
Po kilku miesiącach wreszcie 
możemy napisać: mamy Za-
rząd w  komplecie. Rada Nad-
zorcza wybrała na stanowisko 
zastępcy prezesa WSM ds. 
inwestycji i  remontów pana 
Grzegorza Stachowiaka.

Dla mieszkańców Żoliborza III na-
zwisko prezesa nie jest nowe. W koń-
cu przez 10 lat pracował w  Admini-
stracji osiedla jako zastępca dyrek-
tora ds. technicznych. Przez wiele lat 
był też mieszkańcem tej części WSM. 

W  1988 roku uzyskał tytuł in-
żyniera i  uprawnienia budowla-
ne. W  trakcie swojej dotychcza-
sowej kariery zawodowej prowa-
dził m.in. własną firmę budowlaną  
– ma na koncie kilka zrealizowa-
nych inwestycji, a  także drugą na-
grodę w konkursie na Dom Dostęp-
ny, zorganizowanym przez wydaw-
nictwo Murator. 

W 1996 roku założył spółdzielnię 
mieszkaniową DOM 2000, z którą bu-
dował osiedla w Izabelinie, pod Kon-
stancinem i  na Choszczówce. Posia-
da kwalifikacje lustratora i  audytora 
energetycznego.

W  2008 roku został zastępcą dy-
rektora osiedla Żoliborz III. Po 10 la-
tach pracy postanowił wykorzystać 
swoje doświadczenia w  pracy na 
rzecz całej Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. O  tym, jak chce 
to zrobić, opowiedział w  rozmowie 
z „Życiem WSM” (strona 5).
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Wesołego Alleluja,
Zdrowych i pogodnych 

Świąt, Smacznego jajka, 
mokrego Dyngusa,
i dużo radości przy 

rodzinnym stole
życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy WSM 

oraz Redakcja

Poniedziałek Wielkanocny (lany 
poniedziałek) to drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych, który jest 
w Polsce dniem wolnym od pra-
cy. Nazywany też przez lud pol-
ski: „dniem św. Lejka”, „oblewan-
ką” lub „polewanką”. Co roku 
w  tym dniu budzi kontrowersje 
płynna granica między zwycza-
jem, jakim jest w społeczeństwie 
śmigus-dyngus, a  chuligań-
stwem. Warto w  związku z  tym 
przypomnieć ten zwyczaj, któ-
ry w prawie karnym może wystę-
pować jako kontratyp, czyli jako 
okoliczność wyłączająca karną 
bezprawność czynu (tak zwa-
ny kontratyp zwyczaju – jeden 
z kontratypów wiosennych) i za-
apelować o  zachowanie umia-
ru oraz rozsądku przy jego kul-
tywowaniu. Apel ten kieruję za-
równo do świętujących, jak i pil-
nujących porządku.

Śmigus-dyngus 
Poniedziałek Wielkanocny bywa 

często nazywany „lanym poniedział-
kiem” ze  względu na ludowy zwyczaj 
śmigusa-dyngusa, który jest w  tym 
dniu praktykowany. Wiara chrześcijań-
ska przyjęła ten zwyczaj do swoich tra-
dycji, nadając mu nowy sens i wiążąc 
jego znaczenie bezpośrednio z  cier-
pieniem Jezusa Chrystusa, a polewanie 
z oczyszczającą symboliką wody. 

O  pochodzeniu tego zwyczaju 
tak mówi słynny pamiętnikarz, ks. 
Kitowicz: „…dyngusowi początek 
dwojaki naznaczano. Jedni mówią, 
iż  się wziął z  Jerozolimy, gdzie Żydzi 
schodzących się i  rozmawiających 
o  zmartwychwstaniu Chrystusowym 
wodą z okien oblewali dla rozpędzenia 
z  kupy i  przytłumienia takowych po-
wieści. Drudzy, iż ma początek dyngus 
od wprowadzenia św. wiary do Polski, 
w  początkach której nie mogąc wiel-
kiej liczby przyjmującej wiarę chrzcić 
w  pojedynczych osobach, napędzali 
tłumy do wody i w niej nurzali; wolno 
wierzyć, jak się komu podoba”.

Słowiańskie korzenie tego zwy-
czaju są trudne do  odtworzenia. Po-
chodzenia słowa „śmigus” możemy 
się doszukać w  niemieckim słowie 
„schmackostern”, które po przetłu-
maczeniu to po prostu „smaganie”, 
a „dingen” to dyngus – „wykupywać 
się”. Nie oznacza to jednak, że zwycza-

je te przyszły na tereny polskie z Nie-
miec. Śmigus-dyngus symbolizuje 
pozimowe oczyszczenie, radość 
z przebudzenia się wiosny i oznaki 
kwitnącej przyrody. Pierwotnie skła-
dał się z dwóch zupełnie oddzielnych 
zwyczajów – śmigusa i dyngusa.

Śmigus
Śmigus – nazwa ta pochodzi 

od smagania witkami wierzby lub pal-
mami wielkanocnymi panien na wyda-
niu po gołych nogach oraz polewaniu 
wodą. Miało to zapewnić im płodność 
i zdrowie. Im więcej smagających i po-
lewających kawalerów wokół panny, 
tym lepiej dla niej. Oznaczało to, że cie-
szy się ona dużym powodzeniem. Są 
próby rejonizacji tego zwyczaju, a mia-
nowicie że  śmigus polegał na pole-
waniu się wodą (w  Polsce południo-
wej i wschodniej) i smaganiu witkami 
(w północnych regionach kraju).

Stąd też nazwa „lany poniedzia-
łek”. Zwyczaj prawdopodobnie ma 
korzenie pogańskie i  wiąże się z  ra-
dością po odejściu zimy oraz z  ob-
rzędami mającymi zapewnić urodzaj 
i  płodność. Jest też teoria, według 
której bicie witkami interpretuje się 
jako „suszenie” konieczne po wcze-
śniejszym oblaniu wodą. 

W  bardziej wytwornym towa-
rzystwie panowie spryskiwali panny 
pachnidłami z  buteleczek. Niegdyś 
istniały nawet poradniki, które mówi-
ły jak polewać miłe sercu damy, a jak 
dziewki niczym się niewyróżniające.

Dwa w jednym
Na śmigus nałożył się zwyczaj 

dyngusowania, który dał możliwość 
wykupienia się pisankami od  po-
dwójnego lania (witkami wierzbo-
wymi i  wodą). Do XV wieku dyngus 
i  śmigus były dwoma odrębnymi 
zwyczajami. Z  czasem tak się zlały 
ze sobą w jeden, że przestano rozróż-
niać, który na czym polega. Wyrazem 
tego było pojawienie się w „Słowniku 
Poprawnej Polszczyzny” Stanisława 
Szobera zbitki śmigus-dyngus. 

Dyngus
Dyngus należał do  tych prasta-

rych zwyczajów, które z  jednej strony 
mają związek z magią deszczową, wią-
żącą się z wiosennymi obchodami rol-
nymi wielu ludów, z drugiej z praktyka-
mi oczyszczającymi podczas obrzędów 
poświęconych zmarłym. Rodowód leży 
prawdopodobnie w pogańskich obrzę-
dach kultu wiosny i płodności. 

Słowo dyngus wywodzone jest, jak 
już wspomniano, od niemieckiego sło-

wa „dingen”, co oznacza „wykupywać 
się”. Dyngus po słowiańsku nazywał się 
„włóczebny”. Innymi znanymi określe-
niami były: dyng, szmigus, wykup lub 
datek. Tak na marginesie, imię Dyngus 
nosił jeden spośród 33 diabłów pol-
skich, wymienionych przez Cypriana 
Bazylika w  wydanym w  1570 roku, 
w  Brześciu Litewskim, dziele pt. „Po-
stępek prawa czartowskiego przeciw 
rodzajowi ludzkiemu”.

Pierwotnie, co trzeba podkreślić, 
dyngus był wymuszaniem datków. 
Oznaczał wykupywanie się od  obla-
nia wodą. Jeśli panna chciała wrócić 
sucha do  domu, to mogła wykupić 
się od  tych wyczynów pisanką lub 
smakołykiem z  wielkanocnego stołu. 
Mogła ona uprzednio usłyszeć przy-
gotowany przez mężczyzn wierszyk, 
„wykrzyczany”, żeby dobrze usłyszała.

Jednakże dziewczyna, od  której 
nie zażądano „wykupu”, bądź której 
nie oblano wiadrem wody albo nie 
wrzucono do  rzeki, stawu czy kory-
ta do pojenia bydła, czuła się obrażo-
na. Oblanie dziewczyny było niejako 
wyróżnieniem jej wśród towarzyszek, 
pominięcie którejkolwiek równało się 
dla niej z  zlekceważeniem. Nieobla-
na panna była zdenerwowana i  za-
niepokojona, gdyż oznaczało to brak 
zainteresowania ze  strony miejsco-
wych kawalerów. Na marginesie na-
leży wspomnieć, że  dawniej obcho-
dzono także „lany wtorek”, który był 
dniem dyngusowego rewanżu. Wte-
dy dziewczęta oblewały wodą chło-
paków. A czasem oblewano się wza-
jemnie, i tak aż do Zielonych Świątek.

Włóczebnicy, dyngowanie
Kolejna teoria mówi, że dyngusem 

nazywano datek dawany przez gospo-
dynie wspomnianym włóczebnikom 
(odpowiednik kolędników chodzących 
w Święta Bożego Narodzenia) chodzą-
cym w  Poniedziałek Wielkanocny po 
domach, składającym życzenia świą-
teczne i wygłaszającym oracje i wiersze 
o męce Pańskiej, czy też komiczne pa-
rodie. Dyngus to zapomniany zwyczaj 
dyngowania, czyli chodzenia męskiej 
młodzieży po domach.

Do najbardziej znanych należał 
zwyczaj chodzenia z  kurkiem dyngu-
sowym, najpierw żywym, później za-
stąpionym przez sztucznego, z  ciasta 
czy gliny, umieszczonego w przyozdo-
bionym wózku. Wierzono, że kurek-ko-
gut, uznawany za symbol sił witalnych 
i  płodności, zapewni pannom zamąż-
pójście, a rodzinom wielu potomków. 
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Zwyczaje świąteczne: śmigus-dyngus

Z Administracji Osiedla 
do Zarządu WSM

Grzegorz Stachowiak,  
nowy członek Zarządu WSM

Fot.: Archiwum prywatne

Na ten dzień czekało wielu 
mieszkańców WSM i  żolibor-
skich aktywistów. 3 kwietnia 
Naczelny Sąd Administracyjny 
ostatecznie rozstrzygnął kwe-
stię dekomunizacji ulicy, której 
patronował (a naszym zdaniem 
nigdy nie przestał patronować) 
Stanisław Tołwiński. Oddalając 
skargę kasacyjną wojewody 
mazowieckiego, Sąd przywrócił 
współtwórcę naszej Spółdzielni 
na mapę Żoliborza.

W I instancji Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny uznał zarządzenie zastęp-
cze wojewody o zmianie patrona ulicy 
z Tołwińskiego na ppłk. Macieja Kalen-
kiewicza „Kotwicza” za niezgodne z pra-
wem. WSA nie oceniał życiorysu spół-
dzielcy, wytknął jedynie, że wojewoda 
nie wykazał w dostateczny sposób, jak 
Tołwiński miałby być symbolem komu-
nizmu. Podobnie do  sprawy podszedł 
NSA, oddalając skargę wojewody. 

Sprawa od  samego początku 
wzbudzała poruszenie żoliborskich ak-
tywistów, Krajowej Rady Spółdzielczej 
i mediów. Bo choć współtwórca WSM 
był prezydentem Warszawy w  okresie 
komunizmu, działał przede wszystkim 
na rzecz robotników, a nie ideologii. Co 
więcej w trakcie II wojny światowej po-
magał Żydom, za co został pośmiertnie 
odznaczony medalem Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata. O jego historii 
żoliborzanie przypomnieli w  trak-
cie specjalnego wieczoru w  „Tęczy 
od kuchni”, gdzie w dniu wyroku spo-

tkali się świętujący zwycięstwo miesz-
kańcy (więcej na stronie 9).

Pozostaje pytanie: kiedy na ulice 
wrócą tabliczki z nazwiskiem starego-
-nowego patrona? Tuż po wyroku za-
pytaliśmy o to Zarząd Dróg Miejskich, 
którego jednostka – Miejski System 
Informacji – zajmuje się aktualizacją 
nazw w  przestrzeni Warszawy. Jak 
informuje Karolina Gałecka, rzecznik 
prasowa ZDM, „Tablice będą monto-
wane niezwłocznie po tym, kiedy Biuro 
Geodezji i  Katastru zmieni nazwy ulic 
na mapach miejskich. Po wyproduko-
waniu tablic i  wprowadzeniu zmian 
przez miasto na mapach miejskich bę-
dziemy mogli przystąpić do  wymiany 
w  terenie”. W  związku z  tym od  razu 
zwróciliśmy się do  Urzędu Miasta 
z  pytaniem, kiedy zostaną naniesione 
zmiany na mapach. Konrad Klimczak 
z Wydziału Prasowego Urzędu przeka-
zał nam, że już następnego dnia trwała 
aktualizacja danych. „Przywrócone na-
zwy (S. Tołwińskiego, J. Szymańskiego  
i  K. Matysiakówny) jutro powinny już 
być widoczne w serwisach.” I rzeczywi-
ście: na stronie mapa.um.warszawa.pl 
znów możemy odnaleźć tak bliską nam 
ulicę (choć trzeba przybliżyć obraz, bo 
z daleka na mapie wciąż wyświetla się 
nieprawidłowa nazwa). ZDM zleci te-
raz wykonanie czterech nowych tablic. 
– Poprzednie były zdegradowane na 
tyle, że nie nadają się do ponownego 
montażu – wyjaśnia Gałecka. 

Pierwsze tablice będą wymienia-
ne już w poniedziałek 15 kwietnia. 
Po 15 miesiącach przerwy Tołwiński 
wreszcie wrócił na Żoliborz. 

Bartłomiej Pograniczny

Stanisław Tołwiński 
wrócił na Żoliborz

Walne Zgromadzenie 
W tym roku WZ  zostało podzielone na trzy części w terminach:

6 czerwca: Żoliborz II, Żoliborz III, Rudawka, Piaski
10 czerwca: Młociny, Zatrasie, Nowodwory, Niedzielskiego,  
Latyczowska, Hery
12 czerwca: Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Bielany
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Rada Nadzorcza Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w okresie od 25 lutego do  
8 kwietnia 2019 r. odbyła 
cztery posiedzenia. Porzą-
dek obrad ustaliło prezydium 
Rady, którego zadaniem jest 
organizowanie pracy Rady 
Nadzorczej. Pomiędzy posie-
dzeniami pracowały komisje 
Rady: Członkowsko-Mieszka-
niowa, Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi, Inwesty-
cyjna, Rewizyjna, Organiza-
cyjno-Samorządowa. Odby-
ły one po kilka posiedzeń, 
w  trakcie których zostały za-
opiniowane materiały rozpa-
trywane przez Radę na posie-
dzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń 
podjęła między innymi następujące 
decyzje w formie uchwał i stanowisk: 

I. Uchwała nr 8/2019 w sprawie wy-
boru Zastępcy Prezesa ds. inwesty-
cji i remontów
27.02. odbyło się posiedzenie Pre-
zydium Rady Nadzorczej w sprawie 
otwarcia i  rozpatrzenia ofert na 
stanowisko Zastępcy Prezesa do 
spraw inwestycji i  remontów. Ofer-
ty składane były do dnia 27.02.2019 
r. do godz. 1200. Wpłynęło 9 ofert. 
Członkowie Komisji reprezentujący 
Prezydium RN otworzyli koperty, 
odczytali je po sprawdzeniu kom-
pletności i  ważności ofert. Podjęli 
decyzję o  zaproszeniu do II eta-
pu konkursu pięciu kandydatów. 
Przesłuchanie odbyło się na posie-
dzeniu RN w  dniu 11.03.2019 r. Na 
stanowisko prezesa ds. inwestycji 
i  remontów w  tajnym głosowaniu 
został wybrany p. Grzegorz Sta-
chowiak, dotychczasowy z-ca dy-
rektora ds. technicznych Osiedla 
Żoliborz III. P. Grzegorz Stachowiak 
podziękował Radzie Nadzorczej za 
wybór i  zapewnił, że nie zawiedzie 
zaufania i jest to dla niego zaszczyt 
współpracować z  obecnym Zarzą-
dem Spółdzielni oraz Radą Nadzor-
czą, a  swoją wiedzę i  doświadcze-
nie wykorzysta dla Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

II. Uchwała 6/2019 i 7/2019 w spra-
wie zmiany umowy z firmą Softhard 
w  zakresie: aktualizacji, serwisu 
oprogramowania i  przetwarzania 
danych osobowych
Została podpisana umowa na 
wdrożenie zintegrowanego sys-
temu informatycznego PAPIRUS. 
Umowa ta dotyczyła zawarcia po-
rozumienia do umowy nr 617, za-
wartej w  dniu 9.08.2016 r., które 
będzie określało jakie są uwagi, ja-
kie prace są jeszcze do wykonania 
i  jaki jest termin wykonania tych 
prac, modyfikacji w  zakresie aktu-
alizacji, serwisu oprogramowania 
oraz udostępniania danych.

III. Uchwała 9/2019 w  sprawie 
zmiany zapisów w  Regulaminie 
udzielania zamówień na wykona-
nie robót budowlanych, na dosta-
wy oraz świadczenie usług 
Na wniosek Członków Rady Nadzor-
czej i po pozytywnych opiniach Rad 
Osiedli zostały wprowadzone trzy 
zmiany:
1) § 7. [Zamówienie z wolnej ręki] 

otrzymał brzmienie: „Tryb za-
mówienia z  wolnej ręki może 
być stosowany do zamówień 
o  wartości nie przekraczającej 
20.000,- PLN netto”; 

2) § 10. Ust. 2 otrzymał brzmienie: 
„Ust. 2 Ogłoszenie o  przetargu 
należy zamieścić na stronie in-
ternetowej WSM, co najmniej 
na 14 dni przed terminem skła-
dania ofert. Ponadto ogłoszenie 
o przetargu powinno być w ter-
minie jak wyżej umieszczone 
przez organizatora przetargu 
na tablicy ogłoszeń w  siedzibie 
Spółdzielni oraz zainteresowa-
nego osiedla na okres co naj-
mniej do dnia, w którym upływa 
termin składania ofert”.

3) § 23 ust.1 pkt 5 otrzymał 
brzmienie: „Zmiana warunków 
umowy na konserwację zaso-
bów zawarta z  wykonawcą na 
czas nieokreślony, może zostać 
zmieniona w  uzasadnionych 
przypadkach w  formie anek-
su, po uprzednim uzgodnieniu 
i  wydaniu pozytywnej opinii 
Rady Osiedla.”

IV. Uchwała w  sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej wyrażenia 
zgody na ustanawianie przez Za-
rząd WSM spółdzielczych lokator-
skich praw do lokali dotychczas 
użytkowanych na zasadach najmu 
przez osoby zatrudnione i  byłych 
pracowników z możliwością ratal-
nej spłaty wymaganego wkładu 
mieszkaniowego. 

V. Uchwała 11/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na złożenie oświad-
czenia przez Zarząd WSM na ob-
ciążenie nieruchomości na pod-
stawie art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 
20.07.2018 r. o  przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w  prawo własności 
tych gruntów
Została podjęta uchwała w  sprawie 
wyrażenia zgody na złożenie przez 
WSM oświadczenia o zamiarze wno-
szenia przez okres 99 lat od dnia 
przekształcenia opłaty w  stosunku 
do nieruchomości, zabudowanych 
budynkami mieszkalnym, w  których 
znajdują się lokale użytkowe.

VI. Uchwała nr 13/2019 w sprawie 
ustalenia liczby części Walnego 
Zgromadzenia w  czerwcu 2019 r. 
i zaliczenia do nich członków WSM
Dokonano podziału Walnego Zgro-
madzenia w  2019 roku na trzy 
części, zaliczając członków WSM 
do następujących części Walnego 
Zgromadzenia:

6 czerwca: zamieszkałych w osie-
dlach Żoliborz II, Żoliborz III,  
Rudawka, Piaski;

10 czerwca: zamieszkałych w osiedlach 
Młociny, Zatrasie, Nowodwory, Nie-
dzielskiego,  Latyczowska, Hery;

12 czerwca: zamieszkałych w osie-
dlach Wawrzyszew, Wawrzyszew 
Nowy, Bielany.

VII. Rada Nadzorcza wyznaczyła 
dwóch przedstawicieli do nadzoru 
nad postępowaniami przetargo-
wymi. Są to Andrzej Michałowski 
– przewodniczący Komisji GZM 
i  Jacek Sidor – zastępca przewod-
niczącego Rady Nadzorczej i  czło-
nek Komisji Inwestycyjnej.
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Danucie Daśko
wyrazy współczucia po stracie 

Brata 
składają Zarząd oraz koleżanki 

i koledzy z Biura Zarządu 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani 

Danucie Jodłowskiej
 

wyrazy współczucia po stracie 

Teściowej
 składają Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz koleżanki i koledzy z Biura Zarządu 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani 

Krystynie Świerczewskiej 
wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po stracie 

Męża i Mamy
składają Zarząd oraz koleżanki i koledzy z Biura Zarządu 

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PLAN 
DYŻURÓW RN 

Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219, 
od godziny 16:15) (zapisy p. 211 tel. (22) 561-34-17 )
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Anna Pawlewska

Przewodnicząca Komisji 
Członkowsko-Mieszkaniowej

Jacek Sidor
Zastępca Przew. RN, Członek 

Komisji Inwestycyjnej

13 Andrzej Michałowski 
Przewodniczący Kom. GZM

Alina Zawadzka
Członek Kom. Rewizyjnej
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Jolanta Bętkowska

Członek Kom. 
Członkowsko-Mieszkaniowej

Małgorzata Kurek
Członek Kom. 
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Marcin Łuć

Przewodniczący Komisji 
Organizacyjno-Samorządowej

Jerzy Górecki
Członek Komisji 

Org.-Samorządowej
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Od dłuższego czasu w  różnych 
kręgach – nie tylko osiedlowych 
– pojawiają się pytania na temat 
działalności Zespołu Statutowe-
go, jego legalności, a także wy-
nagrodzeń pobieranych przez 
jego członków. Jak informują 
niektórzy spółdzielcy, lansowa-
na jest teza, iż Zespół tak długo 
pracuje, bo mu się to opłaca.

Faktycznie, działania Zespo-
łu wkroczyły w  czwarty rok kalen-
darzowy. Nie jest to jednak perfid-
ny plan naciągania władz Spółdziel-
ni na koszty ani prowokowanie przy-
wilejów, za które musieliby zapłacić 
wszyscy członkowie WSM. Tak dłu-
gi okres działania Zespołu wymuszo-
ny został szerokimi zmianami prawny-
mi, wprowadzonymi decyzjami nasze-
go parlamentu, a także chęcią wytrwa-
łych członków Zespołu wywiązania się 
z  przyjętych przez siebie zadań. Za-
dań wykonywanych społecznie, bez 
żadnych diet, ryczałtów czy jakich-
kolwiek innych form gratyfikacji.

Aby wyjaśnić całą tę złożoną  
– a  dla niektórych niepojętą – sytu-
ację, warto przypomnieć, iż  Zespół 
powołany został wiosną 2015 r. przez 
Zarząd WSM respektujący decyzję 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni, podjętą w  listopadzie 
2014 r. Wtedy to postanowiono za-
prosić do Zespołu, przygotowującego 
szeroką nowelizację Statutu, przedsta-
wicieli wszystkich osiedli, desygnowa-
nych przez osiedlowe rady. Na pierw-
sze, robocze posiedzenie, zwołane  
8 lipca 2015 r., przybyły 22 osoby, spo-
śród których powołane zostało Prezy-
dium oraz trzy podzespoły mające na 
celu dokonanie pełnej analizy dotych-

czasowego dokumentu i przygotowa-
nie propozycji zmian, jakie postulowa-
no m.in. na zebraniach mieszkańców 
i walnych zgromadzeniach. Tę żmud-
ną, społeczną pracę, realizowano na 
25 posiedzeniach plenarnych, orga-
nizowanych w każdym miesiącu, oraz 
na ponad 60 spotkaniach podzespo-
łów. W sumie wypracowanych zostało 
ponad 150 propozycji zmian zapisów 
statutowych, które przed Walnym 
Zgromadzeniem Członków WSM mia-
ły być jeszcze poddane szerokiej kon-
sultacji na osiedlowych spotkaniach 
planowanych na początek 2018 roku.

Zamierzenia te zostały pokrzyżo-
wane przez prace Sejmu i  Senatu RP 
związane z  nowelizacją ustaw regulu-
jących działalność spółdzielczą, a nade 
wszystko spółdzielni mieszkaniowych. 
Decyzje te stały się obowiązujące  
9 września 2017 r., a  niecały rok póź-
niej zostały wprowadzone do  Statutu 
naszej Spółdzielni. Przez ten czas pro-
pozycje Zespołu Statutowego zostały 
odłożone, a  prace Zespołu zawieszo-
ne. Ich wznowienie nastąpiło dopiero 
jesienią ubiegłego roku, co zbiegło się 
również ze  zmianami personalnymi 
w  Zarządzie WSM. Uszczupleniu uległ 
też skład osobowy Zespołu Statuto-
wego. Po rezygnacjach niektórych 
członków Zespołu, niemających czasu 
na społeczną pracę, obecnie liczy on  
10 osób, reprezentujących osiedla: Bie-
lany, Młociny, Nowodwory, Piaski, Waw-
rzyszew, Wawrzyszew Nowy, Żoliborz II 
i Żoliborz III. Wielkie słowa uznania za 
wytrwałość w tej społecznej pracy i od-
danie dla spraw swojej Spółdzielni na-
leżą się paniom: Barbarze Barańskiej, 
Barbarze Bielickiej-Malinowskiej, 
Halinie Grodzickiej oraz panom: Jac-
kowi Sidorowi, Zygmuntowi Ulickie-
mu, Witoldowi Jaworskiemu, Janowi 
Jasińskiemu, Stanisławowi Kamiń-

skiemu i  Jerzemu Ślusarczykowi. 
Wszyscy ponownie analizują zapisy 
obowiązującego statutu i  dostosowu-
ją wypracowane propozycje zmian, 
jakie chcielibyśmy wprowadzić na te-
gorocznym, nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Statutowym Członków 
WSM. Oczywiście brane są przy tym 
pod uwagę także wnioski i  postulaty 
członków Spółdzielni odłożone w cza-
sie ostatniego, jesiennego Walnego 
Zgromadzenia, jak również zgłoszone 
w styczniu br. przez kilka osób po apelu 
Zespołu Statutowego zamieszczonym 
w  grudniowym wydaniu „Życia WSM”. 
Naszej pracy towarzyszy też wielka 
życzliwość nowego Zarządu na czele 
z panią prezes Barbarą Różewską. 

Ostateczne propozycje nowelizacji 
Statutu, wypracowywane na posiedze-
niach organizowanych co dwa tygo-
dnie, powinny być gotowe do  końca 
bieżącego półrocza. Zanim przedsta-
wione zostaną władzom Spółdzielni 
i  zatwierdzone przez Walne Zgroma-
dzenie chcemy je poddać powszech-
nej konsultacji na spotkaniach orga-
nizowanych we  wszystkich osiedlach. 
W tej sprawie zwrócimy się niebawem 
do  Rad Osiedli. Biorąc pod uwagę se-
rię najbliższych Zebrań Mieszkańców 
oraz czerwcowe Walne Zgromadzenie 
Członków WSM liczyć wypada, iż osta-
teczny, znowelizowany Statut będzie-
my mieli jesienią bieżącego roku.

Janusz Sapa
przewodniczący Zespołu 

ds. Zmian Statutowych

PS. W posiedzeniach Zespołu uczest-
niczą często indywidualni członko-
wie WSM zainteresowani zmianami, 
w charakterze obserwatorów-konsul-
tantów. W Zespole nie działają żadne 
ugrupowania polityczne.

Statutowych zmagań ciąg dalszy

Czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Rozmowa z  Franciszkiem Ła-
peckim, dyrektorem stołeczne-
go Biura Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi
 
Bartłomiej Pograniczny: Jaki pro-
cent mieszkańców Warszawy se-
greguje śmieci? 
Franciszek Łapecki: Zgodnie z danymi 
pochodzącymi z deklaracji 94,7 % wła-
ścicieli nieruchomości wybrało zbiera-
nie odpadów w sposób selektywny.
 
Dlaczego segregacja odpadów 
w  domach jest istotna? Przecież 
i tak dokładnym rozdzieleniem po-
szczególnych frakcji zajmą się pra-
cownicy sortowni. 
Tak, to prawda, że  obecnie istnie-
ją takie linie sortownicze, w  których 
z odpadów zmieszanych można wy-
dzielić poszczególne frakcje – jednak 
sposób ten nie jest optymalny, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie surowców. 
Porównując – jeżeli nie jest prowa-
dzona selektywna zbiórka, to z odpa-
dów zmieszanych, nieposegregowa-
nych można odzyskać tylko ok. 10% 

surowców, w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów te wartości mogą 
być znacznie większe. 

Na przykład papier w zbiórce nie-
selektywnej jest w zasadzie całkowi-
cie tracony – ponieważ w  mokrych 
odpadach (jakimi są odpady zmie-
szane) ulega zabrudzeniu i wyklucza 
to go z dalszego przetwarzania. Pra-
widłowa segregacja odpadów, która 
rozpoczyna się już w  naszych do-
mach, daje możliwość m.in. właśnie 
oddzielenia odpadów surowcowych 
od resztek jedzenia.

Tu należy jednak wskazać, że se-
lektywnie zebrane odpady surowco-
we przez mieszkańców to jeszcze nie 
koniec procesu – po trafieniu do sor-
towni zostają one poddane kolejne-
mu etapowi segregacji. To właśnie 
wtedy można rozdzielić odpady – np. 
z  pojemnika żółtego sortowane są 
puszki metalowe od  plastików, ale 
również tworzywa sztuczne (butel-
ki, pojemniki po jogurtach folia itd.), 
z  frakcji papieru rozdzielane są: pa-
pier, gazety, karton opakowaniowy. 
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Dlaczego warto 
segregować śmieci?
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VIII. Na posiedzeniu plenarnym 
w dniu 8 kwietnia 2019 odbyło się 
spotkanie z lustratorem 
Dotyczyło przeprowadzonej lustra-
cji i listu polustracyjnego. Lustracja 
za 2017-2018 r., z  rozszerzeniem 
o  protokół organów Spółdzielni 
za 2015 r. i  2016 r. i  opinię SUKCE-
SORA została zakończona z  dniem  
6 marca 2019 r. Protokół z  lustracji 
wraz z  załącznikami został podpi-
sany przez Zarząd Spółdzielni bez 
zastrzeżeń. Protokół sporządzono 
w  trzech egzemplarzach, z  czego 
dwa zostały w  Spółdzielni, trzeci 
został przekazany do Związku Re-
wizyjnego. 

IX. Rada Nadzorcza przesłała do opi-
nii Rad Osiedli projekty zmian regu-
laminów w zakresie dostosowania 
do zmian wynikających z noweliza-
cji Statutu WSM. Po wniesieniu uwag 
i  akceptacji Rada Nadzorcza podej-
mie uchwały zatwierdzające zmiany. 

Rada Nadzorcza na plenarnych po-
siedzeniach zapoznała się z następu-
jącymi informacjami przekazanymi 
przez członków Zarządu WSM: 

1. Informacja o realizacji uchwał 
Walnego Zgromadzenia, które 
odbyło się w czerwcu 2018 r. 

2. Informacja w sprawie inwestycji 
„Osiedle Szmaragdowe – II etap”
Po przeanalizowaniu inwestycji pod 
kątem opłacalności Zarząd rekomen-
duje wykonanie w systemie GRI (Ge-
neralny Realizator Inwestycji). System 
GRI łączy w sobie finansowanie, mar-
keting i  sprzedaż, co obniża koszty 
pośrednie inwestycji. Rozpoczęcie ko-
lejnego etapu w systemie deweloper-
skim nie poprawi kondycji finansowej 
Spółdzielni. System GRI jest najlepszą 
propozycją, aby WSM prowadziła 
działalność, nie ponosząc ryzyka. 
Wpłynęły listy intencyjne od firm, któ-
re były zainteresowane współpracą. 
Zgłosiły się trzy firmy: Victoria Dom 
SA, Grupa FPP oraz CEKOM.

3. Informacja o spotkaniu Zarządu 
z projektantką w sprawie inwesty-
cji „Lindego”

Zarząd podejmuje czynności, aby 
zamknąć temat dotyczący uzyskania 
pozwolenia na budowę, sprawdzenia 
dokumentacji warunków zabudowy.

4. Odbyły się spotkania z  Dyrek-
torami Osiedli w  sprawie prze-
kształceń. 

5. Termin Walnego Zgromadzenia 
Statutowego planowany jest na 
jesień 2019. 

6. Informacja o  terminach Zebrań 
Mieszkańców Członków Spółdzielni 

7. Informacja o planowanych i suk-
cesywnie wprowadzanych zmia-
nach do 2022 roku w  gospodarce 
odpadami komunalnymi. 

8. Informacja na temat budżetu 
partycypacyjnego na terenach 
WSM
Pomiędzy Zarządem WSM a Zarządem 
Dzielnicy Żoliborz podpisana została 
umowa na ustawienie na Osiedlu Zatra-
sie ławek wolnostojących i śmietniczek. 
Termin realizacji do 31.05.2019 r.

9. Został ogłoszony konkurs na 
stanowisko Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

10. Odbyło się spotkanie Zarządu 
z  Dyrektorem i  Radą Osiedla Ru-
dawka w sprawie parkingu
Temat został wniesiony przez 
członków Spółdzielni w  zakresie 
funkcjonowania parkingu społecz-
nego. Stroną w tej sprawie jest Za-
rząd Spółdzielni. Spółdzielnia może 
wygasić prawo, natomiast sprawy 
organizacji leżą w  gestii Osiedla 
Rudawka.

Na posiedzeniach Rady Nad-
zorczej omawiano i  akceptowano 
opracowane przez komisje Rady 
projekty odpowiedzi na pisma 
wpływające do Rady. Rada przyjęła 
do wiadomości informacje o  dzia-
łalności Zarządu między posiedze-
niami Rady Nadzorczej. Informacje 
dotyczące działalności i  spraw roz-
patrywanych przez Radę Nadzorczą 
będą przekazywane w  kolejnych 
numerach „Życia WSM”.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Ten temat ciągnie się od  lat. 
Mieszkańcy czteropiętrowe-
go budynku Popiełuszki 3 już 
od  dawna oczekują instalacji 
windy. Inwestycję na pewnym 
etapie blokowali niektórzy są-
siedzi, potem na nadbudowę 
budynku, która mogłaby sfi-
nansować dźwigi, nie zgodziły 
się władze dzielnicy i  miasta, 
wprowadzając stosowny zapis 
w  Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go. Coś się jednak ruszyło. 

Jak dowiedzieliśmy się od  pre-
zes WSM Barbary Różewskiej, w tym 
miesiącu ma ruszyć przetarg na wy-
konawcę windy. Dźwigi mają poja-
wić się na razie w  dwóch klatkach. 
W  wyborze, czy będzie to winda 
pełna czy przeszklona (a  może też 
np. z krzesełkiem w środku, by moż-
na było postawić zakupy lub chwilę 
odpocząć), wezmą udział przedsta-
wiciele mieszkańców. 

W  kwietniu będą spływały ofer-
ty, a w tym czasie WSM zleci eksper-
tyzę przeciwpożarową, sanitarną, 

przygotuje dokumentację technicz-
ną, uzyska inne niezbędne decyzje. 
Władze Spółdzielni są już po wstęp-
nej rozmowie z  konserwatorem za-
bytków. Prace nad instalacją ruszą 
w drugiej połowie roku. 

To oczywiście pierwszy krok. 
Przykład Popiełuszki 3 pokaże, jak 
można przeprowadzić taką inwesty-
cję w  budynkach czteropiętrowych. 
Trzeba będzie też przygotować od-
powiednie regulaminy finansowania 
i  rozliczania takich działań. Miejmy 
nadzieję, że  już niedługo powsta-
nie kompleksowy program instalacji 
wind, tak by i inne osiedla mogły sko-
rzystać z  wniosków płynących z  dłu-
goletniej walki mieszkańców Żolibo-
rza II o poprawę swojego losu.

BP

Żoliborz II
Czy mieszkańcy Popiełuszki 3 
doczekają się windy?

Panią Danutę Pierścińską po-
znałam w czasach, kiedy jeszcze 
w  Klubie „Szafir” działał chór 
„Szafirki” prowadzony przez 
wspaniałego człowieka i  profe-
sjonalnego muzyka pana Marka 
Tomczaka. W chórze znalazło się 
wiele chętnych pań i  niewielu 
panów z Zatrasia i Rudawki, i nie 
tylko. Okazało się, że mamy bar-
dzo utalentowane seniorki, które 
pod kierunkiem swego mistrza 
szybko osiągnęły wysoki poziom 
i były chętnie słuchane nie tylko 
w  klubach WSM, ale też zapra-
szane do innych. W tym właśnie 
chórze śpiewała pani Danuta. 
Nasze kolejne spotkanie odbyło 
się przy wigilijnym stole również 
w  naszym osiedlowym klubie, 
kiedy to dostałam w  prezencie 
gwiazdkowym od  p. Danuty 
piękną cekinową choinkę wła-
snej roboty. Pomyślałam wtedy, 
że  w  wieku senioralnym można 
dopiero znaleźć czas na rozwi-
nięcie ukrytych talentów, w tym 
przypadku artystycznych. I  tak 
oto przed Wielkanocą spotkały-
śmy się przy kawie, by bliżej po-
znać naszą bohaterkę. 

Danuta Wernic: Pani Danuto, 
z  tego co wiem jest pani żolibo-
rzanką z Powązek, mieszka pani na 
terenie, gdzie kiedyś stał dom pani 
rodziców i gdzie pani się urodziła. 
Jak tu wówczas bywało i  jak pani 
ten czas wspomina?
Danuta Pierścińska: Tak, rzeczywi-
ście tu się urodziłam i  wychowałam, 
chodziłam do  szkoły przy Elbląskiej 
(dziś liceum Witkiewicza), do  kościoła 
chodziłam do św. Jozafata, tam byłam 
u Komunii i tam brałam ślub. Mój dom 
rodzinny stał na ulicy, której dziś nie 
ma – Lignickiej. Szła ona od  Przasny-
skiej w dół, dziś ten odcinek nazywa się 
Saperska. Oczywiście nie ma żadnego 
porównania dzisiejszego wyglądu tych 
terenów do tego, co było w latach mo-
jego dzieciństwa. Były tu domy i domki, 
drewniane, murowane, ubogie i bogat-
sze, z ogródkami, hodowlą drobiu i in-
nego inwentarza. Można było od  jed-
nej sąsiadki kupić mleko, od innej jajka, 
od jeszcze innej warzywa. Był to teren 
zwany Miasteczkiem Powązki i  nieko-
niecznie uważany był za bezpieczny dla 
obcych, ale swoi dobrze sobie radzili 
i  trzeba przyznać, że  więzi sąsiedzkie 
były silne i  trwałe. Wszyscy się znali, 
wspierali i pomagali sobie. Dziś wyglą-
da to zupełnie inaczej, każdy zamyka 
się w swoim mieszkaniu i najczęściej są-
siedzi ograniczają się do „dzień dobry”.

Proszę powiedzieć, co zostało z tam-
tych lat? Mam na myśli takie elemen-
ty, których nie zniszczono w trakcie 
budowy osiedla i Al. gen. Maczka.

Niewiele: kapliczka św. Józefa, którą po-
stawili mieszkańcy jeszcze przed wojną 
– w 1929 roku, stara piekarnia, której 
właścicielami byli państwo Bobrowscy, 
a która dziś czeka na rozbiórkę i straszy 
swoim wyglądem przy nowym budyn-
ku administracji, no i oczywiście szkoła. 
Na tyłach Izabelli mieszka jeszcze mój 
kolega Zbigniew Wiśniewski, doroż-
karz, który przejął po ojcu konia i doroż-
kę, która dziś stanowi już dla mieszkań-
ców relikt przeszłości. 

Tyle o historii. Przejdźmy teraz do ży-
cia w naszym osiedlu Rudawka, gdzie 
mieszka pani już nie w domu rodzi-
ców, ale w  wygodnym dwupokojo-
wym mieszkaniu w bloku, w którym 
zauważam, oprócz niezwykłego po-
rządku, element nowoczesności jesz-
cze nieczęsto spotykany u seniorów: 
komputer. Zaskoczyła mnie pani. Jak 
pani idzie z obsługa tego sprzętu?
W  porządku, byłam na kursie, opano-
wałam podstawową wiedzę. Rano czę-
sto siadam przy komputerze, aby przej-
rzeć wiadomości. Mam dzięki niemu 
łatwy kontakt ze znajomymi, a zwłasz-
cza z bliskimi – córka z rodziną mieszka 
we Wrocławiu. Uważam, że  komputer 
jest bardzo przydatny właśnie senio-
rom i doradzam, żeby z niego korzystać.

Korzysta pani z  okolicznych klu-
bów, w  których prowadzona jest 
działalność dla seniorów. Jak pani 
je ocenia?
Najchętniej chodzę do klubu w Ośrod-
ku Zdrowia przy Elbląskiej. Uważam, 
że jest świetnie prowadzony przez pa-
nią Renatę Wrzosek. Atmosfera ciepła, 
serdeczna, zajęcia bardzo ciekawe: 
warsztaty, wykłady, spotkania z  cie-
kawymi ludźmi, występy artystyczne, 
spotkania wigilijne i wielkanocne. Przy-
chodzi tam dużo ludzi z naszego osie-
dla, naprawdę warto. Kiedyś często by-
wałam w Klubie „Niezapominajka” przy 
Wyspiańskiego prowadzonym przez 
żoliborski MOPS, ale że ja coraz starsza, 
a klub dość daleko, to bywam rzadziej. 
Mamy jeszcze na osiedlu klub „Szafir”. 

Bywałam tam częstym gościem, kiedy 
był nasz chór „Szafirki”. Bardzo byłyśmy 
szczęśliwe, że  mamy taki zespół. Przy-
chodziły głównie panie z osiedla Zatra-
sie i Rudawka, ale także z innych osiedli, 
np. Sadów Żoliborskich. Niektóre panie 
miały rzeczywiście piękne głosy, ale 
wszystkie dawałyśmy radę, dzięki temu, 
że  prowadził ten chór pan Tomczak  
– bardzo ciepły, serdeczny człowiek 
i  profesjonalista. Bardzo szybko nasz 
chór stal się znany nie tylko na Rudawce 
i Zatrasiu, ale też mieliśmy wiele gościn-
nych występów w różnych ośrodkach. 
Niestety, z braku pieniędzy na fundusz 
społeczno-kulturalny, chór rozwiązano. 
Szkoda. Teraz bywam rzadko w „Sza-
firze”, chyba na jakichś okolicznościo-
wych imprezach. Uważam, że brak tam 
zajęć dla seniorów, poza gimnastyką, 
więcej jest imprez dla dzieci.

Czy będąc od 15 lat na emeryturze 
nigdy się pani nie nudzi? 
Nie mam czasu na nudę, zawsze mam 
co robić. Dzień zaczynam od  czytania 
wiadomości w  internecie, lubię też 
czytać różne kolorowe pisma, czytam 
też dużo książek. W  planie dnia mam 
zawsze spacer dla zdrowia, tego staram 
się przestrzegać. Lubię ręczne robót-
ki, a także to co pani widzi, te cudeńka 
z  cekinów. Tego nauczyłam się dzięki 
mojej sąsiadce, która zabierała mnie 
na zajęcia do ASP i tam miałam okazję 
podpatrzeć, jak to się robi. Bardzo mi się 
spodobało. Praca jest mrówcza, trzeba 
mieć cierpliwość, ale ja mam, dlatego 
chętnie to robię. Wygląda to tak, że na 
styropianowe jajeczko trzeba nałożyć 
pojedynczo różnokolorowe cekiny, 
które wpina się miniszpileczką według 
wcześniej wymyślonego przeze mnie 
wzoru. Bardzo się cieszę, jak później 
mogę kogoś obdarować jajeczkiem czy 
choinką. Muszę też powiedzieć, że chęt-
nie organizuję „babskie” herbatki czy 
kawki, mam sporo koleżanek, z którymi 
często się spotykam. Ale mam też dwa 
dni w tygodniu, które są dla mnie szcze-
gólnie ważne. Te dni poświęcam mojej 
Mamusi, która ma 96 lat, przeszła udar 
i w tej chwili przebywa w Domu Opieki 
– środy i niedziele są tylko dla niej. Jak 
pani widzi, nie brakuje mi zajęć, czasa-
mi brakuje czasu. Nie brakowało mi też 
ciężkich przeżyć: straciłam syna i siostrę, 
zachorowała Mamusia, ale jakoś zawsze 
próbowałam się pozbierać i  ratowała 
mnie właśnie aktywność. Znajdowa-
łam zawsze jakieś zajęcia, włączałam się 
w różne inicjatywy i szłam do przodu.

Brawo, tak trzymać. Na koniec za-
pytam: jakie potrawy przygotowu-
je pani na Wielkanoc? Czy przyjadą 
dzieci z Wrocławia?
Czy moje dzieci przyjadą do War-
szawy, tego jeszcze nie wiem, ale 
z pewnością przygotuję biały barszcz 
z białą kiełbasą, kaczkę z jabłkami, no 
i koniecznie mazurek z napisem Alle-
luja, bo tak sobie życzy moja Mama. 

Wobec tego i ja życzę Wesołego  
Alleluja. 

Danuta Wernic

Przy kawie z seniorem 

Aktywność przede wszystkim

Danuta Pierścińska z osiedla Rudawka
Fot.: Władysław Głowala

Jedno z dzieł pani Danuty
Fot.: Władysław Głowala

WSM na Facebooku
Znajdź nas na Facebooku! 
Śledź aktualności z życia 

Spółdzielni i poznawaj  
ciekawostki z jej historii. 

Nasz profil polubiło  
już ponad 1200 osób!
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Na Zatrasiu odbyło się jedno 
z  pierwszych. „Nowe” Osiedle, 
od czasu podziału Żoliborza IV, 
przygotowało pierwszą ucztę 
dla swoich mieszkańców, od-
była się ona 30 marca w szkole 
Podstawowej nr 92. 

Rada Osiedla wraz z Administra-
cją przygotowały w szkolnej stołów-
ce wielkanocny poczęstunek dla 
mieszkańców osiedla. 

Pięknie przygotowane stoły z  ja-
dłem świątecznym:, jajeczkami, śle-
dzikami, białym barszczem z  kiełba-
ską i  oczywiście babą wielkanocną 

oczekiwały na szerokie grono miesz-
kańców. Szkoda, że przyszło znacznie 
mniej osób niż oczekiwano, mimo 
zaproszeń wywieszonych na klat-
kach schodowych. Może dlatego, że 
pogoda spacerowa, a może dlatego, 
że to po raz pierwszy? 

Zebranych powitali i życzenia zło-
żyli: dyrektor Dominik Cygan, a także 
przewodnicząca RO Lidia Grzymska 
oraz gość specjalny uroczystości pre-
zes WSM Barbara Różewska. Przy bie-
siadnym stole była okazja do sąsiedz-
kich rozmów i  przekazywania infor-
macji, jak to na samodzielnym Zatrasiu 
żyje się mieszkańcom. Słowa uznania 
dla pań z Rady Osiedla, które dwoiły się 
i troiły, aby wszystko wypadło jak naj-
okazalej, a kosztowało to sporo pracy. 

***
Wielkanocne spotkanie na osie-

dlu Rudawka odbyło się 7 kwietnia 
w  klubie „Szafir”, zaś 13 kwietnia 
w tymże klubie mieszkańcy spotkali 
się na koncercie „Wielkanoc sąsiedz-
ka” z  udziałem: Yany Zrazhevskiej 
i Artura Gancarza.

8 kwietnia odbyło  się na Wawrzy-
szewie uroczyste spotkanie Wielka-
nocne zorganizowane dla Seniorów 
przez  Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.

DW

Rozmowa z  Grzegorzem Sta-
chowiakiem, nowym wicepre-
zesem Zarządu WSM ds. inwe-
stycji i remontów.

W  pana gabinecie znajduje się 
duża tablica z planem, który chciał-
by pan zrealizował w  Spółdzielni. 
Jakie pan stawia sobie cele?
Inwestycje najczęściej kojarzą nam 
się z  budownictwem mieszkanio-
wym. To jest nasz podstawowy cel, 
jednak oprócz tego chciałbym zre-
alizować dwa programy: likwida-
cji barier architektonicznych oraz 
powstawania nowych miejsc po-
stojowych. Chciałbym wyjść z  nimi 
do  wszystkich osiedli. Pomimo 
że to są zadania wykraczające poza 
zwykłe administrowanie, to zależy 
mi, żeby osiedla podjęły to wyzwa-
nie. Programy zostaną skierowane 
do  wszystkich Rad Osiedli. W  tym 
roku chciałbym przeprowadzić 
analizę możliwości terenowych co 
do lokalizacji nowych miejsc parkin-
gowych. Jeżeli takie miejsca gdzieś 
się znajdą, to chętnie spotkam się 
z mieszkańcami okolicznych budyn-
ków, żeby dyskutować o  takiej in-
westycji. W  Biurze Zarządu przygo-
tujemy perspektywy finansowania. 
Jestem przekonany, że  takie moż-
liwości są. Tylko od  nas zależy, czy 
będziemy chcieli z nich skorzystać.

Jak wyważyć potrzeby parkingo-
we i zachowanie odpowiednio du-
żych terenów zielonych?
Wiem, że nowe parkingi będą zawsze 
budziły pewnego rodzaju kontrower-
sje, sprzeciw osób, które mieszkają 
w  pobliżu i  których okna wychodzą 
na teren planowanej inwestycji. Żyje-
my jednak w mieście, które jest jakoś 
zaplanowane. Na przykład na Żolibo-
rzu III przy ulicy Włościańskiej od bli-
sko 20 lat miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewi-
duje stworzenie parkingu na działce 
należącej do  Miasta. W  końcu powi-
nien powstać. Lepiej, żeby to był par-
king o pewnym w standardzie, a nie 
stawianie samochodów na trawie, 
co i tak się dzisiaj dzieje. Organizując 
taki parking, można przedsięwziąć ja-
kieś kroki, żeby zadbać o jego estety-
kę i  zminimalizować uciążliwość dla 
okolicznych mieszkańców. To jedno 
z  moich zadań, chcę być katalizato-
rem dla mieszkańców w takich dzia-
łaniach i  jestem przekonany, że  ten 
parking tam powstanie, jeśli tylko 
będą chcieli tego mieszkańcy.

W  swoim programie napisał pan, 
że potrzeba „uczciwie wydobyć na 
światło dzienne istniejące wyma-
gania i pomóc osiedlom w ich kon-
sekwentnym respektowaniu”. Jak 
pan chce to zrobić systemowo?
Przede wszystkim ważne jest usza-
nowanie autonomii osiedli, ale też 
z  drugiej strony pomoc im, pole-
gająca na stworzeniu wymagań 
wynikających z  różnego rodzaju 
prawodawstwa, jak i  naszych we-
wnętrznych regulaminów i uchwał. 
Powinien powstać wykaz takich 
obowiązków, zadaniem Zarządu 
będzie kontrolowanie ich realizacji. 
Mnie osobiście w życiu takie dyscy-
plinowanie bardzo pomagało. 

Jednym z  kolejnych punktów 
mojego programu jest wyrównywa-
nie stanu technicznego, o czym była 
wielokrotnie mowa w  poprzednich 
latach, ale mnie chodzi o  wyrówna-
nie do  wyższego, nowego standar-
du. Chcę, żebyśmy już nie mówili 
tylko o remontach i mówili, że mamy 
wyrównany poziom techniczny, bo 
w każdym budynku kiedyś raz wyre-
montowano instalację centralnego 
ogrzewania. Musimy określić nowy, 
współczesny standard. Pojawią się 
w  nim bardzo mocno akcentowane 
kwestie estetyki i  energooszczędno-
ści. Mamy w końcu 2019 rok.

Na jakim etapie będzie przeprowa-
dzana ta kontrola? Przecież np. przy 
przetargach zawsze jest zaangażo-
wany członek danej Rady Osiedla 
lub Rady Nadzorczej. Jak pana po-
mysł miałby być bardziej efektywny?

Przede wszystkim kontrola byłaby na 
etapie planowania. Plany remontowe 
są tworzone w osiedlach i zatwierdza-
ne przez Radę Nadzorczą. Gdzieś na 
tej drodze powinien pojawić się Za-
rząd. Do tej pory Zarząd ograniczał się 
do  rekomendowania RN przedłożo-
nych przez osiedla planów. Chciałbym 
wejść krok wcześniej i  prosić osiedla, 
by przy tworzeniu planów uwzględ-
niały te priorytety, o  których mówi-
liśmy. Jeżeli chodzi o  koszty, to będę 
chciał, żeby w  biurze Zarządu była 
osoba, która część czasu pracy po-
święci na analizę cen na rynku, żeby-
śmy mogli osiedlom rekomendować 
pewne rozwiązania. Oczywiście bez 
narzucania, na zasadach pełnej do-
browolności osiedli. Jestem tu od nie-
dawna i już wiem, że jedno z naszych 
osiedli ma problem z wymianą wodo-
mierzy. Rozwiązania, które tam zasto-
sowano są zdecydowanie droższe niż 
te, które ja znam i które stosowaliśmy 
w mojej pracy na osiedlu. To najlepiej 
dowodzi, że wymiana informacji mię-
dzy osiedlami jest potrzebna. Wtedy 
na etapie przetargów osiedle miałoby 
drogowskaz, że  taki poziom określo-
nej usługi jest poziomem osiągalnym 
i gwarantuje dobrą jakość.

Ma pan doświadczenia z  wyko-
rzystania źródeł energii odna-
wialnej. Przeprowadził pan dwa 
eksperymenty na Żoliborzu III. 
Jakie są ich efekty?
Wykonaliśmy, dzięki środkom z  Rady 
Nadzorczej, prototypy dwóch instalacji. 
Zajęliśmy się najpierw fotowoltaiką. Na 
budynku administracji zamontowali-
śmy panele słoneczne i przyłączyliśmy 
je do publicznej sieci. Wnioski są takie, 
że  czas zwrotu takich instalacji jest 
dosyć długi, przy wybudowaniu z wła-
snych środków to aż 10 lat, co w rela-
cji do  trwałości tych urządzeń nie jest 
wynikiem zachwycającym. Co innego, 
jeśli pozyska się środki z  zewnątrz. 
Jednak Spółdzielnia na razie po nie nie 
sięgnęła. Wiele programów w  swojej 
konstrukcji jest skierowanych do osób 
fizycznych, samorządu terytorialnego, 
a spółdzielnie są w nich pomijane. 

Fotowoltaika najbardziej opłaca 
się tam, gdzie płacimy najwięcej za 
energię, czyli w  budynkach admini-
stracyjnych. Tam jest taryfa droższa 
niż taryfa mieszkaniowa. W  związku 
z tym przede wszystkim budynki ad-
ministracji, pawilony handlowe czy 
usługowe – to są te miejsca, gdzie 
jest wskazane, by tę fotowoltaikę sto-
sować. Ten program jednak wyhamo-
wał, utknął na źródłach finansowania. 
Na dotychczasowym stanowisku nie 
miałem żadnych możliwości w  tym 
zakresie. Teraz będę starał się ruszyć 
ze  staraniami o  pozyskanie środków 
zewnętrznych. Potrzebni są zaanga-
żowani pracownicy z  odpowiednimi 
kwalifikacjami w zakresie pozyskiwa-
nia np. funduszy unijnych. To mogą 
być też dotacje czy kredyty niskopro-
centowe. Wiem, gdzie pytać.

Drugim projektem była pompa 
ciepła.
Ten prototyp dał lepsze wyniki, jeśli 
chodzi o  opłacalność niż fotowolta-
ika. Pompę ciepła zainstalowaliśmy 
w  budynku mieszkalnym. Zaczęliśmy 
od wspomagania tą pompą produkcji 
ciepłej wody do  celów użytkowych. 
Skończyliśmy na tym, że  najbardziej 
opłacalnym rozwiązaniem jest to, 
aby ta pompa w całości produkowała 
ciepłą wodę dla budynku. Najlepsze 
wyniki osiąga się w okresie wiosna-je-
sień. Odpowiednio duża pompa lub 
kaskadowo kilka pomp jest w  stanie 
podgrzać wodę tak, by koszty były 
znacznie niższe niż ciepła woda z cen-
tralnego ogrzewania. Szczególne efek-
ty osiąga się wtedy, gdy wyłączymy 
węzeł cieplny całkowicie. Możemy to 
zrobić poza sezonem grzewczym, czyli 
wtedy, gdy nie działa centralne ogrze-
wanie, i  wtedy pompa spokojnie po-
radzi sobie z  przygotowaniem ciepłej 
wody dla budynku. Koszty są niższe 
nawet o 50%. I znowu temat zatrzymał 
się na finansowaniu. Planowaliśmy za-
montowanie kolejnych pomp, ale na 
to potrzebne było zewnętrzne finanso-
wanie, którego nie udało się pozyskać. 

WSM musi odzyskać swoją pozycję

Nadszedł czas wielkanocnych spotkań osiedlowych

Pompa ciepła została sfinansowa-
na ze  scentralizowanego funduszu 
remontowego WSM. Dysponentem 
funduszu jest Zarząd Spółdzielni, któ-
ry przekazał osiedlu środki za zgodą 
Rady Nadzorczej. To nie jest forma we-
wnętrznej pożyczki, pieniądze zostały 
przyznane bezzwrotnie. 

Dlaczego do  instalacji prototypu 
wybrali państwo budynek Sady 
Żoliborskie 13? 
Do prototypu przyjęliśmy, że  należy 
wybrać nieduży, niski budynek w  ty-
pie, którego mamy wiele w  osiedlu, 
bo około 20. Kolejne kryterium było 
takie, by budynek miał w dobrym sta-
nie instalację ciepłej wody użytkowej 
i  węzeł cieplny. Chodziło o  to, żeby-
śmy mogli prowadzić badania w spo-
sób niezakłócony przez inne czynniki. 
Gdyby instalacje były niewydolne, 
to obserwacja pracy pompy i  wycią-
ganie wniosków byłoby narażone na 
pomyłki. Pompa, którą zainstalowali-
śmy, była zbyt mała do ogrzania wody 
dla całego budynku. Podłączyliśmy 
dwa piony mieszkań, a  reszta nadal 
była ogrzewana ciepłem z Veolii. Ale 
oszczędności osiągnięte dla tych 
mieszkań, które wyniosły około 20%, 
rozliczyliśmy na wszystkich mieszkań-
ców budynku, by nikt nie był stratny.

Jak chce pan wykorzystać te do-
świadczenia?
Na sprawę będzie trzeba spojrzeć sze-
rzej. Doposażenie budynków w pompy 
ciepła czy w  windy to nie remont. To 
inwestycja. Tutaj będziemy mogli zor-
ganizować sprawę na szczeblu ogólno-
spółdzielczym, otwierać drogi finanso-
wania różnych przedsięwzięć. Osiedla 
nie są wyposażone na co dzień w kadry 
mające doświadczenie w pozyskiwaniu 
wspomnianych środków unijnych. Na 
pewno to jest rola Zarządu i dołożę sta-
rań, żeby z tej roli się dobrze wywiązał. 
Jednak tempo rozwoju musi być dosto-
sowane do możliwości. Nie wyobrażam 
sobie, że teraz rzucimy się na wszystkie 
cele, bo się po prostu zakorkujemy. 
Ustalimy sobie harmonogram i  hie-
rarchię. Będziemy edukować kogo się 
da – personel i  samorząd w osiedlach 
– w sprawie wykorzystania energoosz-
czędnych rozwiązań i delegować moż-
liwości realizacyjne na osiedla z pełnym 
wsparciem ze strony Zarządu.

Przejdźmy teraz do  największych 
inwestycji. Przy I  etapie Osiedla 
Szmaragdowego Spółdzielnia zde-
cydowała się na inwestycję dewelo-
perską. Nie udało się jej przeprowa-
dzić tak, jak tego chcieliśmy, dlatego 
II etap ma być budowany w systemie 
Generalnego Realizatora Inwestycji. 

Mamy trzy zaplanowane inwestycje, 
każda na innym etapie realizacji. Do 
każdej trzeba rozważyć, jaki system 
byłby najlepszy. Widzę niezbyt wiele 
powodów do zadowolenia. Gdybym 
zastał te inwestycje na etapie począt-
kowym, to byłoby łatwiej. Jesteśmy 
w takiej sytuacji, że musimy coś po-
prawiać. To prawdziwe wyzwanie, 
żeby zrobić to jak najszybciej.

Jakie widzi pan problemy w każdej 
z tych inwestycji: Osiedle Szmarag-
dowe, Lindego i Dolnośląska?
Każda z nich choruje na inną chorobę 
i wymaga innego leczenia. Jeżeli cho-
dzi o Dolnośląską, to moim zdaniem 
mamy najłatwiejszą sytuację. Trzeba 
zacząć tę inwestycję od podstaw i so-
lidnie zbudować. 

W  przypadku Lindego nie chcę 
rozbudzać oczekiwań, że  sprawa 
zostanie rozwiązana szybko, ale 
wydaje się, że jest na to szansa. Tam 
podstawowy problem to brak po-
zwolenia na budowę. Kilka miesięcy 
temu Urząd na wniosek WSM zawie-
sił postępowanie w sprawie wydania 
pozwolenia. O zawieszenie zawnio-
skowano, gdy Urząd wezwał WSM 
do  złożenia pewnych wyjaśnień 
dotyczących wskaźników zagęsz-
czenia zabudowy. Powstała obawa, 
że Urząd odmówi wydania zezwole-
nia na budowę. Teraz Zarząd sięgnął 
po ekspertów i wspólnie przedsta-
wiliśmy władzy budowlanej silne 
argumenty świadczące, iż WSM jest 
„na prawie”. Jednak decyzja należy 
oczywiście do Urzędu. 

Co do  Osiedla Szmaragdowego, 
to czekają nas decyzje ekonomiczne. 
Mamy tam pozwolenie na budowę. To 
nie jest kwestia systemu prowadzenia 
inwestycji, tylko tego, czy projekt, co 
do  którego uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę, jest najlepszym projektem 
wykorzystania tego terenu. Wydaje 
się, że  niekoniecznie. Powstał przed 
bardzo wielu laty. Z dzisiejszej perspek-
tywy trzeba stwierdzić, że można uzy-
skać lepsze parametry co do wielkości 
powierzchni wspólnych, intensywno-
ści zabudowy. To wszystko przekłada 
się na cenę, a  w  tamtej okolicy cena 
powinna być niższa. 

Potrzebuję około trzech miesię-
cy, żeby przeanalizować dogłębnie 
wszystkie inwestycje i  zaplanować 
odpowiednie działania. 

Poruszył pan temat wind. Na na-
szych łamach prezes Barbara Ró-
żewska zapowiedziała, że w biurze 
Zarządu zostanie zatrudniony pra-
cownik odpowiedzialny za przygo-
towanie całej koncepcji instalacji 
wind w starych budynkach. 

To jest ten program, który nazwa-
łem likwidacją barier architekto-
nicznych. Przełamiemy pewnego 
rodzaju stereotyp, że  tego się nie 
da zrobić. Chociażby dzięki przy-
kładowi inicjatywy pana profesora 
Hahna w czteropiętrowym budynku 
przy ul. Sady Żoliborskie na Żolibo-
rzu III. Wybudowaliśmy tam windę, 
mimo że  część osób uważała, że  to 
niemożliwe. Uzyskaliśmy wszelkie 
potrzebne zgody. Dźwig służy dziś 
mieszkańcom. 

W  WSM mamy kilka typów bu-
dynków. Na pewno warto zrobić 
koncepcję dla poszczególnych ty-
pów i  zaproponować mieszkańcom 
możliwości realizacji. Da się uzyskać 
na to środki zewnętrzne. Jeśli dźwig 
byłby dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, to tutaj też 
mamy gotowe programy, z  których 
korzystaliśmy. W  osiedlu zbudowa-
liśmy wiele pochylni dla niepełno-
sprawnych. Można uzyskać na takie 
działania 40 tys. zł. Czeka się długo, 
ale pieniądze są w zasięgu ręki. 

Dźwig jest jednak o  wiele droższy. 
Wiele Zarządów mówiło o  swoich 
pomysłach, a  efekty jednak były 
dużo mniejsze. Czym państwa dzia-
łania będą się różnić?
Teraz są dobre warunki do  takich 
działań. Jeszcze kilka lat temu róż-
ne możliwości były dla nas nieosią-
galne. Kiedy pojawiły się odrębne 
własności mieszkań, to na insta-
lację np. windy trzeba było mieć 
zgodę 100% mieszkańców. To było 
niemożliwe do  osiągnięcia. Dwa 
lata temu została znowelizowana 
ustawa o  spółdzielniach mieszka-
niowych, co nam bardzo pomogło. 
Zaczęto stosować art. 22 ustawy 
o  własności lokali, dzięki któremu 
wiele decyzji może być podejmo-
wanych większością głosów. To 
otwiera nam drogę. Jeśli chodzi 
o aspekty techniczne, to damy radę, 
mamy dobrych inżynierów, to nie 
problem. Trzecia kwestia to finan-
sowanie. Pokażemy mieszkańcom, 
ile dźwig kosztuje i  jak go sfinan-
sować, a  oni już podejmą decyzję. 
Trzeba stworzyć odpowiednie zasa-
dy finansowania, regulaminy i przy-
stąpić do pracy. 

Myślę, że  spółdzielcy zauważyli, 
że  w  ostatnich latach różne rzeczy 
nie były robione, jak trzeba. Nie je-
stem kontynuatorem tej linii. WSM 
musi odzyskać swoją pozycję. Jeste-
śmy spółdzielcami. Działając razem, 
tworzymy olbrzymią siłę. 

Rozmawiał 
Bartłomiej Pograniczny

Na pierwszym planie Anna Dymowska i Elżbieta Koźlicka,  
główne organizatorki wydarzenia

Fot.: Danuta Wernic
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Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019

Data/godz. Osiedle Miejsce 

23.04.2019  
wt. 1700 

ŻOLIBORZ II Szkoła Podstawowa nr 68 
ul. Or-Ota 5 

9.04.2019  
wt. 1700 

ŻOLIBORZ III 
Społeczny Dom Kultury 

ul. Słowackiego 19a 
25.04.2019 

czw. 1800 
RUDAWKA Sala Klubu Szafir 

ul. Dolnośląska 3 
6.04.2019  
sob. 1200 

ZATRASIE Szkoła Podstawowa nr 92 
ul. Przasnyska 18A 

4.04.2019  
czw. 18 00 

PIASKI Klub Mieszkańców Piaski 
ul. Broniewskiego 71 

12.04.2019  
pt. 1800 

BIELANY 
XXII Liceum 

Ogólnokształcące 
im. Jose Marti ul. Staffa 111 

15.04.19  
pon. 1630 

MŁOCINY 
Bielańskie Centrum 
Edukacji Kulturalnej 
ul. Szegedyńska 9A 

24.04.2019  
śr. 1700 

WAWRZYSZEW Bielański Ośrodek Kultury 
Ul. Goldoniego 1 

26.04.2019 
czw. 1800 

WAWRZYSZEW NOWY Szkoła Podstawowa nr 209 
Al. Reymonta 25 

2.04.2019  
wt. 1700 

NOWODWORY sala konf. Urz. Dz. Białołęka 
ul. Modlińska 197 

10.04.2019  
śr. 1900 

LATYCZOWSKA sala RO 
ul. Kompasowa 12 kl. V 

17.04.2019  
śr. 1900 

HERY parter I klatki  
budynku Hery 11 

3.04.2019  
śr. 1730 

NIEDZIELSKIEGO sala konf. Biura Zarządu 
ul. Elbląska 14 

 

Terminarz Zebrań 
Za nami już pierwsze coroczne Zebrania Mieszkańców 
Członków naszej Spółdzielni. To ważny czas, w którym 
można na forum publicznym porozmawiać ze swo-
ją Administracją, sąsiadami czy z  Zarządem WSM na 
temat problemów i  potrzeb osiedla. Zachęcamy do 
udziału w Zebraniach. Te, które odbyły się do momen-
tu wysłania gazety do druku, relacjonujemy poniżej.

Nowodwory
Zebranie Mieszkańców Człon-
ków WSM na osiedlu Nowo-
dwory odbyło się 2 kwietnia 
w  sali konferencyjnej Urzędu 
Dzielnicy Białołęka przy ul. Mo-
dlińskiej 197. Wydano 42 man-
daty. W  zebraniu wzięli udział 
wszyscy członkowie Zarządu: 
prezes Barbara Różewska, wi-
ceprezes ds. ekonomiczno-fi-
nansowych Katarzyna Dawid-
czyk oraz wiceprezes ds. inwe-
stycji i remontów Grzegorz Sta-
chowiak. Obecni był również 
administrator osiedla Leszek 
Księżak oraz zastępca głównej 
księgowej Ewa Hoppe. 

Zebranie o godzinie 17:05 otwo-
rzyła prezes WSM Barbara Różewska, 
informując zebranych, że  zebranie 
jest ważne i  zostało zwołane w spo-
sób prawidłowy na podstawie § 104 
statutu spółdzielni. Następnie zapro-

ponowała wybór przewodniczącego 
prezydium. W  wyniku przeprowa-
dzonego głosowania wybrano: prze-
wodniczącego Marka Florczaka, 
sekretarza Bożenę Nowakowską 
oraz asesorów: Hannę Długosiecką 
i Witolda Jaworskiego. 

Następnie uczestnicy zebrania 
dokonali wyboru komisji mandato-
wo-skrutacyjnej w  składzie: Hanna 
Małczyńska, Beata Grabowska 
i  Kazimierz Suska. Z  uwagi na fakt, 
że  nie zgłosili się kandydaci do  ko-
misji wnioskowej, przewodniczący 
zebrania zaproponował składanie 
wniosków do  sekretarza prezydium. 
Następnie przewodniczący zebrania 
zadał pytanie, czy mieszkańcy mają 
uwagi do proponowanego porządku 
obrad. Wywiązała się dyskusja. Padły 
zarzuty o  braku zawiadomień o  ze-
braniu na klatkach schodowych, co 
jest powodem tak małej frekwencji 
na zebraniu (od autora: na zebraniu 
w 2018 roku w zebraniu uczestniczy-
ło 15 osób). Za taki stan rzeczy obar-
czyli członków Rady Osiedla i admini-
stratora. Tadeusz Kalinowski zgłosił 
wniosek o  odwołanie zebrania, jak 
również zasugerował odwołanie 

Rady Osiedla. Pani prezes zgłosiła 
wniosek, aby zebranie było konty-
nuowane i  wytłumaczyła zebranym, 
że  aby odwołać członków Rady, to 
odpowiedni wniosek trzeba złożyć 
dwa dni przed zebraniem. 

Następnie sprawozdanie Admini-
stracji i Rady Osiedla przedstawił prze-
wodniczący Marek Florczak. Anna 
Miłkowska stwierdziła, że  mieszkań-
cy powinni mieć możliwość zapo-
znania się ze  sprawozdaniem przed 
zebraniem, a Krzysztof Staniszewski 
uznał, że  taki fakt powinien nastąpić 
na 14 dni przed zebraniem. Hanna 
Przesmycka powiedziała, że  miesz-
kańcy powinni otrzymać kalkulację 
kosztów eksploatacyjnych. Tadeusz 
Kalinowski zarzucił członkom Rady 
Osiedla brak należytej kontroli nad 
windykacją i  powiększającym się 
zadłużeniem mieszkańców osiedla. 
W  odpowiedzi na takie zarzuty głos 
zabrała przewodnicząca komisji re-
wizyjnej, księgowa i  przewodniczący 
Rady Osiedla, którzy wyjaśnili jakie 
są wysokości zadłużeń w poszczegól-
nych budynkach dla lokali mieszkal-
nych i użytkowych oraz podejmowa-
ne działania wobec dłużników. W dal-
szej części dyskusji poruszono sprawę 
nakładów na remonty (wymiana 
witryn) w lokalach użytkowych i brak 
sklepu z artykułami pierwszej potrze-
by na terenie osiedla. 

W następnej części zebrania prezes 
Różewska poinformowała zebranych 
o działaniach Zarządu w sprawie prze-
kształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntu w  prawo własności 
na mocy prawa obowiązującego od   
1 stycznia 2019 roku. Jeszcze w  grud-
niu 2018 roku na osiedlu został usu-
nięty bilbord przynoszący dochód dla 
osiedla, który był istotną przeszkodą, 
zgodnie z  ustawą, do  przekształce-
nia użytkowania w  prawo własności. 
W  Urzędzie Miasta została rozwiąza-
na pozytywnie sprawa prowadzenia 
działalności gospodarczej w  lokalach 
mieszkalnych. Wszystkie opłaty wnie-
sione do 31 marca tytułem użytkowa-
nia wieczystego będą zaliczone na po-
czet opłat przekształceniowych. Urząd 
ma czas do  końca roku na wydanie 
zaświadczeń potwierdzających, że do-
szło do  przekształcenia. Z  uwagi na 
ogromną liczbę wniosków w  sprawie 
przekształceń Urząd Miasta wystąpił 
do  ustawodawcy o  wydłużenie tego 
terminu do  36 miesięcy, czyli do  koń-
ca 2021 roku. Zarząd w  czasie trzech 
części czerwcowego Walnego Zgroma-
dzenia przedstawi informację, ile i jakie 
czynności zostały podjęte w urzędach, 
Radzie Warszawy, u prezydenta Miasta 
i  w  Ministerstwie Infrastruktury, aby 
warszawskie spółdzielnie mieszka-
niowe mogły skorzystać z  bonifikaty 
od opłaty przekształceniowej. 

Następnym punktem zebrania 
było omówienie opłat z  tytułu użyt-
kowania lokali mieszkalnych i użytko-
wych. Na pytania dotyczące dużego 
wzrostu wysokości opłat, wynikające-
go z  braku inwestycji, odpowiedziała 
Katarzyna Dawidczyk, wiceprezes ds. 
ekonomiczno-finansowych. Wyjaśniła, 
że  na koszty działalności biura Zarzą-
du pobierane są opłaty od wszystkich 
mieszkańców WSM. Biuro Zarządu 
sprawuje swoją funkcję dla całej Spół-
dzielni. Obszernie omówiła strukturę 
organizacyjną Biura, zatrudnienie pra-
cowników w poszczególnych działach, 
które obsługują Osiedla. Na zarzut, 
że Spółdzielnia wydaje pieniądze spół-
dzielców „na prawo i  lewo” odpowie-
działa, że  Zarząd szuka oszczędności, 
ma pomysły na obniżenie kosztów. 
Rozważa uruchomienie platformy 
zakupowej. Przedsięwzięcie takie 
umożliwi obniżenie kosztów zakupów, 
a także usług remontowych świadczo-
nych przez firmy dla całej Spółdzielni. 
Następnie zwróciła uwagę, że co praw-
da mieszkańcy osiedla w  2018 roku 
zanotowali podwyżkę z 3,12 zł na 3,42 
zł, ale od 2010 roku nie mieli żadnych 
podwyżek opłat. W  ciągu ostatnich 

trzech lat osiedle ma ujemny bilans na 
funduszu remontowym (GZM), czyli 
wnoszone opłaty nie mają pokrycia 
w  ponoszonych kosztach. Następnie 
pani wiceprezes szczegółowo omówi-
ła podwyżki składające się na opłatę 
eksploatacyjną. W  sprawie podwyżki 
na fundusz remontowy głos zabrał p. 
Grzegorz Stachowiak. Decyzją Rady 
Osiedla opłata wzrosła o 0,70 zł do 1,80 
zł. Wzrost kosztów eksploatacji o 0,63-
0,64 zł będzie przeznaczony na potrze-
by Administracji Osiedla. Tylko 0,10 zł 
wpływa na koszty Zarządu, reszta kwo-
ty zostaje na osiedlu. Prezes stwierdził, 
że po wizycie na osiedlu uważa, że jest 
wiele do  zrobienia – kosztowny re-
mont elewacji i  loggi. Zwrócił uwagę, 
że za kilka lat budynki będą wymaga-
ły bardziej gruntownych remontów 
takich jak kosztowna wymiana pokry-
cia dachu czy też wymiana instalacji 
elektrycznej i  gazowej. Z  uwagi na 
fakt, że  wykonano remont wszystkich 
klatek schodowych, gzymsów i  osie-
dle skorzystało z  nieoprocentowanej 
pożyczki udzielonej przez Zarząd, to 
teraz przyszła pora na spłatę. I dlatego 
też jest taka wysokość podwyżki na 
fundusz remontowy. P. Grzegorz Sta-
chowiak wspomniał również, że jedną 
z  nowości, jaką chce wprowadzić Za-
rząd, jest powrót do projektu zamiany 
mieszkań lokatorskich w  zasobach 
naszej Spółdzielni. Pani prezes, po 
wysłuchaniu dyskusji i  negatywnych 
opinii mieszkańców w  sprawie wy-
sokości podwyżek, zaproponowała, 
aby pożyczka jaką osiedle otrzymało 
od Zarządu, na podstawie podpisane-
go w najbliższym czasie porozumienia, 
została rozłożona na okres 4-5 lat. Jak 
również, aby podwyżka opłat eksplo-
atacyjnych była pomniejszona w przy-
szłym roku o  opłatę za użytkowanie 
wieczyste. Będzie to korzystne finanso-
wo dla mieszkańców osiedla. W dalszej 
części przekazała informację o  termi-
nach i  tematyce obrad czerwcowego 
Walnego Zgromadzenia. Jako ostatni 
punkt zebrania zostały odczytane dwa 
wnioski: jeden w sprawie działań Rady 
Osiedla w sprawie windykacji i dłużni-
ków, drugi zaś o przedstawicielu osie-
dla w Radzie Nadzorczej WSM. Zebra-
nie zakończyło się o godz. 20:50. 

Jacek Sidor

Niedzielskiego
Zebranie Mieszkańców Człon-
ków Spółdzielni z  osiedla Nie-
dzielskiego odbyło się 3 kwiet-
nia. Wydano 24 mandaty.

Otwarcia dokonała prezes Barba-
ra Różewska, proponując równocze-
śnie wybór przewodniczącego. Prze-
głosowano kandydaturę p. Marcina 
Markiewicza, wiceprzewodniczą-
cego RO, który już nie pierwszy raz 
prowadził zebranie. Wybrano rów-
nież asesorów: Krzysztofa Pierściń-
skiego i Annę Stelmaszczyk  oraz 
sekretarza Michała Wysockiego. 
W  Prezydium zasiadł również cały 
nowy Zarząd WSM: prezes Barbara 
Różewska, wiceprezes ds. finanso-
wo-ekonomicznych Katarzyna Da-
widczyk i  wiceprezes ds. inwestycji 
i remontów Grzegorz Stachowiak. 
Sprawozdanie z  działalności Zarzą-
du za rok 2018 i z działalności admi-
nistracji osiedla przeczytał Michał 
Grzybowiecki. Następnie usłysze-
liśmy sprawozdanie Rady Osiedla. 
Powołano też komisję wnioskową 
i mandatowo-skrutacyjną.

Gdy rozpoczęła się dyskusja, 
głównym punktem programu oka-
zało się odejście dotychczasowej ad-
ministratorki pani Danuty Szewczyk, 
która z powodu konfliktu z przewod-
niczącą RO zdecydowała się zrezy-
gnować z  pracy. Na osiedle wrócił 
p. Michał Grzybowiecki, który wcze-
śniej odszedł z tego osiedla na żąda-
nie mieszkańców. Zebrani twierdzili, 

że to niedopuszczalne, aby wyrażono 
zgodę na odejście najlepszej w  do-
tychczasowej historii osiedla admini-
stratorki i skandalem jest, że wrócił tu 
p. Grzybowiecki, którego mieszkańcy 
wcześniej się pozbyli. Na tym osiedlu 
było chyba kilkunastu administrato-
rów i  jak twierdzono p. Danuta była 
najlepszym z  nich. Domagano się 
jej powrotu. Dyskusja była burzliwa, 
ale obyło się bez inwektyw i  obraź-
liwych słów. Prowadzący zebranie 
nawoływał do spokoju. Pani prezes 
poinformowała, że pani Szewczyk 
przeszła do pracy w  Zarządzie Spół-
dzielni i  będzie sprawowała nadzór 
nad osiedlami zarządzanymi przez 
Zarząd. W  końcu pani Danuta sama 
wyjaśniła, że starała się na tym osie-
dlu pracować jak najlepiej, ale ciągle 
miała sygnały od niektórych osób, 
że źle pracuje. W  momencie, kiedy 
konflikt z  przewodniczącą RO panią 
Dorotą Grzeszkiewicz się zaostrzył, 
zdecydowała się złożyć wymówienie. 
Pani prezes podkreśliła, że pan Grzy-
bowiecki wrócił po kilku latach pracy 
w  innych osiedlach i  poprosiła, aby 
dać mu jeszcze druga szansę. Dzięki 
tym wyjaśnieniom udało się wyciszyć 
niezadowolonych mieszkańców. 

Kolejnym ważnym dla zebranych 
problemem były sprawy związane 
z  totalnym bałaganem na osiedlu 
spowodowanym usuwaniem uste-
rek, których jest co niemiara. Budynki 
stoją już pięć lat i  tyle trwa usuwa-
nie niedoróbek, których dopuścił się 
wykonawca, tzn. UNIBEP. Aktualnie 
wymieniane są płyty i  poręcze bal-
konowe, wielu użytkowników nie 
może korzystać z balkonów i padały 
pytania, czy otrzymają za to odszko-
dowanie w postaci odliczenia z czyn-
szu. Balkony to jednak nie wszystko, 
zastrzeżenia były też do wykonania 
asfaltowych ciągów pieszych i wresz-
cie rzecz niezwykle ważna: ciężki 
sprzęt, który wjechał na osiedle, zde-
wastował kompletnie zieleń. Na ten 
moment nie wybrano jeszcze firmy, 
która miałaby zająć się rekultywacją 
terenów zielonych, ponieważ może 
to nastąpić dopiero po usunięciu 
innych usterek i  usunięciu ciężkiego 
sprzętu. Prezes Stachowiak stwier-
dził, że Zarząd ma tego świadomość 
i  sprawa usterek na tym osiedlu jest 
cały czas monitorowana. Poprosił 
o czas na zapoznanie się z całą spra-
wą, jako że dopiero niedawno został 
prezesem. Obiecał spotkania z miesz-
kańcami bezpośrednio na osiedlu. 
Zapewnił, że wyegzekwowane będą 
wszystkie usterki i że nie stanie się to 
kosztem mieszkańców, jest bowiem 
zabezpieczenie finansowe UNIBEP-u. 

Dużo uwagi poświęcono sprawie 
windy, która była nieczynna przez 
tydzień, ponieważ RO szukała po-
trzebnej do usunięcia naprawy czę-
ści, w niższych cenach. W tym czasie 
lokatorzy wędrowali na czwarte i pią-
te piętro piechotą, często z wózkami 
z dziećmi bądź z laskami w przypad-
ku ludzi starszych. A  przecież winda 
powinna być naprawiana w  ciągu  
24 godzin bez względu na koszty. Pre-
zes Stachowiak uznał, że jest to słusz-
ny postulat i należy go wprowadzić. 
Podjęto temat legalizacji wodomie-
rzy, która robiona jest co pięć lat bez 
względu na to, czy wodomierz jest 
dobry czy zły, jak również sprawę ga-
rażu, w którym powinny być kamery 
monitorujące, i  szereg innych spraw 
wymagających uregulowania. Prezes 
Stachowiak zapewniał, że będzie ści-
śle współpracował z  mieszkańcami 
i ma nadzieję, że wiele rzeczy da się 
naprawić. Kolejnym punktem po-
rządku obrad był wniosek o  odwo-
łanie z  funkcji przewodniczącej RO 
p. Doroty Grześkiewicz. Twierdzono, 
że jest osobą generującą konflikty, że 
zbyt mało interesują ją sprawy ludz-
kie, że winda stała tydzień, a p. Doro-
ta wyjechała na urlop za granicę. Ta 
część zebrania była dość nerwowa, 
bowiem członkowie RO twierdzili, 

Obrady mieszkańców osiedla Nowodwory
Fot.: Jacek Sidor
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że nie powinno się odwoływać oso-
by nieobecnej. Jednakże sala była 
innego zdania i  żądała głosowania. 
Większością głosów p. Dorotę odwo-
łano ze stanowiska przewodniczącej, 
co nie oznacza odwołania z RO, która 
już wewnętrznie ma wybrać spośród 
swoich członków nowego przewod-
niczącego. Następnie wrócono do 
dyskusji na tematy usterek i  bałaga-
nu panującego w osiedlu. 

Wnioski złożone w tym czasie do-
tyczyły właśnie tych problemów. Jak 
poinformował prezes Stachowiak, 
usterki mają być zgodnie z  umową 
usunięte do 30 czerwca. Na koniec 
głos zabrała prezes Różewska, któ-
ra zreferowała sprawy gruntowe, 
poinformowała też, że opłaty na 
Biuro Zarządu zostaną podniesione  
z 20 gr na 80 gr, ta informacja wzbu-
dziła sprzeciw zebranych, ale szerszej 
dyskusji nie podjęto. Następnie prezes  
Dawidczyk omówiła szczegółowo 
koszty Biura Zarządu oraz plany fi-
nansowe Spółdzielni. Jeśli chodzi 
o  osiedle Niedzielskiego, jak na ten 
moment jest na plusie; co będzie da-
lej, zobaczymy. Przewodniczący ze-
brania stwierdził, że czekamy na pla-
ny finansowe osiedla. Na zakończe-
nie p. prezes poinformowała o  ter-
minach Walnego Zgromadzenia oraz 
tematach, jakie będą na nim podjęte. 
Na tym zebranie zakończono. 

Trzeba podkreślić, że frekwencja 
na zebraniu była niezadawalająca. Na 
306 spółdzielców zamieszkujących 
osiedle wydano 24 mandaty, obec-
nych było więcej, ale bez prawa gło-
su. Za to zebranie było merytoryczne 
i sprawnie poprowadzone. 

Danuta Wernic

Piaski
Coroczne zebranie członków 
WSM zamieszkujących na Pia-
skach odbyło się w  4 kwietnia. 
Uczestniczyli w  nim wszyscy 
członkowie Zarządu WSM: pre-
zes Barbara Różewska i  wice-
prezesi Katarzyna Dawidczyk 
oraz Grzegorz Stachowiak. Jak 
zawsze w  komplecie przyby-
ło kierownictwo administracji 
osiedla: dyrektor Bożena Sezo-
nienko, zastępca Janusz Gnitec-
ki i księgowa Hanna Mączyk. 

Zebranie otworzyła prezes WSM 
i  zaproponowała wybór przewodni-
czącego obrad, którą to funkcję po-
wierzono Cezaremu Radzimirskie-
mu. Na asesorów zebrania wybrano 
Marię Mossakowską i Andrzeja Mi-
chałowskiego a na sekretarza Danie-
lę Modzelewską. Bez problemów wy-
brano komisje skrutacyjną i wniosko-
wą. Po zatwierdzeniu porządku obrad 
sprawozdanie administracji odczytała 
dyrektor Bożena Sezonienko, a  Rady 
Osiedla Ewa Piwowarczyk. 

Następnie, realizując przyjęty 
porządek obrad, prezes B. Różewska 
poinformowała o  skomplikowanych 

sprawach przekształcenia użytko-
wania wieczystego we własność. 
Z opóźnieniem zauważono, że z usta-
wy z  dnia 20 lipca 2018 r.  wynika, 
że jeżeli w  przekształcanych nieru-
chomościach znajdują się podmioty 
lub przedmioty służące działalności 
gospodarczej np: lokale użytkowe, 
wynajęte mieszkania, kioski, tablice 
reklamowe itp., to przekształcenie 
może stanowić niedozwoloną pomoc 
publiczną i  to blokuje dalsze działa-
nia. Powstają propozycje i  podjęto 
działania, by nawet w  jednej nieru-
chomości rozdzielić procedury dla 
lokali mieszkalnych i elementów dzia-
łalności gospodarczej, ale to wymaga 
nowelizacji ustawy i  uchwały Rady 
Warszawy. W związku z tym, że na sali 
pojawił się poseł Zbigniew Gryglas, 
zaproszony wcześniej przez panią 
prezes i przedstawiony jako przewod-
niczący parlamentarnego zespołu ds. 
spółdzielczości, Maria Mossakowska 
zaproponowała, aby wyprzedzająco 
rozpocząć dyskusję odnośnie proble-
mu przekształceń własnościowych. 
Po przyjęciu tej zmiany Teresa Rusi-
nowska poinformowała, że poprzed-
niego dnia otrzymała postanowienie 
SKO, podtrzymujące zawieszenie po-
stępowania o  przekształcenie. Prezes 
Różewska zauważyła, że dotyczy to 
sprawy prowadzonej według ustawy 
z dnia 29 lipca 2015 r., a obecnie dys-
kutujemy o  możliwości działań we-
dług ustawy z 2018 r. Z kolei Joanna 
Zielińska zadała pytanie dotyczące 
zasad przekształcenia we własność 
gruntu w  nieruchomości zawiera-
jącej drogę osiedlową i  plac zabaw, 
a  przecież wydano już dziesiątki ak-
tów notarialnych utrwalających ten 
stan. Następnie Zygmunt Ulicki pró-
bował wywieść prawa spółdzielców 
do gruntu z prawa zasiedzenia, a Ma-
ria Mossakowska zwróciła uwagę na 
różne nieprawidłowości decyzyjne 
w  przeszłości, gdy dawano warunki 
zabudowy bez zapewnienia dostępu 
do drogi, a w innych wypadkach włą-
czano drogę do nieruchomości miesz-
kalnej. Kończąc wypowiedź, wskazała 
na trwające od dawna różne zasady 
przypisywania gruntu do nierucho-
mości, faworyzujące zabudowę samo-
rządową a niekorzystne dla spółdziel-
ców. Wypowiedział się jeszcze poseł 
Z. Gryglas, zwracając się o  przekazy-
wanie mu uwag dotyczących potrzeb 
w zakresie nowelizacji ustawy i innych 
przepisów, zapowiedział spotkanie 
w maju w sejmie, na które zaprosił już 
prezes B. Różewską i obiecał energicz-
ne działania w środowisku spółdzielni 
mieszkaniowych i w sejmie w sprawie 
nowelizacji ustawy, aby nie elimino-
wać tak wielu spółdzielców z procesu 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego we własność. 

Następnie wiceprezes K. Dawid-
czyk, odnosząc się do sytuacji przed-
stawionej w sprawozdaniu administra-
cji, pozytywnie oceniła gospodarkę 
osiedla i  gospodarność administracji, 
a zapytana o temat Serpolu powiedzia-
ła, że sprawa została przekazana spe-
cjalizowanej kancelarii i nabiera tempa. 
W kolejnym punkcie porządku prezes 
B. Różewska poruszyła kwestię utrzy-

mania zsypów w budynkach wysokich. 
Zwróciła uwagę na coraz ostrzejsze 
warunki ochrony środowiska oraz 
konieczność minimalizacji ilości, se-
gregacji, recyklingu i  utylizacji śmieci. 
Powiedziała, że oczekujemy rozwiązań 
indywidualizujących odpowiedzial-
ność za niesegregowanie. Zaapelo-
wała o przyjęcie segregowania śmieci 
za obowiązek, bo życie wymusi stwo-
rzenie rygorystycznych zmian w  tym 
zakresie. W kolejnym punkcie dyrektor 
B. Sezonienko poinformowała o  reali-
zacji wniosków zgłoszonych na ZMCS 
w 2018 r., a prezes B. Różewska o ter-
minach (6, 10 i 12 czerwca) i planowa-
nej tematyce czerwcowego Walnego 
Zgromadzenia. Następnie rozpoczęła 
się dyskusja, w  której jako pierwszy 
zabrał głos Cezary Radzimirski. Przypo-
mniał, że na WZ w dniu 4 września ub.r. 
prezes B. Różewska zobowiązała się do 
zwołania specjalnego WZ, dotyczące-
go dokończenia zmian statutu. To nie 
nastąpiło, za co p. Różewska przeprosi-
ła zebranych. Następnie C. Radzimirski 
podniósł sprawę opóźnień publiko-
wania w  Internecie protokołów z  ze-
brań Zarządu i Rady Nadzorczej, które 
osiągają nawet 6 miesięcy a treść jest 
nieprzydatna przez przesadne stoso-
wanie RODO. Otrzymał obietnicę wice-
prezes K. Dawidczyk, że stopniowo do-
prowadzi do poprawy sytuacji oraz po-
gląd, że niektóre informacje handlowe 
nie powinny być dostępne ze względu 
na dobro WSM. Bardzo istotną sprawę 
wzrostu odpisu na koszty Zarządu po-
ruszyła D. Modzelewska stwierdzając, 
że u  mało zasobnych mieszkańców 
doprowadzi to do wzrostu zadłużenia. 
Zapytała o bilans zysków/strat w Osie-
dlu Szmaragdowym i  o  krążące po-
głoski odnośnie ew. scentralizowania 
pożytków z  lokali użytkowych i  wy-
dzielenia części pieniędzy, (jakiej?), na 
utrzymanie zarządu. Wyraziła sprzeciw 
takiemu rozwiązaniu, co jest zbieżne 
z  wolą większości mieszkańców, za-
apelowała o plan naprawczy, poprawę 
efektywności prac Zarządu i oszczędne 
gospodarowanie. Sprawy próbowa-
ła wyjaśnić wiceprezes K. Dawidczyk, 
omawiając rozległy zakres działania 
biura Zarządu, w tym działu prawnego, 
i przytaczając z pamięci dane z księgo-
wości. M.in. stwierdziła, że niedobory 
z  ub.r. wynoszą ok. 2 mln zł a  zaległe 
ok. 4 mln zł pozostałych kosztów. To 
stanowisko skrytykował Jerzy Górecki 
podkreślając, że dział prawny jest naj-
słabszą komórką biura Zarządu, a nie-
dobory finansowe powstały w wyniku 
nieudolnego prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w  ostatnich dwóch la-
tach. Wymienił m.in. wydanie pół mln 
zł na Dolnośląskiej i opieszałe działanie 
prawników w wielu sprawach. Ocenił, 
że rozrachunek gospodarczy osiedli, 
nieruchomości i  budynków wprowa-
dzono wiele lat temu, aby stworzyć 
warunki dla przemyślanego i oszczęd-
nego wykorzystania środków, co dało 
dobre wyniki i  nie wolno tego zmie-
niać. Opowiedział się za rozliczeniem 
niedoborów z 2017 r. według założeń 
uchwały przygotowanej na WZ w 2018 
r. W kolejnym pytaniu Elżbieta Urbań-
ska oczekiwała odpowiedzi, czy Osie-
dle Szmaragdowe przyniosło zysk czy 
stratę? Dowiedziała się, że zysk wyniósł 
ok. 3 mln zł, ale w roku 2017 był niedo-
bór spowodowany tym, że najpierw 
trzeba ponieść koszty na wybudowa-
nie mieszkań, a potem realizować przy-
chody, sprzedając je. W końcowej fazie 
dyskusji wypowiedziało się jeszcze 
kilka osób w sprawach szczegółowych 
i  dyskusja została zamknięta. Wobec 
tego, że na sali zostało mniej niż 50% 
osób zapisanych na liście obecności, 
przewodniczący zarządził jedynie od-
czytanie zgłoszonych wniosków i prze-
kazanie ich do administracji i RO. 

Po odczytaniu wniosków prze-
wodniczący zamknął zebranie, ale 
uczestnicy otoczyli członków Zarządu 
i dyskusja nad problemami mieszkań-
ców trwała jeszcze dłuższą chwilę.

Zbigniew Zieliński

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019

Utwory nagrodzono gromkimi brawami
Fot.: Zbigniew Zieliński

W Zebraniu na Piaskach uczestniczył poseł Zbigniew Gryglas
Fot.: Zbigniew Zieliński

W pierwszym dniu kwietnia, 
obok tradycyjnego prima apri-
lis, na Piaskach rozpoczęliśmy 
świętowanie. W szkole nr 293 
przy ul. Kochanowskiego 8 od-
było się wielkanocne spotka-
nie mieszkańców, w większo-
ści członków WSM, i zaproszo-
nych gości.

Mieszkańców i przybyłych na uro-
czystość: zastępcę burmistrza Włodzi-
mierza Piątkowskiego, radnych, prze-
wodniczących samorządów innych 
bielańskich osiedli, dyrektorów szkół 
oraz dyrektorkę osiedla Piaski, powi-
tały panie dyrektor szkoły Iwona Kru-
pińska oraz główna organizatorka 
spotkania radna Monika Szadkow-
ska, przewodnicząca zarządu Samo-
rządu. Centralnym punktem progra-
mu był występ wokalno-muzyczny ze-
społu Viva la Musica. Utwory młodzie-
żowe, ale i sentymentalne, nagrodzo-
no gromkimi brawami. Śpiewały trzy 
Zuzie: Sadoch, Soćko i Zagańska 
oraz Wojtek Gregorczyk.

Warto zauważyć, że zespół Viva la 
Musica pracuje wśród nas od ponad 
dwudziestu lat, wyławiając i wspoma-
gając młodzież obdarzoną talentami 
wokalnymi i  tanecznymi. Niedawno 
wieloosobowy chór młodzieżowy 
(najmłodsza artystka ok. 4-letnia) pre-
zentował się w  klubie mieszkańców 
Osiedla WSM Piaski. Zespół prowadzą 
Sylwia Zawadzka, Marcin Banach 
i Krzysztof Michalski.

Po trwającej około trzy kwa-
dranse części artystycznej, wice-
burmistrz oraz radni złożyli obec-
nym życzenia zdrowych i wesołych 
świąt oraz tradycyjnego dyngusa, 
po czym główna organizatorka za-
prosiła wszystkich do skorzystania 
z poczęstunku, sfinansowanego 
przez Zarząd Dzielnicy Bielany. 
Podczas konsumpcji można było 
porozmawiać z członkami Zarzą-
du (pojawił się również burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk) i z radnymi na 
temat nurtujących nas problemów. 
Wiele wskazuje na to, że uczestnicy 
opuszczali spotkanie zadowoleni.

ZZ

Tradycyjne jajeczko 
na Piaskach 

Żoliborz III

Zakaz parkowania przed Auchan 
wbrew interesom mieszkańców
Do redakcji zgłosił się pan 
Krzysztof z Włościańskiej 2, bu-
dynku stojącego najbliżej Ga-
lerii Żoliborz, w  której mie-
ści się sklep Auchan (do nie-
dawna Simply). Po zmianie na-
zwy marketu zarządca wpro-
wadził nowy regulamin parko-
wania – teraz za pozostawie-
nie auta powyżej dwóch godzin 
grożą wysokie kary. Dotychczas 
w tej sprawie panowała korzyst-
na dla spółdzielców niepisana 
umowa, dzięki której mogli par-
kować tam za darmo. A  miejsc 
parkingowych nie tylko na Żoli-
borzu III po prostu brakuje. 

Pan Krzysztof pokazał nam pi-
sma, które wysłał m.in. do burmistrza 
Żoliborza. Ten jednak skierował spra-
wę do  WSM. Dlaczego? Bo to Spół-
dzielnia była kiedyś użytkownikiem 
wieczystym gruntu i  właścicielem 
znajdujących się na nim budynków. 
Mieszkaniec Włościańskiej pamięta, 
że przed sprzedażą pracownicy WSM 
zbierali zgody sąsiadów na transak-
cję. Ci, zdaniem pana Krzysztofa, za-
akceptowali przekazanie gruntu pod 
warunkiem udostępniania im za dar-
mo parkingu przed planowanym na 
tej działce centrum handlowym. Za-
pis na ten temat miał też się znaleźć 
w umowie z nabywcą terenu.

Zapewne musiała być to forma 
kampanii informacyjnej, bo o  sprze-
daży działki mogło zdecydować tyl-
ko Walne Zgromadzenie Delega-
tów. Taką uchwałę (nr 4/92) podjęto 
w trakcie obrad 18 grudnia 1992 roku. 

Jednak w wyniku późniejszych decy-
zji działki nie sprzedano. Całość odda-
no w dzierżawę firmie Billa Polen, któ-
ra wybudowała na tym terenie gale-
rię handlową wraz z  parkingiem ze-
wnętrznym. 6 czerwca 1998 roku Wal-
ne Zgromadzenie Delegatów posta-
nowiło pójść o krok dalej i podjęło de-
cyzję o  sprzedaży prawa użytkowa-
nia wieczystego działki firmie Billa. 20 
września 2002 roku doszło do  sprze-
daży. Billa zdążyła do tego czasu zmie-
nić nazwę na Elea Polska.

Dotarliśmy do  aktu notarialnego 
sprzedaży użytkowania wieczyste-
go gruntu wraz z  prawem własności 
znajdujących się na nim budynków. 
Niestety nie ma tam żadnego zapisu 
o  bezpłatnym prawie do  korzystania 
z  parkingu. Dotychczas obowiązują-
ca dżentelmeńska umowa niestety 
nie daje podstaw, by do  przywróce-
nia bezpłatnego parkowania zmusił 
zarządcę sklepu sąd. – Galeria nie 
widzi żadnej możliwości powrotu 
do  „otwartego parkingu”. Prawdo-
podobnie zostanie udostępniona 
odpłatnie część parkingu zadaszo-
nego. Jednak na dzień dzisiejszy nie 
posiadamy informacji w  jakiej formie 
i za jaką cenę, i od kiedy miejsca takie 
będą udostępnione. Wyłączenie całej 
powierzchni parkingu zdecydowanie 
pogorszyło dostępność miejsc do par-
kowania, których nawet wcześniej 
brakowało – ocenia dyrektor osiedla 
Żoliborz III Mirosław Mikielski. Pozo-
staje więc nam tylko czekać. Miejmy 
nadzieję, że zarządca galerii przygotu-
je ofertę, która nie sięgnie zbyt głębo-
ko do kieszeni spółdzielców. W końcu 
są oni głównymi klientami sklepu.

BP
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Od ponad 50 lat mieszkań-
cy Osiedla Zatrasie boryka-
ją się z  problemem zaniedba-
nej drogi dojazdowej do osie-
dla. Drogi, która jest jedy-
nym dojazdem do  budynków 
mieszkalnych Osiedla Zatra-
sie znajdujących się od strony 
północno-wschodniej, przed-
szkola nr 87 oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 92. Droga ta jest 
nie tylko drogą dojazdową dla 
mieszkańców, ale jest także 
drogą przeciwpożarową oraz 
dojazdową dla służb miej-
skich. Niestety od  początku 
istnienia Osiedla Zatrasie nikt 
nie dbał o  tę drogę i  dziś już 
jest ona w  bardzo złym sta-
nie. W  tym roku droga zosta-
nie wyremontowana. 

Temat zaniedbanego terenu 
w  północno-wschodniej części Za-
trasia nie jest prosty. Teren ten na-
leży do  Skarbu Państwa, a  jakiekol-
wiek inwestycje w tym miejscu unie-
możliwiają zapisy Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzen-
nego (MPZP) dla Osiedla Sady Żoli-
borskie. MPZP przewiduje dwujez-
dniową ulice Broniewskiego i zanie-
dbany teren, na którym istnieje dro-
ga dojazdowa, stanowi rezerwę pod 
drugą jezdnię ulicy Broniewskiego. 
Dziś wiemy już, że  Miasto Stołecz-
ne Warszawa nie zamierza posze-
rzać ulicy Broniewskiego do  dwóch 
pasów ruchu, jednakże zapisy planu 
nadal istnieją. Zmiana planu to pro-
ces wieloletni, a  na podstawie ist-
niejących zapisów nie można wybu-
dować drogi i  oczekiwanych przez 
mieszkańców miejsc parkingowych.

Mieszkańcy mogą domagać się 
jednak od  zarządcy dbania o  po-
wierzony mu teren. W  przypadku 
działki, na której znajduje się dro-

ga dojazdowa, zarządcą jest Za-
rząd Dróg Miejskich (ZDM), „par-
kingiem” zarządza Zarząd Mienia 
Skarbu Państwa (ZMSP). Przez wie-
le lat ZDM twierdził, że  droga, po 
której mieszkańcy Zatrasia dojeż-
dżają do swoich bloków, nie istnie-
je. W  związku z  brakiem drogi nie 
było czego remontować. Po wielu 
spotkaniach mieszkańców Zatrasia 
wspieranych przez poprzedni Za-
rząd Dzielnicy Żoliborz oraz Zarząd 
Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, udało się przekonać 
ZDM, że droga jednak istnieje oraz, 
że  wymaga natychmiastowego re-
montu. ZDM przygotował projekt 
remontu drogi, który zakłada wy-
mianę zniszczonej nawierzch-
ni, poszerzenie drogi na całej dłu-
gości do  5 metrów oraz wprowa-
dzenie organizacji ruchu. Remont 
przeszedł już drogę akceptacyjną 
poszczególnych jednostek w  ZDM, 
a  na jego realizację jednostka pla-
nuje przeznaczyć 300 tys. złotych. 
Zgodnie z  zapewnieniami Dyrek-
cji ZDM remont ten zostanie wyko-
nany jeszcze w  tym roku kalenda-
rzowym. Jest to niewątpliwy suk-
ces pokazujący, że  wielostronna 
współpraca samorządu z  miesz-
kańcami oraz WSM może dopro-
wadzić do rozwiązania problemów, 
które od  lat nie utrudniały życie 
spółdzielcom. 

Remont drogi to dopiero po-
czątek walki o  ucywilizowanie te-
renu północno-wschodniej części 
Osiedla Zatrasie. W  kolejnym eta-
pie konieczny jest remont dojaz-
dów do poszczególnych budynków 
Osiedla (dojazdy znajdują się już na 
terenie zarządzanym przez ZMSP) 
oraz „ucywilizowanie” parkowania 
samochodów wzdłuż istniejącej 
drogi. Oczywiście trwają prace nad 
budową docelowej drogi i  parkin-
gu w  tym miejscu, wydaje się jed-
nak, że proces ten zajmie kilka lat.

Marta Poniatowska

 Planowany odcinek do remontu w bieżącym roku

Można by powiedzieć, trawe-
stując tytuł znanej piosenki 
Barbary Krafttówny „A poza 
tym, nic na działkach się nie 
dzieje”. Cisza, spokój, kolej-
ne przęsła walą się na zie-
mię, otwierając drogę wstępu 
poprzednim głównym użyt-
kownikom wawrzyszewskiej 
łączki, czyli pieskom małym, 
średnim i  dużym. Trawa ro-
śnie, samosiejki za chwilę już 
się zadomowią. A  decyzji jak 
nie było tak nie ma. 

Oficjalne wieści są takie, że  naj-
ważniejszy dokument z  punktu wi-
dzenia wszystkich zainteresowanych 
losami tej działki, czyli Plan Zago-

spodarowania Przestrzennego, jest 
w  dalszym ciągu przedmiotem we-
ryfikacji w Urzędzie Miasta i niestety 
nie wiadomo, jak długo jeszcze ona 
będzie trwała.

Zatem możemy się z Państwem 
podzielić wyłącznie informacjami 
nieoficjalnymi oraz plotkami, ale jak 
wiadomo w każdej plotce tkwi ziarno 
prawdy, a zatem…

Co wiemy prawie na pewno? 
Niektórzy powiedzą „prawie robi 
dużą różnicę”, ale może tym razem 
prawie zamieni się w  rzeczywistość. 
Miasto zgadza się z  podziałem te-
renu Wawrzyszewa na dwa obszary 
i  zatwierdzanie planu dla każdego 
z nich osobno. Takie rozwiązanie zo-
stało zaproponowane przez zaintere-
sowane organy (m.in. Administrację 
Osiedla Wawrzyszew, Radę Osiedla 

Wawrzyszew, grupę mieszkańców) 
w  trakcie konsultacji dotyczących 
Planu Zagospodarowania Pozwoli-
łoby to szybko uchwalić plan dla ob-
szarów, co do których panuje pełna 
zgodność, co do  ich przeznaczenia 
(w  tym spornej łączki) i  tym samym 
zakończyć wszystkie spory. Tereny, 
co do których nie ma zgodności, jeśli 
chodzi o ich przeznaczenie (np. nie-
które drogi, przejazdy), mogłyby być 
przedmiotem dalszych konsultacji, 
nie blokując zatwierdzenia tego, co 
jest jednoznaczne dla wszystkich za-
interesowanych. 

Druga informacja pochodzi z ku-
luarów Urzędu Dzielnicy i  dotyczy 
warunków zabudowy, o którą starają 
się właściciele łączki. Otóż ponoć je-
den z tych wniosków (bo jest ich nie-
stety kilka) został odrzucony z  uza-
sadnieniem, że  zabudowa nie speł-
nia warunków wymaganych w  Pra-
wie Budowlanym i Warunkach Tech-
nicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i  ich usytuowanie – nie 
ma dostępu do drogi publicznej. Za-
kłóca także równowagę przyrodniczą 
na terenie objętym wnioskiem – czy-
li zagraża dalszemu istnieniu Stawów 
Brustmana i Kanałku Potockiego. Jest 
to dobry prognostyk dla odrzuce-
nia w następnej kolejności kolejnych 
wniosków o wydanie Warunków Za-
budowy łączki. 

Nie pozostaje nam nic innego 
tylko czekać – aż płoty runą, a  łącz-
ką znów będą cieszyć się wszyscy 
mieszkańcy. 

 Małgorzata Popiołek

Wawrzyszew Nowy

A poza tym nic na łączce się nie dzieje…

Będzie remont drogi 
na Zatrasiu!

Zwyczaje świąteczne: śmigus-dyngus
Dokończenie ze strony 1

Dyngus był okazją do  rozpoczęcia 
oficjalnych zalotów. Dyngujący otrzy-
mywali jajka, wędliny i  pieczywo. Dyn-
gus dla uboższych, niemających boga-
tych znajomych, stał się sposobem na 
wzbogacenie jadłospisu i okazją do po-
kosztowania niecodziennych dań (je-
śli zawędrowali na przykład do dworu). 
Włóczebnicy mieli przynosić szczęście, 
a  jeśli nie zostali należycie za tę usługę 
wynagrodzeni smakołykami i  jajkami, 
robili gospodarzom różne nieprzyjemne 
psikusy (co dla skąpych gospodarzy było 
pierwszym dowodem pecha). Chociaż-
by umieszczenie wozu na dachu stodoły.

Przeciw Dyngusowi
a

W  tych zwyczajach było wiele na-
wiązań do  dawnych pogańskich prak-
tyk. Dlatego Kościół zwalczał dyngusia-
rzy. Za czasów króla Władysława Jagieł-
ły w 1420 r. synod diecezji poznańskiej 
w  artykule „Dingus Prohibetur” (Dyn-
gus Zakazany) zabraniał, aby „w drugie 
i  trzecie święto wielkanocne ludziska 
dyngowali”. Jednak te synodalne zaka-
zy na nic się nie zdały, aczkolwiek dziś 
do nich się powraca w sądach.

Za Sasów
Cytowany już ks. Kitowicz, żyjący 

w  czasach saskich i  stanisławowskich, 
tak wspomina Święta Wielkanocne: „Ob-
lewano się rozmaitymi sposobami. Aman-
ci, chcąc tę ceremonię odprawić bez przy-
krości, skrapiali lekko różaną, lub inną 
pachnącą wodą po ręku, czasem po gor-
sie, małą jaką sikawką albo z flaszeczki. Ci, 
którzy swawolą nad dyskrecją przekłada-
li, oblewali i damy wodą prostą, chlustając 
garnkami, śklenicami lub dużemi sikaw-
kami prosto w twarz albo od nóg do góry. 

Największa była rozkosz przydybać 
jaką damę w łóżku, to już nieboga musia-
ła pływać w  wodzie między poduszkami 
i pierzynami, jak między bałwanami; przy-
trzymana albowiem od silnych mężczyzn, 
nie mogła się wyrwać z tego potopu, któ-
rego unikając miały w pamięci damy w ten 
dzień wstawać jak najstaranniej, albo też 
dobrze zatarasować pokoje sypialne. 

Bywało nieraz, iż  zlana wodą jak 
mysz osoba, a  jeszcze w  dzień zimny, 
dostała stąd febry, na co bynajmniej 
nie zważano, byle się zadosyć stało po-

wszechnemu zwyczajowi. Takież dyn-
gusy odprawiały się i po miastach mię-
dzy osobami poufałymi”.

Wczoraj
Współcześnie drugi dzień Świąt 

Wielkanocnych upływa zazwyczaj 
pod znakiem spotkań rodzinnych, to-
warzyskich i lejącej się wody. Śmigus-
Dyngus traktowany jest jako pod-
trzymywanie tradycji ludowej i dobra 
zabawa. Oblewają się wszyscy – bar-
dziej w  żartach, porzucając wcze-
śniejszą symbolikę tych zwyczajów.

Jest zabawą o charakterze czysto 
ludycznym, pełnym radości i  psot. 
Młodzież, i  nie tylko, polewa się 
wodą mającą dać zdrowie i  pomyśl-
ność. Tego dnia nikt nie może spę-
dzić w suchym ubraniu, ale najchęt-
niej oblewają się dzieci. Pełno jest 
przy tym pisków, krzyków i śmiechu.

By przywołać jeszcze bardzo nie-
dawną przeszłość w Warszawie, cytu-
ję wspomnienia z książki Jadwigi Ko-
morowskiej „Świąteczne zwyczaje do-
mowe w wielkim mieście” 1974-1978: 

„Od rana przychodzili jedni do  dru-
gich, nie tylko rodzina, ale i sąsiedzi, i ob-
lewano się wodą z kranu. Nie można było 
wyjść z  mieszkania, ponieważ chłop-
cy czekali z  pełnymi wiadrami wody na 
dziewczyny. Dziewczęta też oblewały 
wodą chłopców, ale na pewno nie wia-
drami, bo nie mają tyle siły. Wodą oble-
wano się do dwunastej w południe. Resz-
tę dnia spędzano przy stole goszcząc się”. 

Jutro
Od kilku lat zwyczaj obchodzenia 

śmigusa-dyngusa ulega gwałtowne-
mu ograniczeniu. Nie wiem, czy jest to 
spowodowane tym, żeby przypadkiem 
nie zalane zostały smartfony właścicieli 
podczas polewania, czy też zmianą po-
dejścia „doktryny”, co do istnienia i zasto-
sowania pozakodeksowego kontratypu, 
dotyczącego tego zwyczaju, a może są 
inne przyczyny. Niedobrze jest też, gdy 
policja wtrąca się zanadto do kultywacji 
tradycji. Ale czasem nie ma wyjścia. Być 
może śmigusa-dyngusa w  roku 2019 
będzie można tylko „przestrzegać” jedy-
nie w gronie osób, które wyraziły zgodę 
na udział w tej tradycyjnej zabawie.

Choć tradycje zmieniają się bar-
dzo powoli, nie wiadomo, czy niedłu-

go zamiast śmigusa-dyngusa nie bę-
dzie obchodzony w  Warszawie„Dyn-
gus Day” jak teraz w  USA. Wiadomo! 
Uzupełnieniem rozważań o  śmigu-
sie-dyngusie niech będą słowa Kenny 
Smitha w  pewnym programie telewi-
zyjnym. Tematem poruszonym w pro-
gramie „Inside the NBA” w studiu TNT 
stał się bowiem Dyngus Day, czyli świę-
towany przez Polonię w Cleveland śmi-
gus-dyngus. Cytuję za Internetem:

„W  to święto chłopcy, którzy widzą 
podobającą im się kobietę, oblewają ją 
wodą oraz symbolicznie biją baziami 
– wyjaśniał Ernie Johnson, którego wy-
wód przerywały śmiechy gości w studiu. 
(Shaquille O’Neal, Charles Barkley i Kenny 
Smith) – Chyba żartujesz – w końcu po-
wiedział jeden z nich. – Nie, to jest obcho-
dzone w całej Polsce – odpowiedział pro-
wadzący. Śmiechu nie mógł opanować 
przede wszystkim Charles Barkley.

Później przekonany nie był jednak 
Kenny Smith. – To co widzę, to facet tłu-
maczący w sądzie «to był Dyngus Day, 
wziąłem bazie, wziąłem pistolet na 
wodę i – Bam! - 10 lat!»”. 

Uczestnikom programu nasz zwy-
czaj wydawał się dziwaczny. Ale prze-
cież jest to nasz zwyczaj i nic im do tego.

W  Polsce rzeczywiście bardziej 
zdecydowane podejście Policji i Straży 
Miejskiej jest konieczne wszędzie tam, 
gdzie mamy do  czynienia z  czynami 
chuligańskimi i groźbą zakłócenia spo-
koju i  porządku publicznego, spowo-
dowaniem niebezpieczeństwa przez 
wyrzucanie przedmiotów (mam na 
myśli torebki z wodą itp.), wylewaniem 
płynów, nieobyczajnymi wybrykami, 
zniszczeniem mienia (klasyfikowane 
jako przestępstwo lub wykroczenie 
w  zależności od  wartości powstałej 
szkody), zagrożeniem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Mam nadzieję, że  przybliżyłem 
Państwu choć fragment tradycji zwią-
zanej ze śmigusem-dyngusem. A więc:

Każdy leje i się śmieje!
Dziś oblewa się pół świata!
Życzę wszystkim Czytelnikom 

spokojnej, radosnej i słonecznej Wiel-
kanocy, smacznego jajka, mokrego 
śmigusa-dyngusa oraz wielu spotkań 
w gronie najbliższych.

Władysław Głowala

Czy kiedyś zniknie płot na łączce wawrzyszewskiej?
Fot.: Małgorzata Popiołek
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Dlaczego warto segregować śmieci?
Dokończenie ze strony 3

Jak Miasto ocenia zmianę syste-
mu 3-frakcyjnego na 5-frakcyjny? 
Proszę omówić różnice w tych sys-
temach. Jakich efektów można się 
spodziewać? 
W  nowym systemie segregacji od-
pady, które do  tej pory trafiały 
do czerwonego pojemnika lub wor-
ka na „segregowane suche” zostają 
podzielone na dwie frakcje: papier 
(trafiające do  oznaczonego niebie-
ską naklejką pojemnika lub niebie-
skiego worka) oraz metale i tworzy-
wa sztuczne (oznaczonego żółtą na-
klejką pojemnika lub żółtego wor-
ka). Natomiast z odpadów, które tra-
fiały do czarnego pojemnika na od-
pady „zmieszane”, została wydzielo-
na frakcja na odpady, które mogą 
trafić do frakcji bio (brązowa naklej-
ka na pojemniku lub worek).

Tak jak wspomniałem wcześniej 
– podział na 5 frakcji oraz oddziele-
nie chociażby papieru od  odpadów 
mokrych pozwala na dalsze wykorzy-
stanie go jako surowca. Zmiana ma 
wpływ także na sposób zagospoda-
rowania odpadów – wydzielone od-
pady bio, jeśli są prawidłowo posegre-
gowana u źródła, czyli w naszych do-
mach, trafią do  kompostowni, gdzie 
po przekompostowaniu mogą stać 
się np. kompostem lub innym produk-
tem po procesie.
 
Urząd Miasta prowadzi teraz sze-
roką kampanię informacyjną. 
Z  plakatów czy filmików w  me-
diach społecznościowych może-
my się dowiedzieć, gdzie powinny 
trafić poszczególne odpady. Jakie 
błędy najczęściej popełniamy?
Miasto stołeczne Warszawa na bie-
żąco realizuje działania informa-
cyjno-edukacyjne w  zakresie pra-
widłowej segregacji odpadów ko-
munalnych dla mieszkańców War-
szawy oraz korzyści, które wynika-
ją z wyboru selektywnej zbiórki. Pa-
miętać należy, że naszym zadaniem 
jest nie tylko zagospodarowanie już 

powstałych odpadów komunalnych, 
ale także – co równie istotne – wska-
zanie, jak zapobiegać ich powstawa-
niu (co wynika bezpośrednio z  hie-
rarchii wskazanej w  art. 17 ustawy 
o  odpadach w  zakresie gospodarki 
odpadami). 

Z prowadzonych analiz oraz w cza-
sie rozmów bezpośrednio z mieszkań-
cami wynika, że najczęściej pojawiają-
ce się wątpliwości oraz problemy do-
tyczą np. elektroodpadów – zwłasz-
cza tych o  większych rozmiarach (jak 
pralki czy lodówki), które mieszkań-
cy często błędnie interpretują jako od-
pad wielkogabarytowy i wystawiają je 
przy swoich altanach śmietnikowych. 
Oczywiście takie sprzęty należy oddać 
do  Punktów Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (w  skró-
cie PSZOK), które bezpłatnie przyj-
mują tego typy odpady niebezpiecz-
ne z gospodarstw domowych. PSZOK-
-i dodatkowo są wspomagane odpo-
wiednio przystosowanymi i  oznako-
wanymi samochodami tzw. Mobilny-
mi Punktami Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (MPSZOK), dzia-
łającymi w systemie objazdowym dwa 
razy w  tygodniu. Do nich można od-
dać mniejsze odpady niebezpieczne-
(których żaden z wymiarów zewnętrz-
nych nie przekracza 25 cm). 

Dodatkowo, w  każdej dzielnicy 
m.st. Warszawy mieszkańcy w  wy-
znaczonych punktach mogą bezpłat-
nie przynieść taki zużyty sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny, często więk-
sze odpady mogą zostać odebrane 
przez firmy bezpośrednio z domów. 

Co jeszcze pojawia się w  altan-
kach, a nie powinno tam trafić? Pozo-
stałości po remoncie jak: wanna czy 
inne elementy ceramiki sanitarnej. Tu 
tak samo takie odpady powinny tra-
fić do PSZOK-u. 

Wątpliwości czasami rodzi rów-
nież nowa frakcja w systemie segre-
gacji odpadów komunalnych – bio-
odpady. Mieszkańcy muszą pamię-
tać, że wyrzucamy tam głównie reszt-
ki jedzeniowe kuchenne, ale bez mię-
sa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.

Jak dużych podwyżek można się 
spodziewać w  związku z  nowym 
systemem? Od kiedy będą wpro-
wadzone?
Od 1 stycznia 2019 roku nie uległy 
zmianie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w  Warsza-
wie – ich zmiana leży w  kompeten-
cjach Rady m.st. Warszawy. Na ten 
moment decyzja o zmianie wysoko-
ści opłat czy też sposobie określania 
takiej wysokości nie została podjęta. 
 
Na Żoliborzu i  Bielanach odpady 
będzie odbierać firma Byś. Na stro-
nie czysta.um.warszawa.pl możemy 
sprawdzić, kiedy będą wywożone 
poszczególne frakcje. Co jednak, je-
śli kontener na dany odpad zostanie 
wypełniony wcześniej? Czy można 
gdzieś to zgłosić? Jak szybko można 
spodziewać się interwencji? 
To prawda, że  miasto stołeczne War-
szawa podpisało umowy na odbiór 
opadów komunalnych z uwzględnie-
niem podziału na zadania i  dla wy-
mienionych dzielnic Bielany oraz Żo-
liborz odbiorem odpadów zajmie się 
firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz. Na-
tomiast podpisanie umów nie ozna-
cza, że  operatorzy rozpoczynają pra-
cę od razu – w umowie mają zagwa-
rantowane 3 miesiące okresu przygo-
towawczego. Do tego czasu, tj. do 30 
czerwca, odpady będą odbierane 
przez dotychczasowych operatorów 
bez wpływu na jakość usługi.

Jeżeli pojemniki na poszczegól-
ne frakcje są przepełniane wcześniej 
niż wskazuje data odbioru zgod-
nie z harmonogramem, to należy to 
zgłosić poprzez Miejskie Centrum 
Kontaktu Warszawa 19115 (stronę in-
ternetową, aplikację mobilną lub te-
lefon). Takie zgłoszenie trafi do ope-
ratora, który jest odpowiedzialny za 
odbiór w danej dzielnicy. 
 
Podział na większą liczbę frakcji to 
również większe koszty dla miesz-
kańców, ale i  większe kary za nie-
przestrzeganie zasad. Co jakiś czas 
pojawiają się pomysły na uniknię-

cie zbiorowej odpowiedzialno-
ści mieszkańców budynków wokół 
„nieprzepisowej” altanki. Mówi się 
np. o  workach z  identyfikatorem. 
Czy spółdzielnie i  wspólnoty mogą 
wprowadzać takie rozwiązania? Czy 
są jakieś inne, skuteczne pomysły? 
Przepisy ustawy o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach wska-
zują, kto jest zobowiązany złożyć de-
klarację o  wysokości opłaty za go-
spodarowanie  odpadami  komunal-
nymi – w  przypadku mieszkańców 
bloków oraz osiedli to spółdzielnia, 
wspólnota lub administrator składa 
deklarację w  ich imieniu. I  to w  ge-
stii tych podmiotów leży, czy złoży 
deklarację w  porozumieniu z  miesz-
kańcami. Złożona deklaracja obowią-
zuje wszystkich mieszkańców, a więc 
jej nieprzestrzeganie obciąża rów-
nież wszystkich mieszkańców. Mia-
sto prowadzi kampanie informacyj-
ne i  edukacyjne w  zakresie prawi-
dłowej segregacji odpadów komu-
nalnych oraz korzyści wynikających 
z  selektywnej zbiórki, udostępnia 
materiały zarówno na swojej stronie 
internetowej, jak i przekazując druki 
do Urzędów Dzielnic, lecz może we-
ryfikować jakość segregacji odpa-
dów w altanie w odniesieniu do de-
klaracji nieruchomości wielorodzin-
nej. Tak więc to właściciel nierucho-
mości (czyli spółdzielnia, wspólnota) 
odpowiada, jakie wprowadzi rozwią-
zania mające na celu znalezienie tych 
gospodarstw domowych, które nisz-
czą zbiorowy wysiłek segregacji po-
przez mieszanie odpadów.
 
Są też odpady, które w  ogóle nie 
powinny trafić do kontenera w na-
szej altance. Które?
To prawda – nie wszystkie odpady 
można wrzucić po prostu do konkret-
nych kontenerów, czy kosza na od-
pady zmieszane. Niektóre przedmio-
ty czy też urządzenia są wyproduko-
wane z  udziałem związków chemicz-
nych lub substancji, które są wyjątko-
wo szkodliwe dla środowiska. Mówi-
my tu m.in. o  wspomnianych wcze-

śniej dużych urządzeniach elektrycz-
nych oraz elektronicznych – jak pralki, 
lodówki, odkurzacze, oraz mniejszych 
odpadach – np. czajnik, suszarka, ale 
również świetlówki, baterie, tusze i to-
nery do drukarek. Ale do pojemników 
na odpady w altanie śmietnikowej nie 
mogą lądować też leki, termometry, 
pojemniki pod ciśnieniem po aerozo-
lach, świetlówki, baterie czy akumula-
tory, farby i opakowania po nich. 

Natomiast lista odpadów jest dłuż-
sza – dlatego pełną listę odbieranych 
odpadów wskazujemy mieszkańcom 
na stronie www.czysta.um.warszawa.pl 
oraz przekazujemy do Urzędów Dziel-
nic. Oczywiście mieszkańcy mogą uzy-
skać również takie informacje pod nu-
merem Miejskiego Centrum Kontaktu 
Warszawa 19115. 
 
Kiedy zakończy się wdrażanie sys-
temu w  całym mieście? Jak pań-
stwo sądzą: kiedy mieszkańcy 
przyzwyczają się i  zaczną prawi-
dłowo stosować nowe zasady?
Zgodnie z  Regulaminem utrzymania 
czystości i  porządku na terenie m.st. 
Warszawy nowy system – z podziałem 
na 5 frakcji odpadów komunalnych  
– obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 

To, kiedy mieszkańcy przyzwy-
czają się do nowych zasad, jest trud-
ne do oszacowania – wszyscy zdaje-
my sobie sprawę, ze  jest to proces. 
Analizujemy również rozwiązania, 
które w miejscu gromadzenia odpa-
dów – czyli naszych altanach śmiet-
nikowych – będą wskazywały miesz-
kańcom, że  dana frakcja została źle 
posegregowana i  dlatego nie zosta-
ła odebrana zgodnie z harmonogra-
mem – taki jasny sygnał, że do  po-
jemnika trafiło coś co nie powinno. 

Poza tym – naszym celem jest 
edukacja, jak prawidłowo postępo-
wać z  odpadami, nie karanie miesz-
kańców w  momencie, w  którym 
wdrożony system jest dla nich nowy. 
Daliśmy sobie kilka miesięcy, kiedy 
wiemy, że błędy mogą się pojawić. 

Rozmawiał 
Bartłomiej Pograniczny

W  środę, trzeciego kwietnia 
o godzinie dziewiętnastej w lo-
kalu „Tęcza od  kuchni” przy 
ulicy Suzina 8, Stowarzyszenie 
Żoliborzan zorganizowało spo-
tkanie poświęcone Stanisławo-
wi Tołwińskiemu. Zasadniczym 
celem wydarzenia było, w  za-
mierzeniu, wyrażenie sprzeciwu 
przeciwko zmianie nazwy ulicy 
Stanisława Tołwińskiego na uli-
cę ppłk Macieja Kalenkiewicza, 
ps. Kotwicz, z pewnością zasłu-
gującego na swoją ulicę, ale nie-
koniecznie w osiedlu WSM. 

W planie było wyświetlenie filmu 
i dyskusja po decyzji sądu w sprawie 
zmiany nazwy ulicy. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie rodziny 
Stanisława Tołwińskiego, jego wnuki, 
Andrzej Metera i Piotr Metera oraz 
pasierbica, pani Krystyna. Ze strony 

gospodarzy, czyli Stowarzyszenia Żo-
liborzan, udział wzięli między innymi 
prezes Antoni Ożyński, radna Rady 
Dzielnicy Żoliborz Donata Rapacka 
i Michał Rapacki. Wszystkie miejsca 
siedzące i stojące były zajęte. 

Spotkanie otworzyła pani Dona-
ta Rapacka. W  pierwszych słowach 
poinformowała nas, że  Naczelny Sąd 
Administracyjny oddalił rano skargę 
kasacyjną wojewody mazowieckiego 
na wyrok uchylający jego zarządze-
nie o zmianie nazwy ulicy Stanisława 
Tołwińskiego. Tak więc ostatecznie 
przywrócono ulicy jej wcześniejszego 
patrona. Po tych słowach po sali prze-
biegło westchnienie ulgi i satysfakcji. 
Radna przyznała, że  to szczęśliwy 
przypadek, że  termin tego spotkania 
zbiegł się z satysfakcjonującym wyro-
kiem sądu, bo wcześniej długo o ter-
minie rozprawy nie wiedzieliśmy.

Spotkanie natychmiast zmieniło  
swój charakter. Zdawało się, jakby-
śmy byli na zebraniu przedwojen-
nych „społeczników” WSM rozma-

wiających o „Tacie Tołwińskim” – taki 
nosił przydomek wśród mieszkań-
ców. Po słowie wstępnym pana Mar-
ka Maldisa obejrzeliśmy nakręcony 
przez niego dla TVP w  połowie lat 
osiemdziesiątych film dokumental-
ny pod tytułem „Stanisław Tołwiń-
ski i  jego Żoliborz”. Ileż pokonano 
trudności przy budowaniu WSM – tej 
„Oazy” i „Republiki Spółdzielczej”. Bu-
dowano bowiem nie tylko mieszka-
nia, ale i więź członkowską.

Po filmie uznano, że  właściwie 
w  dużej mierze do  przywrócenia 
„pamięci” o  Stanisławie Tołwińskim 
przyczynił się paradoksalnie Instytut 
Pamięci Narodowej, który wskazał 
patronów ulic do  dekomunizacji. 
Wspominano, ile wspaniałych postaci 
wywodzi się ze Spółdzielni. Przywoła-
no jednak smutną refleksję, że smugę 
cienia na WSM rzuca Bolesław Bierut. 

Bardzo ciekawe zdjęcia, związane 
ze  Stanisławem Tołwińskim, pokazał 
pan Tomasz Pawłowski. Opowiadał 
między innymi o mieszkaniu Stanisła-
wa Tołwińskiego przy Towiańskiego 
7 (obecnie Wieniawskiego), o pergoli 
na IV kolonii, o  ratowaniu Polaków 
w  czasie II Wojny światowej przez 
wydawanie fikcyjnych dokumentów, 
o  próbach ratowania wywiezionych 
do obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu, o  przyznaniu mu pośmiertnie 
w  1997 roku medalu „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”. Po Kongre-
sie Zjednoczeniowym Tołwiński nie 
przyjął legitymacji PZPR i stracił stano-
wisko prezydenta Warszawy. Nie po 
drodze było mu z Sierowem i NKWD. 
To tylko kilka z tematów poruszanych 
przez Tomasza Pawłowskiego.

Rodzina przybliżyła nam sylwet-
kę Stanisława Tołwińskiego. Znał pięć 
języków. Był ciepłym, serdecznym 

człowiekiem. Poznaliśmy genealo-
gię rodziny. To był czas na osobiste 
wspomnienia. O kajakach, i wyciecz-
kach do Doliny Chochołowskiej, cho-
dzeniu po górach, wjeździe kolejką 
na Szyndzielnie. Współtwórca WSM 
kochał góry. Kochał Gospodę Włó-
częgów. Były też wspomnienia o spo-
tkaniach z Eluardem i Picassem. Pro-
wadzący polecili zebranym lekturę 
książki profesor Zofii Chyli-Rolicz pod 
tytułem „Stanisław Tołwiński” oraz 
wspomnienia jego autorstwa. 

W  końcowej części dyskusji na 
pytanie, czy był komunistą, padła 
odpowiedź – nie. Był socjalistą. Na 
potwierdzenie tych słów przywołano 

epizod z  jego życia, kiedy we  wrze-
śniu 1939 roku na apel płk. Umia-
stowskiego wraz z Bierutem wyszedł 
z Warszawy na wschód. Wtedy to Bie-
rut przeszedł do Sowietów, a Tołwiń-
ski wrócił do Warszawy. 

Padły propozycje upamiętnie-
nia Stanisława Tołwińskiego tablicą 
pamiątkową i  nakręceniem filmu. 
Na zakończenie spotkania prezes 
Stowarzyszenia Żoliborzan Antoni 
Ożyński podziękował za przybycie 
i zaprosił na zmianę tablic, które na 
szczęście przechował dyrektor Osie-
dla WSM Żoliborz III.

Władysław Głowala 

Tołwiński był ciepłym, serdecznym człowiekiem

Spotkanie w „Tęczy od kuchni”
Fot.: Władysław Głowala
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Dzisiejsza ulica gen. Zajączka 
powstała w  latach dwudzie-
stych XX wieku. Swoją nazwę 
wraz z okolicznymi ulicami 
uzyskała 27 września 1927 
roku, w  czasie intensywnej za-
budowy Żoliborza dla potrzeb 
mieszkaniowych.

O ulicy
Ulica gen. Zajączka ma długość 

900 metrów. Jest równoległa do  uli-
cy Rydygiera , a prostopadła do ulicy 
ks. Boguckiego. Biegnie od ulicy Kra-
jewskiego na wschodzie, dochodząc 
do ulicy ks. Boguckiego na zachodzie. 
Przecina takie ulice jak: Śmiałą, Mic-
kiewicza, Czarnieckiego, Felińskiego, 
Bitwy pod Rokitną i  Or-Ota. Swoje 
przedłużenie do  ulicy Boguckiego 
uzyskała na przełomie lat 60. i 70.

Na rogu ul. Mickiewicza i Zającz-
ka znajduje się kamień pamiątkowy 
poświęcony bohaterskim żołnierzom 
Armii Krajowej, którzy polegli w  na-
tarciu na Dworzec Gdański w dniach 
20 i 22 sierpnia 1944 roku.

O patronie
Patronem ulicy jest gen. Józef Zają-

czek, polski i francuski generał, jakobin 
z  przekonania i  Pierwszy Namiestnik 
Królestwa Polskiego (Kongresowego).

Urodził się 10 marca 1758 roku 
w  Kamieńcu Podolskim. Do służby 
wojskowej wstąpił prawdopodobnie 
w  wieku 16 lat. Początkowo był ad-
iutantem hetmana Koronnego Ksa-
werego Branickiego. Już w 1887 roku 
został dowódcą Regimentu Koronne-
go w  randze pułkownika. Rok póź-
niej brał udział w zdobywaniu turec-
kiej twierdzy Oczków po stronie ro-
syjskiej. Szybko jednak porzucił pro-
rosyjskie Stronnictwo Branickiego 
i  przeszedł na pozycje reformator-
skie i patriotyczne. Był zwolennikiem 
Konstytucji 3 Maja, będąc posłem na 
Sejm Czteroletni. Wchodził w  skład 
Rady Najwyższej Narodowej.

W  1807 roku był dowódcą  
2 Dywizji Księstwa Warszawskiego. 
W 1812 roku wziął udział w wyprawie 
Napoleona na Moskwę. Pełnił tam 
funkcję dowódcy V korpusu Wielkiej 
Armii. W czasie tej nieudanej inwazji 

był trzykrotnie ranny pod Smoleń-
skiem, a w bitwie pod Berezyną stra-
cił nogę i dostał się do niewoli.

W  1818 roku otrzymał od  cara 
Aleksandra I tytuł księcia warszawskie-
go. Wcześniej – bo w 1815 roku – zo-
stał generałem piechoty i  Pierwszym 
Namiestnikiem Królestwa Polskiego.

Może budzić zdziwienie fakt, 
że  ten wieloletni przeciwnik Rosji 
w  walce o  niezależność Ojczyzny 
został mianowany na wysokie sta-
nowisko, powstałe na mocy decyzji 
trzech zaborców w Wiedniu, w 1815 
roku. Generał Zajączek, z tak bardzo 
dobrym życiorysem wolnościo-
wym, był do  przyjęcia przez Pola-
ków, na stanowisku nadanym jed-
nak przez wroga.

Wydaje się, że  Polacy w  Kongre-
sówce mogli liczyć, że w miarę swoich 
ograniczonych możliwości będzie osła-
niał ich przed surową i  bezwzględną 
ręką okupanta, a swoją uległą postawą 
będzie mógł uzyskiwać jakieś niewiel-
kie ustępstwa od zaborcy.

Generał Zajączek był żonaty 
z  Aleksandrą de Permet, wywodzącą 
się z  francuskiej rodziny hugenotów. 
Nie mieli dzieci. Generał zmarł 28 lip-
ca 1826 roku w  Pałacu przy Krakow-
skim Przedmieściu 46/48, nazywanym 
od  jego lokatora Pałacem Namiestni-
kowskim, a dziś (od 1994) Pałacem Pre-
zydenckim. Z  polecenia cara Mikołaja 
I ogłoszono trzydniową żałobę dla jego 
urzędników. Został pochowany w Opa-
tówku w jego dobrach rodzinnych.

Jan Stanek

Nasze osiedla – wczoraj i dziś

fot.: M. Bagrianow

Józef Zajączek, portret pędzla 
nieznanego malarza polskiego 

Patroni naszych ulic

Gen. Józef Zajączek

Czytelnicy piszą, my odpowiadamy
Szwedzkie Góry
Po przeczytaniu artykułu „Przy-
wróćmy pamięć” w  Życiu WSM 
nr 1 z  opowiadań mojego ojca 
wiem, że takie wydarzenie miało 
miejsce w styczniu 1940 r. 

Mój ojciec razem z  rodzicami 
mieszkał na Chomiczówce przy ul. 
Brązowniczej. 6 stycznia 1940 r. jako 
10-letni chłopak szedł ze  swoim oj-
cem do  kuzyna, który mieszkał na 
Radiowie. Przechodzili koło Szwedz-
kich Gór i  w  pewnym momencie 
zauważyli niemieckie ciężarówki, 
z  których wysiadali ludzie. Słyszeli 
krzyki niemieckich esesmanów. Po 
chwili zaczęto do  ludzi strzelać. Mój 
dziadek przypuszczał, że ci ludzie są 
zabrani z  łapanki. W  pewnym mo-
mencie oddano strzały w  kierunku 
mojego dziadka i  ojca. Obawiając 
się o swoje życie, upadli na śnieg. Być 
może Niemcy sądzili, że  ktoś uciekł 
z transportu. Na śniegu i mrozie leże-
li do chwili jak odjechały ciężarówki, 
a na śniegu pozostały czerwone pla-
my od  krwi. Mój ojciec bardzo prze-
żył to, co widział, bo zawsze 6 stycz-
nia wspominał tę historię. 

Na pamiątkę tego wydarzenia co 
roku 6 stycznia chodzę na grób moje-
go dziadka i  ojca, zapalam świeczkę 
i myślę o tych, którzy tego dnia zostali 
rozstrzelani. Bo wśród nich mogli być 
też moi najbliżsi.

Małgorzata Mierzejewska 

***

Dwie rysy 
Z  uwagą przeczytałam artykuł 
„Co dotychczas zrobiła Spół-
dzielnia”, zamieszczony w nume-
rze 1/2019 „Życia WSM”, a  pod-
pisany przez Zarząd WSM. Ten 
nieskazitelny obrazek samoza-
dowolenia zapracowanego Za-
rządu WSM psują dwie rysy:

Po pierwsze od roku 2010 próbuję 
wyodrębnić własność lokalu mieszkalne-
go w budynku wielorodzinnym. Na moje, 
ponawiane wielokrotnie wnioski, otrzy-
muję taką samą odpowiedź, że w chwili 
obecnej nie jest możliwe wyodrębnienie, 
pomimo zakończenia procedury podzia-
łowej Osiedla Żoliborz IV, a dalsze prace 
nad przygotowaniem uchwał o  określe-
niu przedmiotu odrębnej własności lokali 
uległy okresowemu zawieszeniu. Prace te 
pozostają w permanentnym zawieszeniu 
od 2010 roku. Budynek, w którym miesz-
kam, jest obiektem z wyłącznie lokalami 
mieszkalnymi. Nie ma w nim garaży, lo-
kali usługowych ani nie prowadzona jest 
żadna działalność gospodarcza. 

Nadmuchany samozadowoleniem 
Zarządu WSM balonik, z  wykonania 
prac nad przekształceniem użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntu, 
pęka w  konfrontacji z  rzeczywistością. 
Spółdzielca, który chciałby skorzystać 
z  ww. uchwały musi mieć wyodrębnio-
ną własność lokalu mieszkalnego. Nie 
wiadomo, z  czego wynika wieloletnie 
(od 2010 roku) zawieszenie prac nad wy-
odrębnieniem własności lokali: czy jest 
to zaniechanie, niedbalstwo, złośliwość 
czy też inna, ukryta przed spółdzielcami 
przesłanka. Nie jestem jedyną osobą, 
znajdującą się w takim położeniu. W po-
dobnej sytuacji znajduje się wielu innych 
członków WSM.

Drugą rysą na nadmuchanym ba-
loniku jest śmietnik przy ul. Izabelli. Trzy 
lata temu został przez kogoś podpalony 
i  uległ całkowitemu zniszczeniu. Kilka 
miesięcy później spłonął drugi śmiet-
nik, oddalony od pierwszego o ok. 209 
m. Drugi śmietnik, później zniszczony, 
został w  ekspresowym tempie odbu-
dowany. Fama osiedlowa niesie, iż ko-
rzysta z  niego, mieszkający w  pobliżu 
radny, stąd też pośpiech w  odbudowie 
obiektu. W  grupie osób korzystających 
z pierwszego śmietnika nie ma widocz-

nie żadnego radnego, zatem na jego 
odbudowę należy poczekać do jakichś 
najbliższych wyborów.

Zarządzie WSM, nie chwal się tym, 
co zrobiłeś, tylko okaż swój kręgosłup 
moralny (o  ile go posiadasz) i  ludzką 
twarz (jeśli takową masz) i  przyznaj się 
publicznie do tego, czego nie dokonałeś. 

Ponieważ sprawa dotyczy wielu 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
WSM, zwracam się do Redakcji „Życia 
WSM” o  zamieszczenie mojego listu 
w całości na łamach gazety. 

Jednocześnie zwracam się do Za-
rządu WSM o wykazanie odwagi cywil-
nej i udzielenie mi odpowiedzi również 
na forum publicznym, czyli na łamach 
„Życia WSM”.

Krystyna Woźniak

Odpowiedź Zarządu WSM:
W  odpowiedzi na Pani pismo z  dnia 
4.03.2019 r., skierowane do Redakcji 
„Życia WSM” oraz wcześniejszą ko-
respondencję, Zarząd WSM uprzej-
mie wyjaśnia, że zgodnie z  zapisami 
ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych Uchwałą nr 119/2007 z  dnia 
02.10.2007 r. WSM dokonał określenia 
przedmiotu odrębnej własności lokali 
w  nieruchomości obejmującej szereg 
budynków, między innymi budynek 
przy ul. Izabelli 12. Kilku członków 
Spółdzielni, realizując swoje upraw-
nienia członkowskie, wniosło pozwy 
o stwierdzenie nieważności wskazanej 
Uchwały. Postępowanie sądowe zo-
stało ostatecznie zakończone w  2010 
roku. Po tej dacie Spółdzielnia podjęła 
dalsze działania zmierzające do uregu-
lowania kwestii związanych z ponow-
nym ustaleniem treści uchwały. Zosta-
ła przeprowadzona procedura podzia-
łowa Osiedla Żoliborz IV (powstały 73 
nieruchomości budynkowe).

Podział geodezyjny został zatwier-
dzony stosownymi decyzjami admini-
stracyjnymi w 2011 i   2012 r., a następ-
nie zostały założone księgi wieczyste 
dla utworzonych nieruchomości.

Z  uwagi na protesty i  odwoływa-
nie się od zasadności takiego podziału 
przez samorząd mieszkańców, dalsze 
prace nad przygotowaniem uchwał 
o  określeniu przedmiotu odrębnej 
własności lokali uległy okresowemu 
zawieszeniu. 

Według stanu na dzień dzisiejszy 
sporządzona została niezbędna doku-
mentacja techniczna, zalegalizowano 
przez PINB dokonane przez mieszkań-
ców zabudowy części wspólnych nie-
ruchomości oraz uzyskano zaświad-
czenia o samodzielności lokali.  

W opracowaniu są projekty uchwał 
Rady Nadzorczej WSM w sprawie usta-
nowienia służebności gruntowych dla 
poszczególnych nieruchomości. 

Dodatkowo Spółdzielnia infor-
muje, że w  związku z  Uchwałą Rady 
m.st. Warszawy nr /1217/2017 Zarząd 
WSM ponowił wniosek z  2006 roku 
o  przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieru-
chomości z zastosowaniem bonifikaty, 
uznając że przekształcenie tego prawa 
powinno nastąpić przed wyodrębnie-
niem własności lokali w  przedmioto-
wej nieruchomości. 

Pismem z dnia 19.12.2017 r. Urząd 
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy po-
informował Spółdzielnię o  wszczęciu 
postępowania zgodnie z wnioskiem. 

W  związku z  wejściem w  życie 
z  dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy 
o  przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w  prawo wła-
sności tych gruntów, ustanowienie 
odrębnej własności lokali w przedmio-
towej nieruchomości nie będzie mogło 
nastąpić bez odpowiedniego zaświad-
czenia o  statusie prawnym nierucho-
mości, do którego wydania zobowią-
zany jest Urząd m.st. Warszawy. 

Ponadto, Zarząd WSM informu-
je, iż całość materiałów omawianej 
sprawy została przesłana do Biu-
ra Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Warszawie.

Administracja Osiedla Rudawka 
prowadzi aktualnie postępowanie ma-
jące na celu wyłonienie wykonawcy 
nowej altany śmietnikowej na osiedlu.

Zarząd WSM

***

Znak utrudniający 
przejście 

Do „Życia WSM” zadzwoniła 
mieszkanka budynku Włościań-
ska 2 na osiedlu Żoliborz III. 

Zwróciła uwagę, że zarządca Gale-
rii Żoliborz postawił na chodniku leżą-
cym na działce WSM, a prowadzącym 
do zamieszkiwanego przez nią bu-
dynku, znak informujący o  zasadach 
parkowania. Słup z  tablicą utrudnia 
normalne przejście, a  niekiedy jest 
wręcz niebezpieczny dla osób niepeł-
nosprawnych czy starszych. Mieszkan-
ka dodała, że zwróciła się z  tematem 
do różnych instytucji, nikt jednak nie 
rozwiązał tego problemu.

Odpowiedź redakcji:
O  stan sprawy zapytaliśmy dyrektora 
osiedla Mirosława Mikielskiego. Jak 
się dowiedzieliśmy, słup postawio-
no na działce 6/5, należącej do m.st. 
Warszawy. Kwestie właścicielskie na 
szczęście stały się nieistotne, bo, choć 
długo to trwało, znak w  całości zde-
montowano.

***

Dziki parking
Otrzymaliśmy również zgłosze-
nie od pani z budynku Włościań-
ska 8, która od 42 lat mieszka 
w Spółdzielni. 

Mieszkanka poinformowała, że 
trawnik pomiędzy Włościańską 8 a Wło-
ściańską 10 jest regularnie rozjeżdżany 
przez samochody. Pani razem z innymi 
spółdzielcami zwracała się do Admini-
stracji, Rady Osiedla oraz Zarządu Ziele-
ni o interwencję i ogrodzenie trawnika. 

Odpowiedź redakcji:
Dyrektor Mirosław Mikielski wyja-
śnił nam, że dziki parking powstał 
na działce 1/3 będącej w  zarządzie 
ZDM-u. – Sytuacja powstała po od-
daniu do użytkowania budynku Wło-
ściańska 23 po przeciwnej stronie 
ulicy. Zgłoszenie wysłaliśmy do miej-
skiego Centrum Kontaktu 19115 i do 
Straży Miejskiej – dodał dyrektor. 

***

Kto i dla kogo 
w WSM 

Pomimo upływu 20 lat i kadencji, 
w tym okresie, czterech Prezesów 
WSM oraz obecnej pani Prezes 
Barbary Różewskiej, nie udało się 
zakończyć sprawy wyodrębnie-
nia lokalu użytkowego – garażu 
przy ul. Ludwika Rydygiera 4. 

Garaż wybudowany został z  wła-
snych środków finansowych, za zgodą 
władz WSM, władz Dzielnicy Gminy Żoli-
borz oraz władz m.st. Warszawy. W roku 
1995 po wybudowaniu 14 garaży miesza-
na branżowa komisja dokonała odbioru 
i bez zastrzeżeń wydała decyzję o ich eks-
ploatacji. Władze WSM wydały stosowny 
dokument – przydział garażu, na podsta-
wie którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-
-Mokotowa w  Warszawie założył księgę 
wieczystą. WSM do dnia dzisiejszego jest 
w  zwłoce w  pozytywnym załatwieniu 
sprawy wyodrębnienia lokalu użytko-
wego – garażu nr 6, w  zespole garaży 
przy ul. Ludwika Rydygiera 4, wyszukując 

Popatrzmy z  wysokości placu 
Grunwaldzkiego w głąb ulic Stołecz-
nej (ks. Jerzego Popiełuszki) w roku 
1970 i obecnie. Z lewej strony bloki 
osiedla Serek Żoliborski (Żoliborz II) 
usytuowanego między przebie-

giem trasy NS (Broniewskiego) ulica-
mi Stołeczną i Krasińskiego. Osiedle 
całkowicie wykończono w IV kwarta-
le 1962 roku.

Marcin Bagrianow
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Wśród Czytelników, którzy na adres redakcji nadeślą rozwiązanie do 24 maja, rozlosujemy 3  zestawy kremów  
Lirene Mezo Collagène. Nazwiska laureatów podamy w  następnym wydaniu „Życia WSM”. Rozwiązanie z  poprzed-
niego numeru: „Bal Maskowy”. Nagrody wylosowali: Irena Czereszko, Maria Jaworska, Andrzej Pawłowski. Gratulujemy.  
Prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym pod numerem 22 561 34 16. 
Nagrody nieodebrane do 24 maja przepadają 
na rzecz redakcji „Życia WSM”.

Czytelnicy piszą, my odpowiadamy

Zareklamuj się w „Życiu WSM”

Zadzwoń: 663421784 
lub napisz: bartłomiej.pograniczny@wsm.pl

Jakkolwiek większość z  nas jest 
wierna wielkanocnej tradycji 
i podczas śniadania w Niedzielę 
Wielkanocną najchętniej widzia-
łaby potrawy, które przyrządza-
ły nasze prababcie, skrzętnie 
przekazujące sobie na nie prze-
pisy, to musimy mieć świado-
mość, że  powrót do  dawnych 
znakomitych, pysznych smaków 
kuchni polskiej jest coraz trud-
niejszy. Przykładem tego jest 
wielkanocna babka, baba droż-
dżowa, która królowała i króluje 
nadal na polskich stołach.

A cóż to jest ta  
„prawdziwa” baba?

Nie trzeba jej przedstawiać. Przyj-
rzyjmy się jej jednak. Otóż jest to cia-
sto drożdżowe o charakterystycznym 
wyglądzie, który nadaje mu specjal-
na foremka w kształcie tureckiego za-
woju, w środku z czymś, co jest nazy-
wane popularnie kominem. Zasad-
niczymi składnikami takiego ciasta 
są: mąka pszenna, jajka, cukier, ma-
sło i drożdże jako zaczyn. Jest co naj-
mniej kilka rodzajów ciast: parzone, 
żółtkowe, śmietankowe, piankowe, 
puchowe. Dodawano do  nich roz-
maitych bakalii: rodzynek, migdałów, 
wanilii bądź konfitur domowej robo-
ty. Ciężkie baby otrzymywano przez 
dodanie dużej ilości jaj. Po upiecze-
niu zdobiono cukrem pudrem, lu-
krem bądź wodą różaną lub poma-
rańczową, nierzadko posypywano 
makiem na wzór staropolski. Są też 
sękacze, czyli baby z  rożna (z  nie-
mieckiego „Baumkuchen”).

Przepis
Rok rocznie mam przyjemność, 

od  wielu lat, w  Wielkanoc cieszyć się 
smakiem babki przygotowanej przez 
moją dobrą znajomą, według tego 
przepisu. Dlatego go polecam! Oczy-
wiście jest to przepis na najprostsze 
w  wykonaniu z  najprostszych ciasto, 
oparte na tradycyjnej recepturze. Jeże-
li komuś zabraknie w nim rodzynek lub 
innych dodatków, to można ten brak 
uzupełnić. Mam nadzieję, że obcowa-
nie z  tradycją „od kuchni” sprawi ra-
dość, zadowolenie i satysfakcję z przy-
gotowywania tradycyjnego wypieku.

Myślę że ciasto powinno się udać. 
Czego Państwu serdecznie życzę. Za-
praszam!

Przepis tradycyjny
Składniki
–  3 szklanki mąki pszennej najlepiej tor-

towej
– 2/3 szklanki mleka
– 5-7 żółtek
–  ½ szklanki cukru pudru do ciasta (cukier 

puder do posypania babki albo do przy-
gotowania lukru)

– 100 g masła
–  2 łyżeczki drożdży suszonych lub  

2 łyżki drożdży świeżych
–  50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
–  kilka kropli esencji albo olejku pomarań-

czowego
– szczypta soli
–  masło do posmarowania formy z komi-

nem

LUKIER:
– cukier puder około 1,5 szklanki 
– 1-1,5 łyżki soku z cytryny

Wykonanie
1.  Przygotowujemy zaczyn z  droż-

dży – należy uważać, by ich nie 
przegrzać. Zalewamy je wodą, 
której temperatura nie przekracza  
40 stopni Celsjusza.

2.  Mąkę przesiewamy przez sito. 
Przesiewanie to ma na celu usunię-
cie grudek oraz jej spulchnienie/
napowietrzenie. 

3.  Zarabiamy ciasto poprzez wstęp-
ne zmieszanie mąki z  żółtkami, 
mlekiem, rozpuszczonym i  letnim 
masłem, cukrem, solą, drożdża-
mi, skórką kandyzowaną i esencją 
pomarańczową na stolnicy. Moż-
na zarobić też ciasto dwufazowo. 
Najpierw drożdże, wodę (ciepłą) 
i  mąkę mieszamy na gęstą zupę 
(rozczyn) – odstawiamy na około 
20-30 minut. Następnie dodajemy 
resztę składników, dosypujemy 
resztę mąki. Na końcu dodaje-
my szczyptę soli (sól wysubtelnia 
słodki smak). Nie należy za szybko 
dodawać większej ilości mąki. Naj-
pierw trzeba porządnie wyrobić 
ciasto. Nawet, jeśli początkowo 
wydaje się za rzadkie, powinno zy-
skać elastyczność w  trakcie wyra-
biania. Jeżeli podsypiemy za dużo 
mąki, ciasto będzie zbyt suche.

4.  Wyrabianie ciasta jest najbardziej pra-
cochłonnym etapem przygotowa-
na wielkanocnej babki drożdżowej.  
Każdy ma lub powinien wyrobić so-
bie indywidualną technikę wyrabia-
nia ciasta. Może to być podrzucanie, 
przesuwanie, zagniatanie… Poleca-
ne jest jednak rozciąganie połączo-
ne z przesuwaniem. (Trzeba się przy 
tym niestety troszeczkę zmęczyć.) 
Celem wyrabiania jest wymiesza-

nie wszystkich składników, skleje-
nie w  jednolitą masę, wytworzenie 
glutenu oraz wtłoczenie do  ciasta 
powietrza. Na marginesie przypo-
minam, że gluten jest to mieszanina 
białek roślinnych gluteiny i gliadyny 
występująca między innymi w psze-
nicy. Następuje wtedy dalsze pęcz-
nienie białek, przez co ciasto staje 
się coraz pulchniejsze. Gluten two-
rzy strukturę przestrzenną w postaci 
sieci. Zbyt długie wyrabianie może 
zniszczyć jego strukturę przestrzen-
ną, czyli wspomnianą sieć, nadającą 
ciastu ciągliwą konsystencję i  ujście 
z  ciasta wtłoczonego wcześniej po-
wietrza. Ukształtowaną kulę ciasta 
wykładamy do  wysypanej mąką 
miski i  przykrywamy folią spożyw-
czą. Odstawiamy w  ciepłe miejsce 
do czasu, aż podwoi swoją objętość.

5.  W tym czasie dajemy popracować 
drożdżom. Następnie delikatnie 
zdejmujemy folię, wstawiamy cia-
sto do  piekarnika podgrzanego 
do  170-180 stopni Celsjusza na 
około 45 minut. Podczas piecze-
nia gluten, jako białko, ulega ścię-
ciu, a ciasto pozostaje w ten spo-
sób nadal porowate. Sprawdzamy, 
czy się upiekło.

6.  Wyjmujemy babkę z piekarnika. Cia-
sto powinno być puszyste i  lekkie, 
o złocistym kolorze. Bez zakalca. Bab-
kę studzimy, posypujemy cukrem 
pudrem albo polewamy według 
uznania lukrem. Jeśli lukrem, to ucie-
ramy cukier puder z sokiem z cytry-
ny. Smarujemy nim babkę od  góry 
i zostawiamy do zastygnięcia.

Smacznego!

Władysław Głowala

Tradycja od kuchni – wielkanocna „baba”

Baba wielkanocna
Fot.:  Aw58/Wikipedia

różnych dziwnych nieuzasadniających, 
fałszywych argumentów oddalających 
wniosek (dziesiątki pism). Pomimo ustawy 
art.1 ust. 2 pkt 3 z dn. 20.07.2018. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w  prawo własności tych 
gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716), z dniem 
1.01.2019. własność nieruchomości grun-
towej przeszła na dzierżawcę, na co WSM 
nie reaguje. W moim wieloletnim rozumo-
waniu, jak również pozostałych właścicieli 
garaży, których to dotyczy, upór i odmowy 
świadczą, że jest to sprawa TABU.

Prezes WSM, Zarząd WSM, Rada 
Nadzorcza WSM, dyr. ADM Żoliborz II, 
Rada Osiedla Żoliborz II jako jednostki 
organizacyjne Spółdzielni nie spełniają 
swego zadania zgodnie z regulaminem, 
statutem oraz obowiązującym prawem 
w  Polsce. Wspierają się i  w  uzgodnieniu 
działają na szkodę i  przeciw członkom-
-współwaścicielom Spółdzielni.

Przedstawiona sprawa zmusiła 
mnie, aby wystąpić do  zewnętrznych 
jednostek organizacyjnych tj. Krajowa 
Rada Spółdzielcza oraz Sąd Rejonowy 
Warszawa-Żoliborz, czego dowodem 
jest przesłane do redakcji „Życia WSM” 
ksero pozwu WSM do Sądu.

Bohdan Bargieł 
..
Odpowiedź redakcji:
O  odpowiedź poprosiliśmy Zarząd 
WSM. Otrzymaliśmy w  tej sprawie 
pismo, które na początku miesiąca 
zostało wysłane do Krajowej Rady 
Spółdzielczej. Zamieszczamy jego 
fragmenty pokazujące, na czym po-
lega problem z wyodrębnieniem ga-
rażu przy ul. Rydygiera.

Zarząd i  Rada Nadzorcza Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyjaśnia, 
że po dokonaniu kolejnej, kompleksowej 
analizy stanu prawnego „nieruchomości 
XXIV”, na terenie której znajduje się kom-
pleks garażowy, stanowiący jeden obiekt 
budowlany obejmujący 16 lokali garażo-
wych, zmuszeni jesteśmy z przykrością 
ponownie poinformować, że w  aktu-
alnym stanie prawnym złożone wnioski 
o  dokonanie przekształcenia znajdują-

cych się na terenie powołanego powyżej 
kompleksu garażowego spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali garażo-
wych w ich odrębną własność, nie mogą 
zostać rozpatrzone pozytywnie o czym 
zainteresowany był informowany wielo-
krotnie, w tym między innymi w pismach 
z  dnia 26 lutego 2018 roku, jak również 
z dnia 8 czerwca 2018 roku.  

Podstawowym problemem unie-
możliwiającym ustanowienie odręb-
nych własności lokali garażowych 
w  budynku przy ul. Rydygiera 4 jest 
fakt, że przedmiotowy budynek będą-
cy kompleksem garażowym stanowią-
cym jeden obiekt budowlany, narusza 
granicę działki nr 50, znajdującej się 
w pasie drogowym. 

Głównie z  powyższego powodu, 
pomimo licznych działań podejmowa-
nych przez WSM, uregulowanie stanu 
prawnego nieruchomości XXIV, na której 
posadowiony został przedmiotowy kom-
pleks garażowy, na dzień dzisiejszy nie 
jest możliwe, zgodnie bowiem z  ustawą 
z  dnia 21 marca 1985 roku o  drogach 
publicznych pas drogowy jest rzeczą 
publiczną wyłączoną z  obrotu cywil-
noprawnego w  sensie ekonomicznym 
i prawnym, jak również nie może być ob-
ciążone prawami osób trzecich.

Wyłączenie nieruchomości z  obrotu 
oznacza niedopuszczalność jakiejkol-
wiek zmiany podmiotowej w  osobie 
właściciela, niezależnie od sposobu jej 
dokonania. Skutkiem wyłączenia z  obro-
tu nieruchomości przeznaczonych pod 
drogi publiczne jest to, że wprawdzie są 
one przedmiotem prawa własności Skar-
bu Państwa lub jednostki samorządu te-
rytorialnego, ale prawem tym nie można 
rozporządzać na rzecz innych podmiotów, 
ani przez przeniesienie własności, ani przez 
ustanowienie użytkowania wieczystego. 
Nie istnieje prawna możliwość nabycia 
prawa własności czy też użytkowania wie-
czystego części działki nr 50 stanowiącej 
pas drogowy, a  tym samym, poza wybu-
rzeniem części lub całości budynku przy ul. 
Rydygiera 4, nie ma możliwości uregulo-
wania stanu prawnego nieruchomości. 

Zaznaczyć przy tym należy, że 
w  toku realizacji inwestycji związanej 
z  budową (w  dwóch etapach) obiektu 

budowlanego stanowiącego przedmio-
towy kompleks garażowy, prowadzonej 
w  imieniu WSM, na podstawie udzielo-
nych pełnomocnictw, wniosek o  wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na budowę nie 
obejmował od strony formalnej swoim 
zakresem działki nr 50, stanowiącej pas 
drogowy. Grupa założycielska nie do-
starczyła obligatoryjnego potwierdzenia 
posiadania prawa do dysponowania 
nieruchomością (zajętą częścią działki nr 
50) na cele budowlane. Nie został dostar-
czony tytuł prawny do tej działki, jak rów-
nież nie dołączono do akt sprawy zgody 
m.st. Warszawy na przeprowadzenie na 
działce nr 50 inwestycji polegającej na 
zajęciu jej częścią budynku stanowiące-
go kompleks garażowy. 

Zarząd WSM
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