego „spieszmy się
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Sens tej pięknej myśli wybitnego poety Maria Kownacka wypełniła treścią,
którą było jej życie i praca. Spieszyła się
kochać ludzi – dzieci. Była wrażliwa na
wszystko, co wzbogacało i uszczęśliwiało małego człowieka – przyjaźń, miłość,
radość i dobroć.
Rok 2014 to 120. rocznica urodzin
Marii Kownackiej. Urodziła się w Słupie
koło Kutna, w dworku rodzinnym, służącym po wojnie Szkole Podstawowej
z łączonymi klasami I, II, III i IV. We
wspomnieniach Maria Kownacka określa swoje dzieciństwo jako pogodne
i szczęśliwe (do czasu śmierci matki).
W dorosłym życiu pracuje jako nauczycielka szkółki wiejskiej, sama tworzy
pomoce dydaktyczne. Następnie, jako
bibliotekarka w Ministerstwie Reform
Rolnych, współpracuje z Marią Dąbrowską, autorką „Nocy i dni”.
Teatr w WSM
W 1926 r. przystępuje do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w
1931 r. otrzymuje własne mieszkanie
w V kolonii WSM, w którym mieszka
do śmierci. Wspomina WSM Żoliborz
jako młodą, najbardziej uspołecznioną
dzielnicę Warszawy. Przystępuje do rozwijającego prekursorską, dynamiczną
działalność Robotniczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, gdzie jej twórcze możliwości znajdują doskonałe zastosowanie. Współorganizuje teatr Baj i tworzy
teksty do sztuk dla dzieci. Twórczość
teatralna jest jej prawdziwą pasją. Teatr
kukiełkowy przy RTPD powołany został
przez amatorów – młodzież pełną zapału. Jednak zupełnie brakuje repertuaru.
Dzieci domagają się przedstawień, dlatego tworzy szereg sztuk, np. „O Kasi, co
gąski zgubiła”, „O Straszliwym smoku”,
„Cztery mile za piec”, „O Żaczku Szkolaczku”, które wydane zostaną jako programowe sztuki dla dzieci najmłodszych
w przedszkolach i świetlicach.
W czasie okupacji współredaguje czasopisma dla dzieci: „Jarmutka”
i „Dziennik Dziecięcy”, których oryginalne egzemplarze z rysunkami dzieci
przekazano do Muzeum Powstania Warszawskiego.
W roku 1952 wzbogaca „teatrzyki”
o „Supełki i węzełki” dla dzieci chorych
w Rabce i Szklarskiej Porębie, aby umilić
im czas przebywania w szpitalach. Pokazuje, jak stworzyć kukiełkę z niczego.

Wystarczy gałganek, ręcznik; zapętlić
supełkami, uzupełnić guzikami oczka,
buźki, z włóczki zrobić peruczki, korony,
wianki, a nawet spódniczki i już supełkowe kukiełki zagrają. Dla nich tworzy
miniaturowe obrazki sceniczne – pomysł
przyjęty przez Teatr Lalka w Warszawie.
Plastuś
Plastuś to bohater wielu pokoleń –
już 82 lata cieszy i bawi małych czytelników. „Kajtkowe Przygody”, „Rogaś
z Doliny Roztoki”, „Dzieci z leszczynowej
górki” – w tych utworach pani Maria
wykreowała bohaterów bliskich dzieciom i młodzieży.
„Plastusiowy pamiętnik”, drukowany jako odcinkowe opowiadanie

Obchody jubileuszu
Z inicjatywy WSM, TPD i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy postano-
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wiono, w 120. rocznicę urodzin Marii
Kownackiej i 95. rozpoczęcia jej pracy
twórczej, zorganizować szereg imprez
popularyzujących czytelnictwo wśród
dzieci i młodzieży.
Będą to:
– konkursy: plastyczne, teatralne
i literackie;
– popularyzacja czytelnictwa w ramach ogłoszonego narodowego programu rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży;
– sesja naukowa poświęcona twórczości M. Kownackiej;
– zlot szkół i przedszkoli im. M. Kownackiej w Warszawie;
– jubileusz 80-lecia przedszkola RTPD
na Żoliborzu „Szklany domek”;
– jubileusz 45-lecia Przedszkola WSM
TPD Żoliborz IV;
– inicjatywa utworzenia ławeczki
z Plastusiem w żoliborskim parku.
Sama

Maria

Kownacka

o sobie: „Nigdy nie opowiadam dzieciom rzeczy smutnych. Wszystko, co
piszę, staram się utrzymać w jasnych
kolorach, żeby na dziecięcej buzi wywołać uśmiech”. Nie sposób w jednym
artykule pomieścić jej ogromnego, ponadczasowego dorobku. Wszystko, co
czyniła, zamknąć można w jej myśli „bo
tylko w tym sadzie ptak gniazdo uwije,
gdzie człek serce kładzie we wszystko,
co żyje”. Kłaniamy się Pani Mario, jest
Pani naszym Przyjacielem.
Anna Gruszczyńska

mówiła

Rocznicowy rok
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzą w tym roku cztery wydarzenia
jubileuszowe.

w „Płomyczku”, został życzliwie przyjęty przez krytykę literacką i pedagogów. Zyskał gorącą sympatię dzieci.
Został przetłumaczony na kilka języków,
m. in. rosyjski, węgierski, niemiecki,
gruziński i litewski. W 1965 r. książka
miała, w niezmienionej formie, już XIV
wydanie. Opublikowana została przez
Naszą Księgarnię razem z drugą częścią,
„Przygodami Plastusia”, z pięknymi ilustracjami Zdzisława Rychlickiego. Kontynuacja powstała po spotkaniu autorki
w Szkole TPD nr 1, gdzie dzieci nalegały,
żeby pisała dalszą część „Plastusiowego
pamiętnika”.
Izba Pamięci
W V kolonii WSM pani Maria mieszkała 51 lat. Na ścianie domu, w którym
było jej mieszkanie, w setną rocznicę
urodzin pisarki wmurowano tablicę pamiątkową. Zmarła 27 lutego 1982 r.
w Warszawie, miała 87 lat. Została

Rodzinny plac zabaw
Na placu zabaw na Piaskach, przy
ulicy Kochanowskiego 22, znajdą coś
dla siebie nie tylko małe dzieci, ale
również młodzież i seniorzy. Atestowane urządzenia fitness do uprawiania
gimnastyki rekreacyjnej przeznaczone
dla seniorów zamontowano tam już
w 2012 r. Pisaliśmy o tym wcześniej,
ostatnio w poprzednim numerze. Zresztą
plac potwierdza swoją wielopokoleniową
uniwersalność podczas corocznych pikników powitania i pożegnania lata.
Wczesną jesienią ubiegłego roku na
placu wzniesiono dwie stalowe wieże
i połączono je stalową liną, tworząc
zjeżdżalnię. Po wejściu na jedną z wież,

pochowana na Cmentarzu Powązkowskim. Na jej grobie umieszczono postać
Plastusia.
W testamencie przekazała swoje
mieszkanie WSM. Dziś znajduje się
w nim Muzeum – Izba Pamięci
im. Marii Kownackiej. Pieczę nad Muzeum sprawuje Spółdzielnia. Obejmuje
troską pozostawione materiały twórcze,
jak również osobiste pamiętniki i fotografie rodzinne. Wiele szkół i przedszkoli przyjęło za patrona Marię Kownacką. Zarząd WSM i Muzeum utrzymują
z placówkami żywe kontakty, organizując wiele przedsięwzięć artystycznych.
Za swoją pracę pisarską Maria Kownacka otrzymała wiele wyróżnień: „Order Uśmiechu” w 1980 r, „Przyjaciel
Dzieci” w 1979, „Złotą Odznakę WSM”
w 1975.

120. rocznica urodzin Marii Kownackiej
i 95. lat rozpoczęcia jej pracy twórczej
Maria Kownacka to znakomita autorka literatury dziecięcej – jej utwory stanowią kanon polskiej literatury dziecięcej, są lekturami szkolnymi, uczą i bawią
już kilka pokoleń.
Więcej o obchodach w artykule obok.
95-lecie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Powstałe w 1919 r. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu było
prekursorem kompleksowego programu
opieki i wychowania dzieci w środowisku
zamieszkania. Utworzono tzw. Rzeczpospolitą Dziecięcą. W zasobach WSM powstały świetlice, przedszkola, szkoły, poradnie zdrowia – jedne z pierwszych w kraju
w okresie międzywojennym. Dzięki żoliborskiej współpracy te organizacje stworzyły
klimat i warunki lokalowe do działania.
Służyły za wzór dla wielu późniejszych rozwiązań w zakresie opieki, zdrowia, wychowania i pomocy socjalnej dla rodzin. Stąd
też koncepcja osiedla społecznego WSM.
80-lecie przedszkola RTPD i WSM
Przedszkole zostało uruchomione
w 1928 r. W 1934 przeniesiono je do

tzw. Szklanego Domku przy dawnej
ul. Płońskiej, a obecnie ul. Suzina.
Placówka wyróżniała się nowatorskim
programem opieki nad dziećmi, zajęciami artystycznymi, klasą zerową,
opieką lekarską, słynnym ogrodem
i zwierzyńcem.
45-lecie przedszkola WSM
przy ul. Broniewskiego
Placówkę zorganizowano w celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie pracy
rodziców w warunkach nowego osiedla,
gdzie brak było takich placówek. Obowiązywał opracowany statut i regulamin działania, określający wzajemne zobowiązania
stron. Lokal i koszty eksploatacji pokrywał
WSM, natomiast zatrudnienie kadry i
program merytoryczny TPD – wtedy dla
około 120 dzieci, pierwszeństwo dając
najmłodszym z WSM. W tej formie przedszkole działało do 1995 r.
Niesprzyjająca atmosfera w samorządzie osiedla i względy ekonomiczne
spowodowały, że przedszkole zostało
przeniesione do lokalu po państwowej
placówce przy ul. Broniewskiego 11b,
do małych pomieszczeń, gdzie można
było przyjąć ok. 40 dzieci. Przebywają tam dzieci specjalnej troski z rodzin
potrzebujących wsparcia socjalnego
i wychowawczego.
Za lokal ustanowiono czynsz, który
pokrywa TPD ze środków własnych,
ograniczając wydatki dydaktyczne.

Od tej pory ustał znaczący patronat
WSM. Obecnie pomoc ta jest raczej
symboliczna.
Dla zobrazowania ciekawych
form pracy z dziećmi w latach 70.
w przedszkolu WSM/TPD, pozwalamy sobie zaprezentować fotografie z uroczystości i przedstawień
z udziałem dzieci. Ogłaszamy konkurs „Poznaj siebie na zdjęciu”.
Zgłoszenia proszę przesyłać do
redakcji Życia WSM. TPD ufunduje
nagrody książkowe Marii Kownackiej z listami gratulacyjnymi z okazji 45-lecia działania przedszkola
WSM/TPD.
W latach 80-tych w osiedlach WSM:
Bielany, Piaski, Młociny i Chomiczówka
działały świetlice, kluby i przedszkola
TPD. Mimo upływu lat i zmiennych warunków ekonomicznych ciągłe istnieje
zapotrzebowanie na małe przedszkola
w dużym mieście. TPD wypełnia te obowiązki dzięki doświadczeniu, dobrej kadrze i dużej chęci pracy. Obecnie mamy
około 30 miejsc dla małych dzieci. Dla
starszych dzieci szkolnych pracujemy
w dwóch ogniskach wychowawczych.
Mamy dla nich program pomocowy,
opieki, wychowania, organizacji czasu
wolnego, pomocy w nauce i problemach
rodzinnych.
Anna Gruszczyńska

dzieci starsze zjeżdżają w dół, siadając
na krzesełku i trzymając się uchwytów.
Poziom zerowy, wyłożony tartanem,
osiągają po kilku sekundach. Chciałoby
się jeszcze pomarzyć o torze, na którym
mogłaby harcować młodzież starsza na
wrotkach i deskorolkach.
Dzieci, rodzice, Rada Osiedla i Administracja Osiedla Piaski dziękują Zarządowi
Dzielnicy Bielany za sfinansowanie budowy zjeżdżalni linowej. Mamy nadzieję na
dalszą owocną współpracę. Szczególnie
podziękowania przesyłamy wiceburmistrzowi Grzegorzowi Pietruczukowi, który
poświęcił nam najwięcej czasu.
ZZ
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Pawilon Kulturalny
na Sadach Żoliborskich
Niektórzy ze starszych mieszkańców
Żoliborza III jeszcze pamiętają restaurację „Różanka” znajdującą się na skraju
naszego osiedla, przy ulicy Krasińskiego.
Kiedy znikła na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, osiedle
stało się kulturalną pustynią, okraszoną sklepami monopolowymi. Dlatego
z wielkim zainteresowaniem (i trochę
niedowierzaniem, że jednak jest to możliwe w dzisiejszych czasach) mieszkańcy

nych zdjęć Sadów Żoliborskich autorstwa
pana Pawłowskiego. Na miejsce swoich
spotkań Pawilon obrali szachiści, zmuszeni dotychczas do rozgrywania partyjki na
betonowych szachownicach ustawionych
pod chmurką. Spotkania z cyklu „Czytanie dla seniora”, w trakcie których mieszkający na naszych osiedlach lektorzy czytają znane utwory, imprezy dla dzieci czy
spotkania seniorów przy kawie, wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Warto

Ekspert UNIQA radzi:
Ubezpiecz swoje mieszkanie

pokoleniowe imprezy jest jeszcze mało
rozreklamowane. Okoliczni mieszkańcy
dowiadują się o imprezach tylko jeśli
zajdą z ciekawości lub przeczytają menu
na rozstawionych w parkowych alejkach „potykaczach”. Wypadałoby może
bardziej nawiązać współpracę ze spółdzielnią, dzięki czemu osiedle mogłoby
zyskać miejsce do realizacji wielu imprez
kulturalnych. Wszak wszyscy spółdzielcy
odprowadzają składki na działalność

Nawet jeśli twoja wspólnota jest ubezpieczona, nie oznacza to, że twoje
mieszkanie również jest ubezpieczone. Sprawdź jak możesz chronić „własne M”
już od kilku złotych miesięcznie.
Mądrze ubezpieczone mieszkanie to mieszkanie ubezpieczone kompleksowo. Takie, które obejmuje ochroną zarówno mury, jak i mienie domowe, czyli ruchomości
domowe (sprzęty, ubrania, biżuterię) oraz stałe elementy mieszkania (np. stolarka
okienna i zabudowa kuchenna). Jeszcze jednym elementem kompleksowego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym.
Wygodne i nieodczuwalne dla portfela
Czym jeszcze charakteryzuje się mądrze wybrane ubezpieczenie? Tym, że płacimy niskie składki, najlepiej wynoszące już od kilku złotych miesięcznie. Takiego
wydatku nie odczujemy specjalnie w domowym budżecie, a zapewni nam on
spokój i bezpieczeństwo. Bardzo wygodną formą jest ubezpieczenie „przy czynszu”, czyli takie, w którym składkę opłacamy wraz z comiesięcznymi opłatami
czynszowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie też zawarcie ubezpieczenia na czas
nieokreślony. Nie będziemy musieli wtedy pamiętać o konieczności odnawiania
polisy w wymaganym terminie.
Pełna suma odszkodowania
Wykupując polisę warto zorientować się, czy przewiduje ona tzw. brak udziału
własnego w szkodzie i czy uzyskamy wypłatę odszkodowania w pełnej wysokości.
Musimy mieć pewność, że ubezpieczenie nie przewiduje tak zwanej „konsumpcji
sumy ubezpieczenia”, czyli gdy na przykład dostaliśmy w lutym od ubezpieczyciela
odszkodowanie za spowodowane przez nas zalanie sąsiada, a z kolei w marcu zdarzyło się włamanie do naszego mieszkania i złodzieje dokonali kradzieży, to i tak
dostaniemy pełną sumę odszkodowania, na którą się umawialiśmy.

przyjęli nową inicjatywę, która powstała
w parku Sady Żoliborskie. Choć należy
do miasta, park znajduje się w środku naszego osiedla. Został utworzony
i - dzięki inicjatywie mieszkańców - obroniony w 1992 r. (wypada wspomnieć, że
długo jeszcze trwały podchody deweloperów na postawienie w nim kolejnego
osiedla). Ma historyczne korzenie sięgające okresu powstania warszawskiego,
co wielce zobowiązuje.
I to właśnie tam, w zrujnowanym, od
wielu lat opuszczonym domku, po kapitalnym, wielomiesięcznym remoncie
w grudniu ubiegłego roku pani Joanna
i pan Marek otworzyli klubokawiarnię
Pawilon Kulturalny, która już wzbudziła
zainteresowanie bywalców parku i okolicznych mieszkańców.
W krótkim, trzymiesięcznym okresie
swego istnienia, a należy podkreślić, że
był to czas zimowy, w Pawilonie zorganizowano już kilka imprez kulturalnych.
Samo otwarcie wzbogacone zostało
multimedialną prezentacją historycz-

również dodać, że w Pawilonie rozpoczął
spotkania Klub miłośników architektury
Sadów Żoliborskich.
Ale Pawilon Kulturalny to nie tylko
szeroko rozumiana kultura. Już z wchodząc można zauważyć ładnie wykończoną salę restauracyjną, gdzie na obiady
przychodzi coraz więcej okolicznych
mieszkańców. Zwłaszcza w niedziele
można łatwo zorientować się, kiedy
kończą się msze w pobliskim kościele
św. Jana Kantego, bo wtedy po „małą
czarną” zaczyna ustawiać się kolejka.
Ambicje pomysłodawców Pawilonu
sięgają jednak dalej. Na miejscu mogą
się odbywać również okolicznościowe
imprezy rodzinne, urodzinowe. W tym
krótkim okresie działania jedna z nich
już miała miejsce. Należy dodać, że
Pawilon współpracuje w realizacji wielu programów z Urzędem Dzielnicy.
Zarówno seniorzy, jak i młode mamy
z dziećmi znajdą w ofercie Pawilonu coś
dla siebie i swoich pociech.
Jednak to idealne miejsce na wielo-

społeczno-kulturalną, więc chyba warto
skorzystać z nadarzającej się okazji.
Pani Joanna, współwłaścicielka pawilonu, twierdzi, że jest otwarta na
pomysły mieszkańców, bo nie kasa jest
najważniejsza, ale działanie dla lokalnej
społeczności, wśród której przeważają
przecież spółdzielcy. To Judymowe podejście do własnego biznesu jest trochę
pod prąd dzisiejszym prywatnym inicjatywom, dlatego tym bardziej wypada
życzyć samych sukcesów oraz zrealizowania wszystkich planów i pomysłów.
Robert Rogala

Pełne zabezpieczenie
Zalanie, pożar i kradzież z włamaniem to trzy główne zagrożenia dla naszego
mieszkania i pozostawionego w nim mienia. Zalania powodowane są zwykle
przez nieumyślne niedokręcenie kurków, zsuniecie się węża odpływowego od
pralki, ale także przez samoistne uszkodzenia instalacji wodociągowej. Zdarzyć
się może również wyciek wody z urządzeń chłodniczych, z lodówki czy zamrażarki. Do rzadszych, ale spotykanych przypadków, należy zalanie wodą z uszkodzonego... akwarium. Kolejnym zagrożeniem jest pożar, którego przyczyną bywa
nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub niezgaszony papieros. Jednak najczęstszą przyczyną pożarów w naszym kraju (około 9000 pożarów rocznie) są
wadliwe bądź źle użytkowane urządzenia elektryczne. W roku 2013 wydarzyło
się w Polsce ponad 118 tysięcy kradzieży z włamaniem. Oznacza to, że co 4
minuty gdzieś w kraju dokonywane jest włamanie. Mimo że stosujemy różne zabezpieczenia, wstawiamy drzwi antywłamaniowe, zakładamy dodatkowe zamki,
to i tak nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec włamaniu. Złodzieje nie tylko
kradną nasze mienie, ale często brutalnie dewastują nasze mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy czy biżuterii, niszczą również to, czego nie mogą wynieść.
Jak być mądrym przed szkodą
Po prostu warto się ubezpieczyć od skutków wymienionych wyżej zdarzeń,
których przecież nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Pozostaje oczywiście pytanie, jakie ubezpieczenie warto wybrać? Najlepiej takie, które spełnia
wszystkie wymienione wyżej kryteria. Takim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie
mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”, oferowane przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń. Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”
to kompleksowa ochrona zarówno twojego lokalu (jego wartości rynkowej), jak
i mienia, znajdującego się w mieszkaniu (elementów stałych i ruchomości domowych), piwnicy, komórce oraz garażu przed: zalaniem, pożarem, kradzieżą z włamaniem i wandalizmem. Ubezpieczeniem mieszkania ze składką „przy czynszu”
objęta jest również odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody rzeczowe i osobowe: zalanie sąsiada, szkody wyrządzone przez dzieci, szkody wyrządzone przez
posiadane zwierzęta domowe itd. Jeżeli nieumyślnie wyrządzisz innym szkodę,
otrzymasz odszkodowanie. Odpowiedzialność UNIQA w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym to dziesięciokrotność wybranej sumy ubezpieczenia. Oznacza to,
że jeżeli zdecydujesz się na sumę ubezpieczenia w wysokości 7 000 zł, to UNIQA
odpowiada za szkody o wartości do 70 000 zł.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu, skontaktuj się z: Ekspertem
ds. współpracy z Mieszkalnictwem pod nr tel.: (22) 501 32 34.

Robotyka na Piaskach
W klubie osiedla Piaski z powodzeniem prowadzone są warsztaty dla dzieci z „Lego Robotyki”. Ich nowatorska
forma spodobała się rodzicom, którzy
przyprowadzili swoje pociechy na pierwsze zajęcia w październiku. Od tej pory
to już dzieci same pilnują kolejnego spotkania.
A dlaczego? Ano dlatego, że młodzi
miłośnicy dostają do zabawy i nauki noŻYCIE WSM Kwiecień 2014

woczesne zabawki w postaci elektromechanicznych zestawów klocków Lego,
z których tworzą „roboty”, a następnie
za pomocą oprogramowania komputerowego zadają swoim zabawkom
czynności do wykonania. W rezultacie
powstają inteligentne urządzenia. Na
początku uczestnicy składają je według
schematów i opisów znajdujących w instrukcjach, dzięki czemu mogą nauczyć

się, jak w przyszłości samodzielnie tworzyć posłuszne maszyny.
Tego typu warsztaty rozwijają
u dzieci zdolności kreatywnego myślenia,
a także uczą pracy w grupie (zajęcia
odbywają się w dwuosobowych zespołach). Robotyka to przyszłość. Zapraszamy na warsztaty w każdy czwartek
w godzinach 16.30–18.30.
Zbigniew Szczepaniak, kierownik klubu
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VADEMECUM SPÓŁDZIELCY
Prawa członków
spółdzielni

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy
z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, dają szereg praw i kompetencji
członkom spółdzielni, którzy wykorzystując przyznane im narzędzia mogą
aktywnie współuczestniczyć w funkcjonowaniu spółdzielni oraz mogą mieć
rzeczywisty wpływ na jej działalność.
Ponadto, dostępne środki prawne dają
spółdzielcom realną możliwość kontroli
organów spółdzielni oraz osób sprawujących funkcje w tych organach.
Przywołane powyżej przepisy ustalają także zasady funkcjonowania organów spółdzielni, a także określają liczne
prawa oraz kompetencje jej członków
umożliwiające im faktyczny wpływ na
działalność spółdzielni.
Statut Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, oprócz organów ustawowych, tj. Walnego Zgromadzenia,
Rady Nadzorczej i Zarządu, przewiduje
działanie takich organów, jak rady osiedli, które sprawują nadzór i kontrolę
społeczną nad działalnością administracji osiedli oraz zebrania mieszkańców-członków Spółdzielni, do zadań
których należy między innymi wybór
i odwołanie członków rad osiedli. Zatem zakres wpływu członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na jej
działalność jest szerszy niż przewidziany
w przepisach ustawowych.
Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy - Prawo
spółdzielcze, prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla
wszystkich członków równe.
Członek spółdzielni mieszkaniowej
ma prawo:
• uczestniczenia w walnym zgromadzeniu;
• wybierania i bycia wybieranym do
organów spółdzielni;
• otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami
organów spółdzielni, protokołami obrad
organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez
spółdzielnię z osobami trzecimi;
• żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
• udziału w nadwyżce bilansowej;
• do świadczeń spółdzielni w zakresie
jej statutowej działalności.
Członek spółdzielni ma bardzo szerokie uprawnienia informacyjne co
do działalności spółdzielni, której jest
członkiem. Na podstawie art. 81 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych członek
spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu
statutu i regulaminów oraz kopii uchwał
organów spółdzielni, protokołów obrad
organów spółdzielni, protokółów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych
oraz faktur i umów zawieranych przez
spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty
sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu,
pokrywa członek spółdzielni wnioskujący
o ich otrzymanie.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom
członków w zakresie ułatwienia możliwości zapoznawania się ze wskazanymi
powyżej dokumentami spółdzielni, Komisja Organizacyjno-Samorządowa Rady
Nadzorczej WSM zaproponowała zmiany
w obowiązującym statucie. Projekt statutu spółdzielni przewiduje możliwość
zrobienia zdjęć przeglądanych dokumentów, w celu nie ponoszenia przez członka spółdzielni kosztów sporządzenia ich
odpisów i kopii. Ponadto, zgodnie z powołanym powyżej art. 81 ust. 3 wprowadzony został zapis, że statut spółdzielni,
regulaminy, uchwały i protokoły obrad
organów Spółdzielni, a także protokoły
lustracji i roczne sprawozdanie finansowe
powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
Ponadto członek spółdzielni może żądać rozpatrzenia przez właściwe organy
spółdzielni wniosków dotyczących jej
działalności. Obowiązujące prawo daje
zatem każdemu spółdzielcy, który złożył
wniosek w zakresie działalności spółdzielni do organu wskazanego przez
ustawę lub statut, uprawnienie do żądania rozpatrzenia wniosku.
Członek spółdzielni ma prawo
uczestniczyć w walnych zgromadzeniach, które spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek organizować. Ma
prawo zgłaszać projekty uchwał, żądania zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz poprawki do projektów
uchwał. Ma prawo kandydowania oraz
wybierania organów spółdzielni, czy
głosowania nad takimi kwestiami jak
np. udzielenie absolutorium zarządowi.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że walne zgromadzenie
spółdzielni mieszkaniowej nie może
być zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Zarząd powinien zwoływać
walne zgromadzenie dla swoich członków przynajmniej raz w roku w ciągu 6
miesięcy po upływie roku obrachunkowego - także na żądanie rady nadzorczej oraz przynajmniej jednej dziesiątej
członków spółdzielni. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno
być złożone pisemnie z podaniem celu
jego zwołania. O walnym zgromadzeniu członkowie powinni zostać poinfor-
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mowani na 21 dni przed terminem jego
posiedzenia. Zawiadomienie o walnym
zgromadzeniu powinno zawierać czas,
miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich
sprawozdań i projektów uchwał, które
będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawach członka do zapoznania się z tymi dokumentami. W przypadku wniesienia do porządku obrad
walnego zgromadzenia dodatkowych
spraw, uzupełniony porządek obrad
powinien być podany do wiadomości
członkom spółdzielni na 7 dni przed
terminem walnego zgromadzenia.
Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwał jednego organu spółdzielni do innego, wskazanego w statucie, organu spółdzielni w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym. W tym wypadku
statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w
szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania. Postanowienia statutu
o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym
nie mogą ograniczać dochodzenia przez
członków ich praw na drodze sądowej.
W wypadku zaskarżenia przez członka
uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
Istotnym narzędziem kontroli działań
organów spółdzielni jest lustracja. Dla
spółdzielni mieszkaniowych jest ona
obowiązkowa. Zgodnie z tymi przepisami
spółdzielnia mieszkaniowa musi poddać
się badaniu lustracyjnemu przynajmniej
co trzy lata, a w okresie budowania budynków mieszkalnych oraz rozliczania
kosztów budowy tych budynków, a także
w spółdzielni w stanie likwidacji, lustrację
przeprowadza się corocznie. Jeżeli spółdzielnia nie poddaje się okresowej lustracji, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada
Spółdzielcza, przeprowadza z własnej
inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt. Żądać zaś lustracji mogą: walne zgromadzenie, rada
nadzorcza lub 1/5 członków spółdzielni.

Okres przedświąteczny w WSM miał pokazać, że warto być w spółdzielni. Działające przed wojną kluby i stowarzyszenia organizowały zabawy kostiumowe dla
dzieci, kiermasze. Pokazywały, że wszystkie potrzebne produkty można kupić na
swoim terenie – u sąsiadów czy w Gospodzie Spółdzielczej.

Zakupy świąteczne? Tylko w Gospodzie Spółdzielczej!

1932 rok przyniósł niedawno powstałej Gospodzie Spółdzielczej wiele zmian.
W porze obiadowej odwiedzało ją 70 osób dziennie, dlatego z początkiem kwietnia musiała zmienić siedzibę na większą. Na święta Gospoda zaopatrzyła swoją
paszteciarnię w duże ilości drobiu, wędlin i w „różne mięsiwa po cenach wyjątkowo
niskich”. Szynka dostępna była w cenie 2,20 zł za kilogram (ówczesna średnia pensja
wynosiła około 125 złotych), balerony po 3 złote, a kiełbasy świąteczne za 2,10 za
kilogram. Jaja kosztowały 12 groszy.

Janusz Korczak w WSM

Okres świąteczny 1933 roku nie wpłynął na zmniejszenie frekwencji na czwartkowych odczytach Stowarzyszenia „Szklane domy”. Publiczność wysłuchała trzech
wykładów. O „Reformie Prawa Małżeńskiego” opowiedziała feministka Justyna
Budzińska-Tylicka. To właśnie ona dwa lata wcześniej założyła pierwszą w Polsce
klinikę świadomego macierzyństwa. Przewodniczący Stowarzyszenia, Adam Próchnik, wygłosił referat o „Dziejach dyktatury”. W spotkaniu wziął udział też pisarz,
publicysta, a zarazem pedagog, Janusz Korczak. Przestawił, jakie mogą być „Trudności wychowawcze w okresie dojrzewania”. Każdy z odczytów poprzedził koncert
zespołów muzycznych.

Zabawy kostiumowe

16 marca 1935 roku Opieka Szkolna przy Szkole i Przedszkolu RTPD zorganizowała zabawę kostiumową dla dzieci z prowadzonych przez Towarzystwo przedszkola,
szkoły i świetlicy. Do udziału zaproszono też najmłodszych z trzech innych ognisk
RTPD. Dwa lata później zabawa była nie mniej huczna. Jednak szkoła nie zdecydowała się na zorganizowanie własnej imprezy. Panowała wtedy epidemia grypy,
dlatego kierownictwo postanowiło przełożyć zabawę do wiosny.

Kiermasz świąteczny

Z inicjatywy Żoliborskiego Koła Kooperatystek w 1938 roku został zorganizowany pierwszy kiermasz świąteczny. Swoje stoiska wystawiły Gospoda Spółdzielcza,
Warszawska Spółdzielnia Księgarska oraz rzemieślnicy zorganizowani w chałupniczym kole pracy ręcznej „Szklanych domów”. Odwiedzający mogli wziąć udział
w loterii fantowej. Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy prania proszkiem samopiorącym „Społem” i pieczenia na proszku „Wypiek”. Kiermasz obejrzało 500 osób.
BP

Redakcja

Część druga dotyczące obowiązków
członków spółdzielni w następnym
numerze.

Podział geodezyjny – sprawa do przemyślenia
dokończenie ze strony 1
W tym wariancie można byłoby, dla
ograniczenia kosztów i minimalizacji
czasu procedur, tj. nie przewracając
do góry nogami obecnie istniejącego
podziału, połączyć po kilka budynków-nieruchomości, np. podwórka w jedną
całość, jedną nieruchomość.
Trzeba też liczyć się z kosztami
i czasem od 3 do 5 lat procedowania
zmian. Ograniczeniem jest tu ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych, która preferuje nieruchomości jednobudynkowe, co ogranicza istotnie takie
podejście.
Jednak wydaje się, iż mieszkańcy poszczególnych podwórek, gdy uznają, że
jest to korzystne, będą mogli połączyć
poszczególne budynki w wielobudynkową nieruchomość, bazując nawet na
1. wariancie.

Każdy z podziałów sam z siebie nie powinien istotnie wpływać na dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste.
Czy możemy ustanowić odrębną własność lokalu?
Wariant 1., choć niedoskonały,
pozwala na ustanowienie odrębnej
własności lokalu w budynku-nieruchomości, który zamieszkujemy. Jeżeli
ktoś chciałby tego dokonać, powinien złożyć wniosek do Zarządu WSM
w sprawie określenia odrębnej własności swojego lokalu. Jeżeli nie występują przeszkody formalno-prawne,
spółdzielnia w ciągu 6 miesięcy zobowiązana jest do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu. Określenie
odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie
uchwały Zarządu Spółdzielni. Projekt
uchwały Zarząd wykłada na 14 dni do

wglądu, po pisemnym powiadomieniu
o terminie i miejscu wyłożenia projektu
tych osób, których on dotyczy. Osoby
zainteresowane po upływie tego terminu, w ciągu 14 dni składają wnioski
dotyczące zmian projektu. Zarząd WSM
zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski
najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu
ich złożenia i najdalej w ciągu 14 dni
od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować projekt uchwały (podjąć uchwałę o treści uwzględniającej dokonane
korekty). Zarząd Spółdzielni w ciągu 7
dni od podjęcia uchwały powiadamia
na piśmie osoby, których uchwała dotyczy (podając jednocześnie faktyczne
i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub w części wniosków).
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu. Ostatnim etapem jest zawieranie aktów notarialnych – umów

o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Szerzej temat ten omawiała Krystyna Zaborska w poprzednim numerze
„Życia WSM”. Jednak trzeba też mieć
świadomość, iż odrębna własność spowoduje zabranie przez Urząd Dzielnicy
50-procentowej zniżki na użytkowanie
wieczyste, do którego ma prawo spółdzielnia, ale już lokal z odrębną własnością nie, jak to stwierdza Urząd Dzielnicy
Żoliborz swoimi ostatnimi decyzjami.
Czy warto zatem zmieniać radykalnie podział, ponosząc zapewne koszty
i czas, angażując administrację, zaabsorbowaną przecież bieżącymi problemami
osiedla? Na to trudne pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć już teraz, decydując się na jeden z wariantów przedstawionych mieszkańcom na ostatnim
spotkaniu poświęconym tej kwestii.
Adam Kalinowski
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Burmistrz
na Wawrzyszewie
17 marca w Szkole Podstawowej
nr 209 odbyło się spotkanie Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew z burmistrzem Dzielnicy Bielany Rafałem
Miastowskim. Uczestnicy dokonali wizji
lokalnej osiedla Wawrzyszew, a w szczególności Stawów Brustmana. Zwrócili
także uwagę na organizację ruchu samochodowego na ulicy Wolumen.
W spotkaniu wzięli udział Jacek Chyliński, dyrektor ds. Technicznych Osiedla Wawrzyszew, Katarzyna Michalak,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 209
i Jolanta Krzak, dyrektor Przedszkola
nr 309. Zebrani bardzo negatywnie

ocenili pod względem czystości Stawy
Brustmana oraz Potok Bielański i inne
zbiorniki wodne znajdujące się w osiedlu. Uznali, iż wymagają one natychmiastowego oczyszczenia.
W związku z pismami kierowanymi przez mieszkańców Wawrzyszewa
do Burmistrza, a także do Samorządu
Mieszkańców w sprawie uporządkowania ruchu samochodowego na ulicy
Wolumen, uczestnicy spotkania dokonali wizji lokalnej ulicy. Przy szkole
i przedszkolu przy ulicy Tołstoja, na
wniosek dyrektora szkoły, zabezpieczony zostanie dojazd do szkoły blokadami komunikacyjnymi, dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej
do gimnazjum.

E-pracownie na osiedlach WSM

20 marca Samorząd Mieszkańców
Wawrzyszew spotkał się w sprawie ulicy Wolumen z pracownikami Wydziału
Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Bielany.
Uczestnicy ponownie dokonali wizji lokalnej. Zgłosili zbudowanie przejść dla
pieszych, ewentualnie progów zwalniających, ustawienie barierek ochronnych,
wprowadzenie zakazu zatrzymywania
i postoju. Obecna na spotkaniu projektantka opracuje na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Bielany projekt zmian w organizacji ruchu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przejścia dla pieszych przewiduje
się w następujących miejscach: na uli-

cy Wolumen przy ulicy Wergiliusza;
na ulicy Wolumen przy Przedszkolu
nr 309 „Baśniowa Kraina”, wzdłuż terenu przedszkola zostaną ustawione
barierki ochronne dla bezpieczeństwa
dzieci; przy skrzyżowaniu ulicy Wolumen z ulicą wewnętrzną prowadzącą do
Osiedla Wawrzyszew.
Ustalono, że opracowany projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Wolumen
zostanie przedstawiony Samorządowi
Mieszkańców przed jego zatwierdzeniem
przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
Jednocześnie Samorząd Mieszkańców pragnie zaprosić spółdzielców
8 czerwca na coroczny piknik przy
Stawach Brustmana.
SMW

Ogłoszenie drobne
Zamienię mieszkanie
Mieszkanie w budynku czteropiętrowym, 2 pokoje, I piętro, 46 m2, własnościowe,
bardzo dobrze utrzymane, po remoncie, przy ulicy ks. T. Boguckiego 3a zamienię na
kawalerkę o podobnym standardzie na pierwszym piętrze w budynku czteropiętrowym, na tym osiedlu, najlepiej przy ulicy gen. Zajączka. Tel. 22 839 03 82.
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Wydawca: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
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
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Ponieważ mieszkańcy WSM mają bardzo blisko do dwóch e-pracowni – na
Bielanach i w Białołęce – chcemy Państwu podać trochę informacji o ich działaniu. W październiku otwarto w Warszawie siedem e-pracowni. Zostały one
sfinansowane w ramach projektu m. st.
Warszawy „Nowoczesne technologie
szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”,
który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Pracownie
zostały
zlokalizowane w placówkach oświatowych oraz
kulturalnych. Ich rozmieszczenie ilustruje załączona mapka. W przypadku Bielan i Białołęki mieszczą się one
w bibliotekach publicznych i otrzymały nazwy: e-pracownia Bielany przy
ul. Szegedyńskiej 13a i e-pracownia
Tarchomin przy ul. Porajów 14.
E-centra to miejsca ogólnego dostępu,
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (również dzieci), gdzie każda z nich
może korzystać ze specjalistycznego
sprzętu komputerowego. W każdej e-pracowni znajduje się pięć w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi (np. klawiatura
czy drukarka) dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnością wzrokową,
słuchową, ruchową oraz sprzężoną.
Osoba chcąca skorzystać z e-pracowni
zawsze może liczyć na pomoc przeszkolonego pracownika, w przypadku Bielan
i Białołęki bibliotekarza. Korzystanie
z e-pracowni jest bezpłatne. E-pracownie to wyjątkowe miejsca do nauki, zabawy i spotkań dla niepełnosprawnych
użytkowników w każdym wieku.
Nie sposób wymienić całego sprzętu
specjalistycznego w który wyposażone
są e-pracownie, wymienimy tylko kilka
przykładowych:

•
klawiatura z powiększonymi,
kontrastowymi opisami zaprojektowana
dla osób słabowidzących;
•
drukarka brajlowska umożliwiająca tłumaczenie i zapisywanie
dokumentów w postaci brajlowskiej,
a także ich drukowanie;
•
notes brajlowski wyposażony w 32-znakową linijkę brajlowską
oraz udźwiękowienie, posiadający
wbudowaną przeglądarkę internetową,

cy orientację przestrzenną, funkcje słuchowe, rozwijający koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, współpracujący
z mikrofonem i wzbogacający zasób
leksykalny osoby uczącej się;
•
lupa elektroniczna powiększająca od 5 do 14 razy z opcją podświetlania i automatycznego ustawienia
ostrości;
•
przycisk uruchamiany zaciśnięciem dłoni;

pocztę elektroniczną, edytor tekstów
i mikrofon;
•
powiększalnik
stacjonarny
współpracujący z komputerem, posiadający ruchomy pulpit z blokadą oraz
szeroką gamę kolorów wysokokontrastowych;
•
urządzenie wskazujące reagujące na ruch znacznika umocowanego
na głowie użytkownika;
•
program wspierający rozwój
mowy, rozróżniający dźwięki, rozwijają-

•
przełącznik uruchamiany poprzez ruch, np. zbliżenie do niego ręki;
•
wskaźnik mocowany na głowie umożliwiający obsługę klawiatury
o powiększonych klawiszach;
•
klawiatura z ramką zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych, przeznaczona zwłaszcza dla osób z niedowładem,
drżeniem rąk, spastycznością.
Ewa Wierzbicka

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

oferuje do sprzedaży mieszkania w nowych inwestycjach
Niedzielskiego 2 II etap
2-pokojowe 58,12 m2
3-pokojowe 64,94 m2 – 79,57 m2
4-pokojowe 83,11 m2, 126,74 m2
Średni członkowski koszt m2
– 5 616,00 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 29 160,00 zł (brutto)
Lokale użytkowe o powierzchni użytkowej
72,63 m2 – 91,77 m2
Średni członkowski koszt m2
– 7 687,50 zł (brutto)
Saperska 3
3-pokojowe 72,5 m2, 80,00 m2, 83,2 m2,
92,00 m2
4-pokojowe – 91,7 m2
Członkowski koszt m2 powierzchni
przeliczeniowej
– 8 094,84 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 32 383,26 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.
Miejsce postojowe
– 36 880,94 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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Wyspa Wielkanocna
Na pytanie, gdzie znajduje się Wyspa
Wielkanocna (Rapa Nui), można najkrócej odpowiedzieć: „na końcu świata”. Jest to jedno z miejsc najbardziej
oddalonych od zamieszkałych wysp

do niewolniczej pracy w Peru i Chile. Po
wprowadzeniu na Wyspie religii katolickiej i interwencjach biskupów chilijskich,
procederu tego zaprzestano, a wywiezionym pozwolono nawet wrócić, tyle że

i lądów. Położona na południowym Oceanie Spokojnym należy do Chile, choć od
brzegów tego kraju dzieli ją 3600 kilometrów. Wchodzi w skład regionu Valparaiso. Od najbliższej zamieszkałej wyspy
Pitcairn dzieli ją 2078 kilometrów. Jej
powierzchnia wynosi 163,6 km2 (mniej
więcej 1/3 Warszawy). Jedyna większa
miejscowość to Hanga Roa, dokąd dolecimy samolotem, jeśli wybierzemy się na
wycieczkę. Ludność, to w większości Polinezyjczycy (60%) i Europejczycy, których to odległe miejsce coraz bardziej
pociąga. Według spisu z 2011 roku zamieszkiwało tam niewiele ponad 5000
osób, podczas gdy wcześniejsze dane
podają 3000. Dla porównania dodajmy, że w 1877 mieszkańców było ledwie 110. Wynikało to przede wszystkim
z faktu, że wielu tubylców wywożono

większość z nich zmarła na skutek epidemii grypy. Stopniowo jednak populacja
zaczęła się zwiększać, w dużej mierze
dzięki imigracji Europejczyków.
Ciekawi nas zapewne, skąd nazwa Wyspa Wielkanocna? Otóż odkrył ją Holender, Jacob Roggeveen,
w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia
1722 roku! A więc kilka dni temu
mieliśmy 282. rocznicę, choć nie wypadła ona w Wielkanoc.
Wyspa Wielkanocna jest uformowana
przez wulkany, w formie skał tufowych,
w których powstało wiele jaskiń. Prawie
połowa powierzchni objęta jest ochroną w ramach Parku Narodowego Rapa
Nui, utworzonego w 1935 roku. W 1996
został on, wraz z miejscami, gdzie znajduje się 887 kamiennych, tajemniczych
posągów zwanych maoi, wpisany na

Nie można!

najpokorniej za kolano ściska./Ścisnąłby
i wyżej... może za kolano.../Jednak, na
nieszczęście, nam to zakazano./Zresztą,
jam ksiądz a pani pobożna./Nie można!”

W gronie najbliższych królowi Stanisławowi Augustowi uczestników „obiadów czwartkowych”, gromadzących na
dworze elitę kulturalną, był również
najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia, Ignacy Krasicki (1735-1801) –
poeta, publicysta, biskup warmiński od
1766 roku. Pewnej starającej się o jego
„Święcone” – uroczyste, pobłogosławzględy wielkiej, ale leciwej damie do wione i pokropione wodą święconą śniażyczeń świątecznych dołączył kom- danie, stół pięknie ubrany i zastawiony
plement następującej treści: „Ignacy potrawami – było w dawnej Polsce sy0%
tej krzyżówki
dostępne po zalogowaniu
z imienia, Krasicki z nazwiska,/Swą
paniąKończenie
nonimem
świąt wielkanocnych.
Karol

Wielkanoc
każdego dnia

Zabawy z jajkami
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Dzięki temu część z nich została odrestaurowana i prace są kontynuowane.
Właśnie owe imponujące posągi, ustawiane prawdopodobnie na
kamiennych platformach, stanowią
najbardziej znane dzieło cywilizacji
polinezyjskiej. Przeznaczenie tych niezwykłych obiektów nie jest do końca
poznane, powstało na ten temat wiele
teorii. Naukowcy nadal szukają odpowiedzi na cały szereg pytań. Trudno
wyobrazić sobie, jak przemieszczano
ogromne i ciężkie bloki kamienia. Jak
je wycinano kamiennymi narzędziami
ze skały wulkanicznej. Jak je wykuwano,
kogo wyobrażają, kto obalił te, które
leżą na ziemi, itd.? Na te pytania próbują odpowiedzieć naukowcy, zwłaszcza
archeolodzy, dla których jest to niebywałe wyzwanie. Na wyspie znaleziono
też drewniane tabliczki pokryte pismem
zwanym rongo-rongo, które dotychczas
nie zostały odczytane. A to z pewnością
ułatwiłoby badanie przeszłości tajemniczej wyspy.
Gospodarka opiera się głównie na turystyce. Wyspę odwiedza rocznie około
30 tys. turystów.
To najbardziej oddalone od reszty
świata miejsce, którego nazwa symbolizuje nadchodzące Święta Wielkanocne, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie Europejczyków.
Ze Starego Kontynentu można tam
polecieć samolotem z dwoma-trzema międzylądowaniami, z przesiadką
w Santiago de Chile. Podróż trwa średnio ponad 30 godzin. Podobno ostatnio uruchomiono tańsze loty z Berlina
i Frankfurtu.
DW

Antoni Żera, szlachcic podlaski, odkryty
i wprowadzony do historii literatury przez
Zygmunta Glogera, autor zbioru anegdot z końca XVIII wieku, w swojej księdze
„Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch
z kapustą” zamieścił pytanie i odpowiedź:
– U kogo zawsze i co dzień Wielkanoc?
– U księży, bo oni sobie co dzień potrawy bene dyktują i czy ze skromem,
czy z postem jedzą, zawsze jedzą
potrawy święcąc” (benedyktować –
błogosławić; jeść ze skromem – jeść
potrawy mięsne).

W

W diagramie ujawniono pierwsze
litery wyrazów, których definicje podano w kolejności losowej pod diagramem. Wyrazy można wpisywać
w dowolnym kierunku (w prawo, w
lewo, w górę, w dół), zaczynając od
ujawnionych liter.
duch kopalni * ganek, przedsionek * instrument ulepiony z gliny *
jazda uzbrojona w arkebuzy * linia
na mapie o tym samym nasłonecznieniu * martwica tkanek * miara,
która się zatrzymuje * NRD-owska
bezpieka * pawie nie do puszczania * pomysłodawczyni *prowincja
z Ottawą * ruchy senne roślin * śpiewała „Jesienną zadumę” * taniec
styryjski z przyśpiewkami * trudny
do zwalczenia szklarniowiec * z notki w benzynie
Krzyżówka pochodzi z serwisu
szarada.net
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Walatka (zwana też „na wybitki”) to osadzona w polskiej tradycji zabawa wielkanocna. Dwie osoby stukają się jajkami trzymanymi w dłoni – wygrywa ta, której
jajko nie pękło. Zamiast uderzania jajkami o siebie można je toczyć po stole.
Wielkanocnym zwyczajem, który wiąże się z pradawnym wierzeniem w słońce
tańczące na niebie u progu wiosny, jest wrzucanie tzw. tańczącego jaja do źródła.
W wielu regionach Europy Zachodniej zachował się zwyczaj rozbijania skorupki
jaj podczas śniadania wielkanocnego - monetami, uderzając jajkiem o jajko czy
jajkiem o czoło.
W Meksyku popularne jest rozbijanie o głowę carcarones, wydmuszek wypełnionych konfetti. Zwyczaj ten wywodzi się ze starej meksykańskiej zabawy znanej do
dziś, zwanej piniatą.
Świecki rodowód ma argentyńska ludowa zabawa ze śpiewem „zepsute jajko”,
polegająca na usiłowaniu podrzucenia papierowej kulki (zepsutego jajka) jednemu
z uczestników zabawy.

Świąteczne wypieki
Mazurek macedoński

50 dag kruchych jabłek obrać ze skórki i pestek, pokrajać w kawałki, dodać
40 dag cukru i wysmażyć na gęstą marmoladę. 15 dag migdałów obrać ze skórek
i pokrajać w drobne paski, 10 dag skórki
pomarańczowej smażonej posiekać drobno, dodać do jabłek i jeszcze smażyć do
zupełnej gęstości. O ile zbyt słodkie, dodać sok z cytryny. Rozsmarować na opłatki lub andruty, ostudzić, polukrować przezroczystym cytrynowym lukrem.

Mazurek daktylowy

8 żółtek utrzeć z 40 dag mączki cukrowej. 25 dag daktyli drobno pokrajać,
25 dag orzechów posiekać. Do utartych
żółtek dodać daktyle, orzechy oraz pianę z białek. Lekko wymieszać, przesypując
trzema łyżkami tartej bułki.
Wyłożyć na andruty ułożone
na blasze, rozsmarować na
2 cm grubo, wstawić na 3040 minut do średnio rozgrzanego pieca.

Osobno zagotować 20 dag miodu, wlać
do syropu. 20 dag orzechów posiekać,
20 dag bakalii drobno pokrajać. Dodać
do syropu, smażyć wszystko razem przez
30 minut. Z 12 białek ubić sztywną pianę. Lekko mieszając dodać do gorącego syropu po łyżce, smażyć na wolnym
ogniu, stale mieszając, aż masa tak się
wysmaży, że rozgarnięta przez środek
nie będzie się na powrót zlewać. Wtedy
wylać na blachę wyłożoną andrutami
lub opłatkami, rozsmarować na palec
grubo, przykryć również andrutami lub
opłatkami, przycisnąć lekko deseczką
i wynieść na chłód. Gdy zastygnie, pokrajać w podłużne kawałki nożem maczanym w bardzo gorącej wodzie.

Nugat

Z 30 dag cukru zrobić bardzo gęsty syrop (uważać, by
nie zrumienić!), tak, by się
na gorąco ciągnął w nitki.

Wielkanoc
Sąsiedzka

ĄĆĘ Ł ŃÓŚ Ż Ź

Zarząd WSM oraz Partnerstwo dla
Rudawki i Zatrasia organizują 11 kwietnia III Wielkanoc Sąsiedzką. Impreza
odbędzie się w godzinach 15.00-17.30,
w Zespole Ośrodków Zdrowia Żoliborz,
w Przychodni przy ul. Elbląskiej 35.
Nasi partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Biblioteka dla Dzieci, Szkoła Podstawowa nr 92, Ośrodek Pomocy Społecznej, Galeria Żoliborz oraz Samorząd
Osiedla Żoliborz IV – przygotowali ciekawy program:
• konkurs dla mieszkańców i ich
dzieci (dwie grupy wiekowe) na najładniejszą pisankę i na najciekawszą palmę
wielkanocną (ogłoszony został dwa tygodnie przed imprezą);
• warsztaty plastyczne, na których
uczestnicy przygotują ozdoby świąteczne (prowadzenie: TPD, ZOZ i Dom Pomocy Środowiskowej);
• konkurs dla dzieci na szukanie na

duch kopalni * ganek, przedsionek * instrument ulepiony z gliny * jazda uzbrojona w
arkebuzy * linia na mapie o tym samym nasłonecznieniu * martwica tkanek * miara, która
się zatrzymuje * NRD-owska bezpieka * pawie nie do puszczania * pomysłodawczyni *

przyległym terenie ukrytych niespodzianek od Zajączka (z nagrodami, rozstrzygnięty w czasie trwania imprezy). Organizatorzy: TPD, OPS i Galeria.
Po konkursach czekają na uczestników
słodki poczęstunek oraz wiosenne śpiewanie w wykonaniu dzieci. Imprezę zakończy o godzinie 18.00 w Klubie Osiedlowym „Szafir” koncert chóru seniorów.
Zachęcamy do wspólnej zabawy.
AG

