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Kamienie niepodległości

11 listopada żoliborzanie tradycyjnie spotkali się w Parku
Żeromskiego przy kamieniach
niepodległości.
Od ubiegłego roku kamienie są
trzy. Upamiętniają one rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości po
123 latach zaborów. Kolejno: 15, 75
i 100. Inskrypcje zawarte na każdym
z nich wpisane są w kontekst historycz-

Uroczystości w Parku Żeromskiego
fot.: Urząd Dzielnicy Żoliborz
ny momentu posadowienia. Pierwsza
oddaje satysfakcję i dumę z tego, że
Żoliborz odradza się z carskiej nicości
jako wyśnione miasto-symbol. Druga wpisuje się w ciągle żywe jeszcze
emocje z odrzucenia peerelowskiego totalitaryzmu. Trzecia – Pamięć.
Wdzięczność. Hołd. – w najszerszej formule zamyka naszą powinność wobec
tych, którzy na różnych polach aktywności życiowej i w różnych epokach

W Polsce „andrzejkami” nazywamy dwa niezależne dni
świąteczne. Pierwsze to Dzień
Świętego Andrzeja Apostoła,
nieruchome święto kościelne, obchodzone 30 listopada. Przypada na końcu lub na
początku roku liturgicznego,
„andrzejki” są więc specjalną okazją do zorganizowania
ostatnich hucznych zabaw
przed rozpoczynającym się
adwentem. Te zabawy mają
powiązanie z rokiem liturgicznym. Dzień świętego Andrzeja
jest oczywiście ważnym świętem kościelnym.
W Kościołach w całej Polsce odprawiano nabożeństwa, na których
gromadziły się całe wsie. Wierni prosili świętego Andrzeja o łaskę i wstawiennictwo. Z postacią św. Andrzeja
wiązano duże nadzieje i wiarę w orędownictwo. Niegdyś dzień św. Andrzeja był jednym z ulubionych dni
wszystkich polskich dzieci, a także
dorosłych, miał charakter masowy.
Drugie „święto” obchodzone
jest zaś w jego wigilię w nocy z 29
na 30 listopada. Wigilia andrzejkowa, odwołująca się tylko formalnie
do imienia świętego, jest zaś czymś
na kształt wróżbiarskiego biegu
maratońskiego. Trzeba podkreślić,
że może i nazywane są te zabawy
z wróżbami od imienia św. Andrzeja, ale z wiarą chrześcijańską nie
mają nic wspólnego, tym bardziej,
że Kościół zakazuje wróżenia. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały
charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla
niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były
katarzynki 25 listopada). Warto
zwrócić uwagę, że zwyczaje andrzejkowe są powiązane ze zwyczajami słowiańskimi, niezwiązanymi
z wiarą chrześcijańską. Są one jakby
naszym folklorystycznym zabytkiem, naszym dziedzictwem. Wielu
też hierarchów kościelnych z tego
względu zarzucało andrzejkom ich
częściowo pogański charakter. Być
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Zmiany w Zarządzie WSM

historycznych, za cel stawiali sobie
odrodzenie ojczyzny. Ta trójczłonowa
forma wyrażania w sposób hasłowy
głębokich treści ma w naszej tradycji
utrwalone wzory. Nawiązuje do patriotycznej triady – Bóg. Honor. Ojczyzna. W podobnej formule osadzony
był fundament wychowania pokolenia
Kolumbów: Ojczyzna. Nauka. Cnota.
Uroczystość rozpoczęła się od
wspólnego odśpiewania hymnu Jeszcze Polska nie zginęła… Zgromadzeni mieszkańcy, udekorowani kotylionami w barwach narodowych, wysłuchali okolicznościowych wystąpień
Pawła Michalca, burmistrza Dzielnicy
Żoliborz oraz Piotra Wertensteina-Żuławskiego, przewodniczącego Rady
Dzielnicy Żoliborz. Następnie przy
trzech kamieniach złożone zostały
kwiaty przez delegacje Rady i Zarządu
Dzielnicy, kombatantów „Żywiciela”,
żoliborskich organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców.
Po części oficjalnej Anna Bojarska
i Marek Urbański z zaangażowaniem
poprowadzili wspólne śpiewanie
pieśni i piosenek, które przez lata
stworzyły kanon śpiewnika patriotycznego. Dla rozgrzewki serwowano
gorącą herbatę, a dla przyjemności
smaczne ciasteczka.
Urząd Dzielnicy Żoliborz

Andrzejkowe tradycje
może święty Andrzej – „najlepszy
ze świętych” – swoją wielką moc
odziedziczył po słowiańskim bożku
weselnych godów – Godunie.
W zabawach andrzejkowych brali udział prawie wszyscy, całe wsie
i miasteczka. Młodzi ludzie spotykali
się tłumnie w domach. Jeśli pozwoliła pogoda, organizowali ogniska,
zabawy; wróżyli i żartowali. Bez krzty
przesady można powiedzieć, że
„andrzejki” stanowiły jedno z najważniejszych polskich świąt zarówno
w wymiarze religijnym, jak i ludowym. Połączenie zwyczajów i starych
wierzeń słowiańskich z chrześcijaństwem dało unikatowy efekt.
W ostatnich latach znowu zauważalny jest renesans zwyczajów
andrzejkowych. W organizację ciekawych wydarzeń angażują się lokalne władze, wsie oraz szkoły, które
tworzą specjalne przedstawienia,
pokoje wróżb, wymyślają różne zabawy. Andrzejki z roku na rok odzyskują dawny impet, szczególnie na
wsiach angażują coraz więcej osób,
przede wszystkim dzieci. W odróżnieniu do lat wcześniejszych, o wiele mniejsze znaczenie mają uroczystości organizowane przez Kościół
związane z kultem św. Andrzeja.
Należy też zauważyć, że ze świętami związanymi z wróżbami dzieje
się coś podobnego, jak z renowacją
niektórych zabytków. Zostawiona
jest tylko fasada, a całe wnętrze jest
przebudowywane. Pojawiają się
jakieś wróżki w strojach mędrców
chaldejskich, jakieś pokoje wróżb
udekorowane w stylu Halloween.
Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby
odprawiano tylko indywidualnie,
w odosobnieniu. W czasach późniejszych przybrały one formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu. Nierzadko każda wróżba poprzedzana
była również modlitwą do świętego
Andrzeja, choć wróżby i wierzenia
tego typu są przecież potępiane
przez Kościół. Obecnie są obyczajem świeckim. Ludzie coraz mniej
są przesądni, nie wierzą w zabobony i stare zwyczaje ludowe traktują
z przymrużeniem oka. Dziś wróżby

Gazeta bezpłatna

andrzejkowe traktuje się bardziej
jako formę dobrej zabawy i rozrywki niż wyrocznię. Biorą w nich udział
zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Jako ciekawostkę można podać, że
Andrzejki to najhuczniej świętowany dzień w Szkocji, w kraju, którego
patronem jest św. Andrzej.
Dokończenie strona 9

Jarosław Kufel nowym prezesem
ds. inwestycji i remontów
Po krótkiej przerwie Zarząd
znów działa w pełnym składzie.
Nowym prezesem ds. inwestycji i remontów został Jarosław
Kufel, dotychczasowy kierownik Zakładu Nadzoru Inwestorskiego w WSM.
Pan Kufel jest inżynierem budownictwa, ukończył Politechnikę
Lubelską. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w firmach: J.W.
Construction Holding S.A. (jako
specjalista ds. przygotowania inwestycji) i Mostostal Warszawa
S.A. (inżynier budowy oraz po. zastępcy kierownika działu umów
i rozliczeń). W kilku przedsiębiorstwach był kierownikiem projektu
lub kierownikiem kontraktu. Zanim
w maju bieżącego roku został kierownikiem ZNI w WSM, pracował
w grupie PROFBUD, gdzie m.in. realizował inwestycje w systemie GRI.
Bardzo dobrze poznał technologie budowlane, ma potwierdzoną praktykę w procesach realizacji
obiektów komercyjnych, biurowych
i handlowo-usługowych. Ma również
doświadczenie w negocjacjach i pro-

Jarosław Kufel
fot.: archiwum prywatne
wadzeniu przetargów (w tym zamówień publicznych).
Nowy prezes ma za sobą już
pierwszy intensywny miesiąc pracy
w Zarządzie. O efektach jego działań
można przeczytać na kolejnych stronach „Życia WSM”.
Red.

Dni Otwarte w WSM
Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych
osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00
do sali konferencyjnej w Biurze Zarządu przy ul. Elbląskiej 14. Spotkania
będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe miesiące.
5 grudnia – parkingi (spotkanie poprowadzi dyrektor Młocin)
16 stycznia – sprawy społ.-kult., polityka senioralna (referuje dyrektor Zatrasia)
6 lutego – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów (prowadzi dyrektor Wawrzyszewa Nowego)

WSM doceniona

Od lewej: prezes WSM Barbara Różewska, prezes WSM Żoliborz Centralny Barbara Hruszowiec,
prezes WSM Rakowiec Henryka Chmielewska-Pleczeluk
fot.: Bartłomiej Pograniczny
Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieście odbyła się kameralna uro- ły prezes WSM Barbara Różewska,
Kultury im. Stanisława Staszi- czystość, na której spotkali się dzia- prezes WSM Rakowiec Henryka
ca nagrodziło najaktywniejsze łacze trzech spółdzielni – WSM, WSM Chmielewska-Pleczeluk oraz preRakowiec i WSM Żoliborz Centralny.
spółdzielnie stolicy. 11 wrze- A wszystko to za sprawą Stefana zes WSM Żoliborz Centralny Barbara
śnia dyplom uznania otrzyma- Zajączkowskiego, prezesa Spół- Hruszowiec.
Po uroczystości spółdzielcy móły prezeski trzech kooperatyw dzielczego Stowarzyszenia Kultury
wili
o wspólnych działaniach, potrze– wszystkich spod znaku WSM. im. Stanisława Staszica, twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego bie promocji spółdzielczości i roli,
To był szczególny dzień, w któ- jedynego ogólnopolskiego pisma jaką spółdzielnie powinny odgrywać
rym „stara” WSM była znowu razem spółdzielczego „Tęcza Polska”. To w życiu swoich członków. Oby więcej
ze swoimi „spółdzielniami-córkami”. z jego rąk i z rąk historyka, prof. Lecha było takich spotkań.
W kawiarni „Literatka” na Starym Królikowskiego wyróżnienia odebraBP

Z prac Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Warszawskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
od 9 września do 4 listopada
odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium
Rady, którego zadaniem jest
organizowanie pracy Rady
Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje
Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one
po kilka posiedzeń, w trakcie
których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane
przez Radę na posiedzeniach
plenarnych.
Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń
podjęła między innymi następujące
decyzje w formie uchwał i stanowisk:
I. Uchwała nr 30/2019 w sprawie
korekty uchwały RN nr 25/2019
z dnia 15.07.2019 dotyczącej zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego WSM na 2019 r.
Wobec zwiększonych potrzeb remontowych Społecznego Domu
Kultury przy ul. Słowackiego 19,
wynikających z wystąpienia nieprzewidzianej awarii sieci ciepłowniczej, a także konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z usunięciem uszkodzeń dylatacji przedmiotowego budynku,
Komisja GZM RN wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w planie.
Mając na uwadze konieczność wykonania tych prac, a co za tym idzie
potrzebę zapewnienia środków finansowych na ich wykonanie Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę o ustaleniu odpisu na Scentralizowany
Fundusz Remontowy.

II. Uchwała 31/2019 w sprawie wyboru pana Jarosława Kufla na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów
30 września odbyło się posiedzenie
Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie otwarcia i rozpatrzenia ofert na
stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów.
Wpłynęły trzy oferty. Członkowie
Komisji otworzyli koperty, odczytali
złożone dokumenty, sprawdzili czy
kandydaci spełniają wymagania podane w ogłoszeniu o konkursie oraz
podjęli decyzję o zaproszeniu dwóch
kandydatów do II etapu konkursu.
Jeden z trzech kandydatów nie spełniał wymagań. W związku z tym 7
października na posiedzenie RN zostali zaproszeni dwaj kandydaci.
Rada Nadzorcza w wyniku głosowania tajnego podjęła uchwałę
w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa
Zarządu ds. Inwestycji i Remontów.
Został nim Jarosław Kufel.
III. Uchwała nr 32/2019 w sprawie
założeń ogólnych do planu na
2020 r.
Zastępca Prezesa Zarządu WSM ds.
ekonomiczno-finansowych p. Katarzyna Dawidczyk przedstawiła informację dotyczącą założeń ogólnych
do planu gospodarczo-finansowego
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 rok.
Poinformowała, że w trakcie roku
dopuszcza się możliwość korekty
planu, w tym o wysokość opłaty
eksploatacyjnej i zaliczek indywidualnych. Korekty następują na podstawie Uchwał Rad Osiedli i Rady
Nadzorczej. Wymagają wcześniejszej
akceptacji Zarządu WSM.
IV. Uchwała nr 33/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki umownej ma nieruchomościach oznaczonych jako działki

o nr ew. 58/3 i nr ew. 68 z obrębu
4-03-06 położonych w Warszawie
w Dzielnicy Białołęka przy ul. Ceramicznej o łącznej powierzchni
16.891 m2
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w drodze przetargu wybrała już partnera inwestycyjnego na
Generalnego Realizatora Inwestycji „Osiedle Szmaragdowe Etap II”.
Trwają negocjacje, zawarcie Umowy
O Wspólnym Przedsięwzięciu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem
ustanowienia stosownych zabezpieczeń na rzecz partnera.
Hipoteka łączna jest sposobem
zabezpieczenia wierzytelności określonych w art. 76 ust.3 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteka
zabezpieczy wierzytelność partnera
inwestycyjnego i zostanie ustanowiona po uzyskaniu zamiennego
pozwolenia na budowę. Hipoteka stanowi zabezpieczenie roszczeń partnera wobec Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej o zwrot nakładów na
realizację inwestycji, w przypadku odstąpienia od umowy przez partnera
z powodu niewykonania zobowiązań
umownych przez Spółdzielnię. Obowiązki partnera jako Generalnego Realizatora Inwestycji wynikające z projektu umowy zostały omówione przez
zastępcę Prezesa Zarządu WSM ds.
Inwestycji i Remontów p. Jarosława
Kufla na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w dniu 21 października.
Rada Nadzorcza na posiedzeniach
Rady zapoznała się z następującymi
informacjami przekazywanymi przez
członków Zarządu WSM:
1. Inwestycja Osiedle Szmaragdowe
II etap
– w drodze przetargu WSM wybrała
najkorzystniejszą ofertę partnera
inwestycyjnego
– przedłużono umowę dzierżawy
z Urzędem dzielnicy Białołęka są-

siedniego terenu pod drogę dojazdową do placu budowy.
2. Inwestycja Lindego
– został rozstrzygnięty przetarg na
wybór wykonawcy robót rozbiórkowych,
– rozpoczęto roboty w zakresie wykonania sieci ciepłowniczych,
– zaktualizowano warunki Veolia,
– odwieszone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
3. Inwestycja Wawer
Grunt pod wcześniej planowaną
inwestycję na dzień dzisiejszy zaewidencjonowany jest jako działka
leśna. Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Gminy Wawer w sprawie
dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – zmiana
przeznaczenia gruntu. Jeżeli się uda,
to WSM przystąpi do inwestycji określanej jako Miasteczko Senioralne.
4. Inwestycja Dolnośląska
– rozebrany został budynek (stara
piekarnia ).
5. W związku z zaawansowanymi
pracami remontowymi i problemami kadrowymi na Osiedlu Rudawka
p. G. Stachowiak został oddelegowany na Osiedle.
6. Został ogłoszony przetarg na montaż wind w budynku przy ul. Ks. J.
Popiełuszki klatka III i IV. 19 września
nastąpiło otwarcie ofert. Komisja
przetargowa po prezentacjach, negocjacjach i wizjach lokalnych jest
na etapie wyboru najbardziej odpowiedniej oferty, a także uzyskania
wszystkich potrzebnych pozwoleń.
7. W dniu 18 października 2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu, Dyrektorów
Osiedli w sprawie zastosowania energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki.

Zarząd WSM w założeniach do planu
na rok 2020 ujął oddzielnie opłaty za
energię elektryczną w części wspólnej.
W okresie trzech lat Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza wykonać jak najwięcej instalacji, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii.
8. WSM na bieżąco otrzymuje zaświadczenia o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
9. Trwają ostatnie uzgodnienia z UNIBEPEM w sprawie usuwania usterek
w Osiedlu Niedzielskiego. Ustalono, że:
– usterki pozostające w częściach
mieszkalnych będą usuwane przez
mieszkańców we własnym zakresie, UNIBEP zwróci wcześniej ustalone koszty,
– usterki w częściach wspólnych zostały usunięte,
– z usterek, które zostały jeszcze do
usunięcia, pozostaje położenie kostki brukowej (droga p. pożarowa).,
– rozstrzygnięty został przetarg na
wyłonienie firmy do wyceny inwentaryzacji i wyceny nieusuniętych
usterek. Temat usunięcia usterek
w Osiedlu Niedzielskiego zostanie
wkrótce zamknięty.
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej
omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady.
Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej.
Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez
Radę Nadzorczą będą przekazywane
w kolejnych numerach „Życia WSM”.
Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

PLAN DYŻURÓW RN

Ze smutkiem i żalem żegnamy

Andrzeja Bieńkowskiego
wieloletniego radcę prawnego
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

Data/miesiąc
listopad

Wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim

18

Zofia Sudra-Czerwińska
Członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej

25

Zofia Sobieszczuk
Członek Komisji Rewizyjnej

przekazuje Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
grudzień

Magdalenie Makoć

Księgowej w Administracji Osiedla WSM „MŁOCINY”

2

składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

9

Ukochanego Taty

16

Pracownicy Administracji WSM „MŁOCINY”

30

Jarosław Cetens
Zastępca Przewodniczącego RN
Członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Jacek Sidor
Zastępca Przew. RN,
Członek Komisji Inwestycyjnej
Witold Kacperski
Członek Kom. Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi
Anna Pawlewska
Członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej

Imię i nazwisko
Andrzej Piotrowski
Członek Kom. Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi
oraz Kom. Inwestycyjnej
Stanisław Nieckarz
Członek Komisji OrganizacyjnoSamorządowej

Zbigniew Poroch
Członek Kom. Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi

Wydawca: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Wydawane od 1931 roku

Redaktor naczelna: Danuta Wernic (danuta.wernic@wp.pl, tel. 600 951 992)
Rada programowa: Barbara Bielicka-Malinowska (przewodnicząca),
Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek, Jacek Sidor
Redaktor prowadzący, dział reklamy: Bartłomiej Pograniczny
(bartlomiej.pograniczny@wsm.pl, tel. 663 421 784)
Gazeta bezpłatna

Nakład: 30 tys. egz.

Stali współpracownicy: Marcin Bagrianow, Władysław Głowala, Jan Stanek, Zbigniew Zieliński
Dział Organizacyjny: organizacyjny@wsm.pl, tel. 22 561 34 16
Skład i łamanie: Testudo Press Bartłomiej Pograniczny
Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada. W tym numerze publikujemy reklamy przesłane nam przez komitety wyborcze.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych tekstów oraz do zmian w tytułach.
Na anonimowe listy nie odpowiadamy. Gazeta bezpłatna. Nakład 30 tys. egz.
www.wsm.pl

2

www.facebook.com/WarszawskaSpoldzielniaMieszkaniowa

ŻYCIE WSM Listopad 2019

Wawrzyszew

Czy łączka pozostanie łączką?
Walka o wawrzyszewską łączkę
dobiega końca? Po kilku latach
jest duża szansa na to, że łączka pozostanie łączką i przed
oknami mieszkańców Wawrzyszewa i Wawrzyszewa Nowego
nie wyrosną bloki, a powietrze
nie zostanie zatrute spalinami
z setek nowych samochodów.
Będzie to możliwe dzięki temu,
że Rada Dzielnicy Bielany, a następnie
Rada Warszawy przychyliły się do wniosku Administracji Osiedla Wawrzyszew
i Rady Osiedla Wawrzyszew, aby plan
zagospodarowania przestrzennego terenu Wawrzyszewa podzielić na dwie
części. Do planu wyłożonego do konsultacji w ubiegłym roku na jesieni
wpłynęło ponad 1700 uwag wskazujących na konieczność jego modyfikacji,
a dotyczących m.in. terenu, na którym
dziś znajduje się bazar Wolumen, rozwiązania dojazdu do ul. Wolumen
od strony Wólczyńskiej, czy też zabudowy wschodniej strony Sokratesa.
Tak liczne uwagi oznaczają powtórzenie procedury planistycznej,
ponowne uzgodnienia i po raz kolejny
wyłożenie planu do publicznego wglądu. Oznacza to, że plan zagospodarowania przestrzennego Wawrzyszewa
długo jeszcze nie zostanie uchwalony.
Jednak co do jednego wszyscy
zainteresowani byli i są zgodni – łączka ma pozostać terenem zielonym,
bez zabudowy mieszkaniowej.
Kiedy w 2017 r. teren łączki został zwrócony spadkobiercom byłych
właścicieli, było jasne, że będą oni
walczyli o wydanie warunków zabudowy na tym terenie pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną. Jednak
studium zagospodarowania oraz ciągle nieuchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ustala dla
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II etap Osiedla Szmaragdowego
powstanie w systemie GRI
Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność
inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji
(GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji
inwestycji w tym systemie.

Ogrodzona łączka
fot.: Małgorzata Popiołek
tego obszaru teren zieleni ogólnodostępnej – park. Ale plan niezatwierdzony to tak naprawdę plan, którego
nie ma. Jednak, dzięki zgodzie na podział terenu objętego procedurą planistyczną na dwie części przeznaczone do oddzielnego procedowania,
będzie można uchwalić w pierwszej
kolejności plan miejscowy dla rejonu,
obejmującego m.in. stawy Brustmana i wawrzyszewską łączkę, do którego nie ma zastrzeżeń. Uchwalony
plan stanie sie tym samym dokumentem obowiązującym władze
dzielnicy i żadna wydawana decyzja
dotycząca zabudowy nie będzie mogła być sprzeczna z jego postanowieniami. Zatem uchwalenie tego planu
oznaczać będzie koniec walki o zieleń, czyste powietrze i bezpieczeństwo ruchu na Wawrzyszewie.
Część II planu miejscowego, obejmująca m.in. teren bazaru Wolumen
i osiedla Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zostanie uchwalona
w drugiej kolejności po wprowadzeniu zmian proponowanych przez
mieszkańców.
Małgorzata Popiołek

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie
wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu.
System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za
uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem
jest to, iż Inwestor zawiera umowę,
w której określone precyzyjnie są
skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także
wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia, tylko z GRI.
Co to jest GRI w przypadku naszej
inwestycji?
GRI jest to podmiot, który przejmuje wszystkie obowiązki i całą odpowiedzialność za inwestycję realizowaną dla Spółdzielni.
Obecnie możliwe są trzy formuły
realizacji inwestycji.
Formuła I – w której uczestnikami są:
– Inwestor – który musi zapewnić
grunt, finansowanie, dokumenty
formalno-prawne, serwis gwarancyjny, marketing, sprzedaż, rozliczenie inwestycji,
– Projektant,

– Wykonawcy Robót,
– Generalny Wykonawca
Formuła II – w której uczestnikami są:
– Inwestor – który musi zapewnić
grunt, finansowanie, dokumenty formalno-prawne, marketing,
sprzedaż, rozliczenie inwestycji,
– Projektant,
– Generalny Wykonawca – zapewnia
poszczególnych Wykonawców, serwis gwarancyjny.
Formuła ta sprawdza się przy realizacji inwestycji deweloperskich i spółdzielczych.
Formuła III – w której uczestnikami są:
– Inwestor Strategiczny – Spółdzielnia Mieszkaniowa,
– Generalny Realizator Inwestycji
(który zapewnia Projektanta i Generalnego Wykonawcę).
Generalny Realizator Inwestycji
przejmuje wszystkie obowiązki i całą
odpowiedzialność za inwestycje realizowaną dla Spółdzielni.
Do jego obowiązków należy:
– przygotowanie dokumentacji projektowej,
– uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
– utrzymanie nieruchomości od podpisania do jej zakończenia,
– zapewnienie finansowania Inwestycji,
– realizacja robót budowlanych,
– zapewnienie sprzedaży i marketingu,
– przekazanie Spółdzielni autorskich
praw majątkowych do dokumentacji,
– zapewnienie nadzór autorskiego,
– zapewnienie inspektorów nadzoru – w przypadku WSM inspektorzy
będą po stronie WSM, a GRI pokrywa ich koszty,

– przekazanie inwestycji do użytkowania,
– rozliczenie inwestycji,
– serwisowanie inwestycji w okresie
gwarancji.
Rola Spółdzielni w procesie budowlanym w formule GRI:
– nadzór nad pracami GRI,
– współpraca.
Ponadto Spółdzielnia udostępnia
GRI grunt na czas realizacji inwestycji,
daje zabezpieczenie dla GRI.
Korzyści, dla WSM to:
– GRI zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utrzymania gruntu,
kosztów utrzymania placu budowy
i kierownika budowy,
– zapłaty wynagrodzenia dla WSM.
Ponadto GRI zrealizuje inwestycję z własnych środków.
Uwidoczni WSM na każdym materiale reklamowym związanym
z inwestycją. WSM pojawi się na
targach, w prasie, Internecie.
Koszty tych kampanii są pokrywane przez GRI.
Zagrożenia, które mogą wystąpić, są minimalne, ponieważ deweloperem jest spółka akcyjna, która
ma doświadczenie w prowadzeniu
inwestycji, posiada własną sieć biur
sprzedaży. Ma płynność finansową,
co jest bardzo istotne. GRI będzie
dbał o najlepszy standard wykonawstwa. Nie może pozwolić sobie
na utratę wiarygodności na rynku
inwestycyjnym.
Dokończenie strona 5
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Budżet Obywatelski na rok 2020

Trzeba poprawić komunikację z urzędnikami
Zakończyła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Znamy już
zwycięzców i przegranych. Czas na
analizę wyników.
Na początku chciałbym ocenić,
na ile zmiana zasad wpłynęła na budżet. Dla przypomnienia najważniejsze zmiany to:
- zniesienie podziału na rejony;
- wymóg, aby projekty były realizowane na gruntach stanowiących własność miasta lub były
przez nie dzierżawione, a w przypadku lokali wynajmowane przez
miasto;
- w przypadku dzielnic można było
głosować na 15 projektów,
Chciałem napisać także o projektach
ocenionych negatywnie i niedopuszczonych do głosowania.
W tym roku nastąpił wyraźny spadek
liczby zgłoszonych projektów. Na
Bielanach zgłoszono:
- w 2018 roku: 195
- w 2019 roku: 119
poddane głosowaniu:
- w 2018 roku: 133
- w 2019 roku: 82
projekty zwycięskie:
- w 2018 roku: 83
- w 2019 roku: 26
Na Żoliborzu zgłoszono:
- w 2018 roku: 98
- w 2019 roku: 61
poddane głosowaniu:
- w 2018 roku: 64
- w 2019 roku: 26
projekty zwycięskie:
- w 2018 roku: 39
- w 2019 roku: 26
Spadek liczby zgłoszonych projektów niewątpliwie był wynikiem dokonanych zmian zasad. Niepokojąca
jest duża liczba projektów zweryfikowanych negatywnie przed głosowaniem. W bieżącym roku jest on na po-

dobnym poziomie jak w poprzednim.
Oznacza to, że mamy jeszcze wiele
do zrobienia w zakresie poprawy komunikacji między Urzędami Dzielnic
a projektodawcami. Dotyczy to głównie projektów twardych (infrastrukturalnych). Projektodawcy w następnych
edycjach powinni rozpocząć swoje
działanie od sprawdzenia, czy realizacja projektu będzie w danym miejscu
możliwa. W przypadku projektów
miękkich odrzucenie spowodowane
jest niespełnieniem warunku realizacji
projektu na gruntach miejskich. Opisywanie poszczególnych przykładów byłoby interesujące dla projektodawców.
Ale to jest wąska grupa, która znajdzie
szczegóły w internecie.
Prześledźmy teraz, jakie projekty
zyskały największe poparcie w naszych dzielnicach.
Na Żoliborzu poza wszelką konkurencją były projekty związane
z zielenią lub urządzeniami na terenie
parków. Na dziesięć projektów o wartości 1.066 tys. zł. oddano 11.662
głosy. Projekty infrastrukturalne to
1 lub 2, zależnie od definicji. Tak mały
ich udział jest wynikiem odrzucenia
prawie 10 projektów przez Urząd. Na
projekty związane z kulturą przeznaczymy 249 tys. zł. Istnieje niebezpieczeństwo, że w kolejnej edycji większość z nich przegra w głosowaniu.
Reszta to raczej dość małe projekty
jak „garażówki” czy „ekotorby”.
A jak jest na Bielanach? Najwięcej, bo ponad 1.133 tys. zł, mieszkańcy przeznaczyli na infrastrukturę
drogową. Liderami pod względem
wartości projektów są:
- plac zabaw: 591.000 zł
- wymiana nawierzchni boisk:
499.000 zł
- ławeczki i tablice informacyjne
w Lasku Bielańskim 253.100 zł.
Na kulturę zostanie wykorzystane 248.600 zł. Tyle co na dwukrotnie
mniejszym Żoliborzu.

No i na koniec projekty ogólnowarszawskie:
- zgłoszono: 191
- poddano głosowaniu: 101
- wygranych: 29
Najwięcej wydamy na:
- zieleń: 8.473.020 zł
- infrastruktura
rowerowa:
6.526.013 zł
- zagospodarowanie terenu + ławki: 6.039.245 zł
- ekologia: 3.031.627 zł
Wśród wygranych nie ma żadnego projektu związanego z kulturą.
Te nieliczne przegrały w głosowaniu. Taka jest decyzja mieszkańców
Warszawy, ale mnie jest żal. Muszę
napisać o projekcie, który zdobył
prawie 41 tysięcy głosów. O 10 tysięcy więcej od następnego. Jest to
projekt „2020 drzew dla Warszawy”
o wartości 2.888.000 zł. Ja niestety byłem tym wynikiem zdziwiony
i zbulwersowany. Napiszę dlaczego.
Projekt, oprócz chwytliwej nazwy,
nie ma według mnie zalet. Jest projektem szalenie ogólnym. Nie wiemy o jakie drzewa chodzi i gdzie
mają być posadzone. Także kosztorys budzi moje zastrzeżenia. Pośród
opinii zamieszczonych przez internautów pod opisem projektu, było
wiele krytycznych. Czy większość
tego nie czyta? A może warto poświęcić trochę czasu, zanim zdecydujemy na co pójdą nasze niemałe
pieniądze? Jestem za zielenią, ale
czy zwalnia mnie to z myślenia?
Mam nadzieję, że w kolejnej edycji
miasto zmusi projektodawców do
dopracowania projektów. Chyba, że
taka sytuacja jest na rękę urzędom.
Następna edycja rusza w grudniu. Drodzy Państwo: pomyślcie, co
można zrobić lepiej. Chyba warto.
Krzysztof Wypyski
członek Rady Seniorów
Dzielnicy Żoliborz

Sukces na Zatrasiu

Dzieci gorszego Boga II

Inspiracją do napisania tego
tekstu było przeczytanie przeze mnie dwóch artykułów.
Pierwszy to bardzo rzeczowe
i wnikliwe opracowanie Krzysztofa Wypyskiego Spółdzielcy
– dzieci gorszego Boga w poprzednim numerze naszego
„Życia WSM”, drugi to pierwszostronicowy artykuł z wrześniowego (15/346) numeru „Echa
Łomianek i Bielan” Rewolucje
na podwórkach, zdejmujemy
beton, podpisany przez (DB).
Istotnym tematem, który porusza
pan Krzysztof, jest dyskryminacja spółdzielców wynikająca z Uchwały Rady
Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.
dotyczącej budżetu obywatelskiego,
której §7. 1. 8) stanowi, że mieszkańcy
Warszawy mogą zgłosić projekty, które
będą lokalizowane na nieruchomościach, do których m.st, Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania. Innymi słowy, żadnych obiektów, placów
zabaw dla dzieci, czy dodatkowych
lamp poprawiających bezpieczeństwo
nie można zlokalizować na terenie zajmowanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Czyli w podziale środków, których znaczną część tworzą spółdzielcy,
pomija się ich najbliższe otoczenie. I to
się dzieje zgodnie z prawem.
Artykuł w „Echu Łomianek i Bielan”
eksponuje entuzjastyczne poparcie dla

działań proekologicznych. Mniej betonu, więcej zieleni – to charakterystyczny widok po „Bielańskich rewolucjach
podwórkowych”, co oznacza skuwanie
betonu i asfaltu w wybranych podwórkach oraz miejscach, i tworzenie w zamian oaz zieleni. W kolejnym akapicie
autor przytacza wypowiedź wiceburmistrza Bielan Włodzimierza Piątkowskiego, że program „Bielańskich rewolucji podwórkowych” to wspólny sukces
wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców, urzędu dzielnicy i ZGN. Dzielnica
zamierza przeznaczyć na podwórka
4 mln zł w br. Oczywiście wszystkich
nas cieszy zwiększanie powierzchni
zielonych, ale znowu pomija się teren
znajdujący się obok nas, członków
i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. A tu mamy imponujące powierzchnie zaasfaltowane w latach 60tych i 70-tych ubiegłego wieku. Warto
zauważyć, że we wspólnotach mieszkaniowych znaczna część mieszkań
stanowi notarialną własność członków
wspólnoty i również od nas, podatników ze spółdzielni mieszkaniowych,
dostają teraz taki prezent. Jaki właściwie jest powód dyskryminowania
spółdzielców? Prawdopodobnie, jak
w wypadku budżetu obywatelskiego,
i tu nierówne traktowanie jest zgodne
z prawem. Ale czy takie dyskryminujące prawo może wzbudzać szacunek?
Dlaczego powstało i dlaczego się go
nie zmienia?
Zbigniew Zieliński

Polemika do tekstu
Jerzego Kropacza
Wydawane od 1931 roku

Długo wyczekiwany remont
drogi dojazdowej do osiedla
Zatrasie rozpoczął się 4 listopada. Wydawać by się mogło, że
remont jak remont, ale każdy,
kto zna historię tego zakątka
Żoliborza wie, że realne stało
się to, co jeszcze dwa lata temu
uważano za niemożliwe.
Problem z drogą dojazdową do
Osiedla Zatrasie opisywany był na
łamach „Życia WSM” kilkakrotnie. Polegał on na tym, że jednostka, w której zarządzaniu znajduje się działka
z drogą (ZDM), uważała, że droga ta
nie istnieje. Oczywiście jest to jeden
z wielu absurdów naszej rzeczywistości, ponieważ droga nie tylko istnieje
od ponad 50 lat, ale przede wszystkim
jest jedyną drogą dojazdową do części budynków osiedla Zatrasie, a także
drogą pożarową dla Przedszkola nr 87
oraz Szkoły Podstawowej nr 92.
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Pod koniec 2017 roku udało się
skutecznie zaangażować w sprawę poprzedni Zarząd Dzielnicy
Żoliborz – ówczesnego burmistrza
Krzysztofa Buglę oraz jego zastępcę Grzegorza Hlebowicza. To
za ich sprawą odbyły się spotkania,
na których dyskutowały wszystkie
strony zaangażowane „w temat”
(przedstawiciele Miasta Stołeczenego Warszawy, ZDM-u, Skarbu Państwa oraz strona społeczna). W wyniku tych spotkań ZDM w połowie
2018 roku przyznał oficjalnie, że na
terenie zarządzanym przez ZDM
znajduje się droga, która stanowi
dojazd do Osiedla Zatrasie. Podczas
toczących się dyskusji przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy
oficjalnie potwierdzili, że Miasto rezygnuje z budowy drugiej nitki ul.
Broniewskiego. To wystarczyło, aby
rozpocząć przekonywanie ZDM-u, że konieczny jest remont drogi.
Odbyła się ekspertyza stanu drogi,

Remont ruszył 4 listopada
fot.: Marta Poniatowska
a w jej wyniku projekt remontu.
Wsparcie w rozmowach z ZDM-em
zostało także udzielone przez nową
prezes WSM Barbarę Różewską.
Uczestniczyła ona w spotkaniach
oraz wspierała stronę społeczną,
która pilotowała doprowadzenie
remontu do szczęśliwego finału.
Dziś już możemy pogratulować
sobie wzajemnie doprowadzenia
do szczęśliwego finału remontu,
który wydawał się niemożliwy do
wykonania przez ponad 50 lat. Po
raz kolejny potwierdza się przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Sukces ten był możliwy jedynie dzięki współpracy. Wielka szkoda, że obecny burmistrz Żoliborza
ignoruje stronę społeczną Osiedla
Zatrasie i nie wyraził chęci pomocy
w uregulowaniu stanu prawnego
działek znajdujących się wzdłuż ul.
Broniewskiego.
Marta Poniatowska

W nawiązaniu do sprostowania pana Jerzego Kropacza,
opublikowanego we wrześniowym numerze „Życia WSM”,
Redakcja przedstawia stan
prawny opisanych w ww. tekście problemów, opracowany
na podstawie dokumentów
udostępnionych przez obecny
Zarząd WSM.
W 2012 roku Zarząd WSM był trzyosobowy. Prezesem był p. J. Kropacz,
zastępcą ds. inwestycji i remontów p.
J. Krzemiński, a zastępcą ds. finansowo-ekonomicznych p. H. Orlińska.
13.02.2012 r. p. J. Krzemiński pół
roku przed odejściem na emeryturę złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu. Rezygnacja ta została
przyjęta, jednak mimo to, dokładnie
miesiąc później został on dyscyplinarnie zwolniony na podstawie paragrafu 52 Kodeksu Pracy. Jako powód
zwolnienia podano remont w SDK
nieuzgodniony z konserwatorem
zabytków. P. J. Kropacz napisał „Nie
ja, tylko Zarząd zwolnił p. J. Krzemińskiego, było to działanie zgodne
z prawem, co orzekł sąd”. Pan Kropacz
chyba jednak zapomniał że Zarząd
był w tym czasie jedynie dwuosobowy i jego podpis wraz z podpisem p.
H. Orlińskiej widnieje na dokumencie
zwolnienia p. J. Krzemińskiego. Tak
więc bez zgody pana J. Kropacza nie
mogła zapaść decyzja o zwolnieniu

pana J. Krzemińskiego. Rzeczywiście
sąd orzekł, że procedura wypowiedzenia odbyła się zgodnie z prawem,
ale już przyczynę zwolnienia uznano
za bezpodstawną i niezgodną z prawem, co znalazło odzwierciedlenie
w orzeczeniu sądu przywracającego
p. J. Krzemińskiego do pracy. Z tytułu
tego bezpodstawnego zwolnienia p.
J. Krzemiński otrzymał wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
w wysokości 479 220 zł.
10.03.2014 r. po ww. wyroku wydanym przez Sąd Spółdzielnia zwolniła p. J. Kropacza na podstawie paragrafu 52 Kodeksu Pracy, uznając jego
działanie w sprawie p. Krzemińskiego
jako działanie na szkodę WSM (wypłacenie odszkodowania p. J. Krzemińskiemu). P. J. Kropacz złożył pozew do
sądu i 24.06.2015 wyrokiem Sądu został przywrócony do pracy otrzymując odszkodowanie w wysokości 304
978,85 zł. P. J. Kropacz napisał: „Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie, że
nie przyjąłem żadnej proponowanej
mi pracy”. Z akt jednak wynika, że p. J.
Kropacz pomimo usilnych prób Zarządu nie podjął żadnej pracy. Zarzut p.
J Kropacza o braku fachowości i ugody w stosunku do przewodniczącego
Rady Nadzorczej A. Włodarczyka i prezesa M. Stasiełowicza jest nieprawdziwy i nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. Pan J. Kropacz pobierał
wynagrodzenie członka Zarządu aż
do momentu przejścia na emeryturę.
Redakcja
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Gazeta bezpłatn

Dzień Otwarty w WSM

Ruszają przygotowania do programu budowy wind
Październikowe spotkanie prezes WSM Barbary Różewskiej
z mieszkańcami poświęcone
było tematowi budowy wind
w cztęropiętrowych budynkach. Od lat mówiono o tym,
że sprawa jest trudna, a właściwie niemożliwa do realizacji.
Coś się na szczęście zmieniło.
O tym, jak ważny to temat,
może świadczyć frekwencja.
Na spotkanie przyszło ponad
20 osób, najwięcej w dotychczasowej historii „pierwszych
czwartków w WSM”.
Prezes, otwierając spotkanie,
przedstawiła p. Lilianę i p. Janusza
z Popiełuszki 3, którzy od 12 lat starają się o wybudowanie wind w ich
czteropiętrowym budynku (o sprawie wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Życia WSM”). Podkreśliła, że ci
mieszkańcy nie tylko wymagają, ale
też oferują swoją pomoc.
Każdy temat Dnia Otwartego
przedstawiany jest przez innego dyrektora WSM. Tym razem sytuację
w kwestii wind przedstawiał Cezary
Kurkus, dyrektor Żoliborza II, na terenie którego znajduje się budynek
przy ul. Popiełuszki 3. Mieszkańcy
poznali też Jerzego Górczaka, pracownika Biura Zarządu, który od
maja zajmuje się sprawami usuwania
barier architektonicznych w naszych
osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowych wind.

Dyrektor Kurkus przypomniał, że
już dawno powstała koncepcja instalacji windy, obejmująca nadbudowę
budynku Popiełuszki 3, co pozwoliłoby na sfinansowanie dźwigów.
Jednak uchwalony w zeszłym roku
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla Żoliborza Południowego uniemożliwił nadbudowę.
Prezes Barbara Różewska postanowiła poszukać innego rozwiązania.
Jak podkreślił dyrektor Kurkus,
stroną wiodącą w kwestii budowy
windy, jest Zarząd, ponieważ takie
przedsięwzięcie to inwestycja. By ją
rozpocząć, trzeba najpierw uzyskać
pozwolenie na budowę. Cały projekt
nie sprowadza się tylko do instalacji
dźwigu. Trzeba przygotować m.in.
wentylację budynku, drogę przeciwpożarową i drogę ewakuacyjną.
Spółdzielnia podeszła do sprawy
dwutorowo. W Radzie Nadzorczej
powstają odpowiednie dokumenty
i plan działania, który będzie można wprowadzić w każdym budynku
WSM, jeśli tylko mieszkańcy wystąpią z wnioskiem o instalację windy. Z kolei Zarząd poprzez budowę
dwóch wind w budynku Popiełuszki
3 (w dwóch z dziewięciu klatek) rozpoznaje sprawę „w boju”.
Prezes Różewska poinformowała,
że projekt regulaminu budowy wind
został już rozesłany do Rad Osiedli.
Te, przekazując swoje uwagi, powinny
też poinformować Zarząd o swoim zapotrzebowaniu na nowe dźwigi (chodzi tylko o te budynki, w których wind

II etap Osiedla
Szmaragdowego
powstanie
w systemie GRI
Dokończenie ze strony 3
Zabezpieczenia dla WSM przez GRI
związane z realizacją Inwestycji:
– GRI udzieli gwarancji i dokona zapłaty WSM gwarantowane wynagrodzenie za udostępnienie gruntu,
– GRI udzieli gwarancji rękojmi na
5 lat oraz przeniesie cesją gwarancję
Generalnego Wykonawcy,
– GRI będzie ponosić koszty rachunków utworzonych dla inwestycji.
Partner inwestycyjny ma duże
doświadczenie na rynku.
GRI
przedstawił
Spółdzielni
wstępną koncepcję inwestycji. Budowa zostanie podzielona na II etapy –
etap II A i etap II B:

Średnia powierzchnia mieszkania
będzie wynosić 55,87 m2.
We wstępnej koncepcji przyjęto
wybudowanie 358 lokali i 392 miejsc
postojowych. 40% lokali będą stanowiły lokale 1-2 pokojowe.
Zakończenie etapu II A planowane jest na 100-lecie WSM.
Rozliczając się ze Spółdzielnią,
firma zapłaci WSM gwarantowane
wynagrodzenie. Jeżeli ceny mieszkań
będą rosły i firma uzyska dodatkowe
przychody, to do podziału pozostanie
nadwyżka wynikająca ze sprzedaży
mieszkań.
Barbara Bielicka-Malinowska
i Jacek Sidor

Komisja garażowa czeka
na wyrok sądu
25 września w budynku Biura Zarządu WSM obradowała
Komisja, powołana uchwałą
16/2019 Walnego Zgromadzenia, która ma na celu ostateczne wyjaśnienie sprawy
dobudowy garaży nr 15 i 16
do budynku garażowego przy
ul. Rydygiera 4.
Przewodniczącym Komisji został
wybrany Witold Kacperski, sekretarzem Iwona Stankiewicz, a członkami Cezary Kurkus, r.pr. Michał Gołąb i Jacek Sidor. W pierwszej części
obrad wzięła udział prezes WSM Barbara Różewska, która przedstawiła
aktualną sytuację budynku garażowego przy ul Rydygiera 4. Poinformowała o złożonym w kwietniu 2019
roku przez p. B. Bargieła pozwie
sądowym w sprawie ustanowienia
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odrębnej własności lokalu garażowego, będącego obecnie spółdzielczym
własnościowym prawem do lokalu.
Mając na uwadze fakt, że rozstrzygnięcie sprawy z powództwa p. B.
Bargieła będzie miało zasadniczy
wpływ na rozwiązanie kwestii sytuacji prawnej pozostałych lokali garażowych znajdujących się
w przedmiotowym budynku przy
ul. Rydygiera 4, wyrok Sądu wydany w tej sprawie będzie dla Komisji
wiążący. W związku z powyższym
Komisja postanowiła zobowiązać Zarząd WSM do bieżącego informowania Komisji o toku postępowania sądowego w sprawie powództwa p. B.
Bargieła. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się po otrzymaniu od
Zarządu WSM informacji o kolejnych
etapach sprawy sądowej wszczętej
na skutek pozwu.
JS

nie ma; remonty dźwigów w budynkach wysokich to inna kwestia). Prezes
przyznała, że nie w każdym budynku
uda się zamontować windę. Przeszkodą będzie np. zbyt mała przestrzeń na
klatce schodowej.
W projekcie regulaminu przedstawione zostały źródła finansowania inwestycji, m.in. comiesięczne
odpisy z opłat mieszkańców, kredyty,
pożyczki wewnętrzne czy fundusze
europejskie. W szczególnej sytuacji
będą mieszkańcy parterów. Nie poniosą oni kosztów samej budowy
szybu i instalacji windy, ale dołożą się
do dostosowania budynku do aktualnych przepisów związanych z bezpieczeństwem – w końcu w tym zakresie inwestycja będzie służyć także
tym spółdzielcom.
Serek Żoliborski, czyli część Żoliborza II obejmująca Popiełuszki 3,
wpisana jest do Gminnej Ewidencji
Zabytków, jednak zdaniem Zarządu trudno będzie uzyskać wsparcie
finansowe ze strony konserwatora
zabytków. Będziemy się starać o dofinansowanie z rządowego programu
„Dostępność plus”.
Mieszkańcom przedstawił się
Jerzy Górczak. Współpracował już
z prezes Różewską w spółdzielni na
Woli. Ma 10 lat doświadczenia w budowie wind. Po przyjściu do pracy
w WSM zajął się analizą możliwości
montażu dźwigu w budynku Po-

piełuszki 3. W tym celu rozmawiał
z przedstawicielami firm zajmujących się instalacją wind. Ustalono,
że w interesującym nas budynku
zmieści się winda 3-4-osobowa. Przeprowadzono badanie geologiczne,
dzięki któremu wiadomo, że pod
posadzką piwnicy jest odpowiednio
mocny grunt, na którym będzie można wylać fundament windy – taka
konstrukcja nie może być po prostu
przytwierdzona do poszczególnych
pięter. W duszy klatki powstanie
szyb. Całość będzie ważyć około
czterech ton. W czasie przygotowań
zlecono ekspertyzę pożarową i sanitarną. Okazuje się, że przestrzeń na
windę jest zbyt mała w stosunku do
obecnych norm. Kabina windy powinna mieć wymiary 110x140 cm,
a w tym budynku zmieści się tylko
winda o podstawie 100x80 cm. Nie
da się również przygotować odpowiedniej drogi dojazdowej dla straży pożarnej, na której wóz mógłby
swobodnie zawracać. Tu problemem
jest to, że WSM nie dysponuje odpowiednio dużym terenem wokół budynku (by spełnić wymagania, trzeba
by dzierżawić kawałek działki obok).
Władze Spółdzielni liczą jednak na
odstępstwa od norm ze strony organów decyzyjnych. Prawo dopuszcza
taką możliwość.
WSM wysłała kilkanaście zapytań
ofertowych na realizację windy. Ponie-

waż oferty różniły się co do pewnych
parametrów, Spółdzielnia poprosiła
o ich ujednolicenie. Po wyborze oferty
będzie trzeba zaczekać na pozwolenie na budowę. Burmistrz będzie miał
na wydanie dokumentu 65 dni.
Samo zamontowanie windy
potrwa 3-4 tygodnie. Więcej czasu
zajmie przygotowanie fundamentu,
montaż instalacji. To sprawa na kilka
miesięcy.
Jaki standard wind wybrano?
Kabiny mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Szyb windy będzie
przeszklony. Winda ma być cicha,
przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, oświetlana led-owo. Na klatce będzie
trzeba też wymienić świetliki, zamontować klapę wentylacyjną i zadbać o estetykę całej instalacji.
W dalszej części spotkania głos
zabrał dyrektor Wawrzyszewa Jacek
Chyliński. W zarządzanym przez niego
osiedlu jest 120 klatek. W każdej znajduje się winda, ale żadna nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – żeby dostać się do
kabiny, najpierw trzeba pokonać schody. Dla części mieszkańców jest to zbyt
duża bariera. Dlatego także i w tym
osiedlu trzeba zlikwidować bariery
architektoniczne. Więcej o windach piszemy w artykule na dole strony.
Bartłomiej Pograniczny

11 lat Uniwersytetu III Wieku na Żoliborzu
Inauguracja 11. roku działalności
Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku odbyła się 10
października w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej. Na uroczystość otwarcia UTW zaproszono
panią poseł Joannę Fabisiak oraz
Annę Gruszczyńską z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Uroczystość otworzyła prezes
uniwersytetu Sławomira Pieńkowska. Po przywitaniu wszystkich
obecnych chór UTW odśpiewał
Gaudeamus Igitur. Następnie głos
zabrały zaproszone panie, które życzyły naszym „studentom” wszelkiej
pomyślności i zachęcały do dalszej
nauki. Uroczystości otwarcia roku
akademickiego 2019/2020 zakończył występ artystów scen warszawskich: Aleksandry Bubicz-Mojsy
(sopran), Roberta Mojsy (tenor)

oraz Agnieszki Schulz-Brzyskiej
(pianino). Po koncercie zaproszono
wszystkich na poczęstunek.
W sprawie zapisów na zajęcia
można kontaktować się z sekretariatem UTW w każdy poniedziałek

Uroczystości w Szkole Pożarniczej
fot.: Sławomira Pieńkowska
w godz. 11:00-14:00 pod numerem telefonu 22 839 90 00, lub
osobiście w siedzibie Uniwersytetu, który mieści się w Liceum przy
ul. Felińskiego 15.
DW

Winda na Popiełuszki
– kolejny etap za nami
W pierwszych dniach października w budynku przy ul Popiełuszki 3 odbyło się spotkanie
członków komisji przetargowej
z projektantem z biura projektowego VGR, w rozmowach
uczestniczyli też przedstawiciele Administracji i Rady Osiedla. Tematem spotkania były
wymagania techniczne, jakie
należy zrealizować przed montażem wind osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na parterze klatki schodowej
należy przesunąć istniejącą instalację gazową, cieplną i elektryczną,
kolidujące z budową. Projekt będzie
wymagał miedzy innymi wymiany
świetlika dachowego i zamontowania klapy oddymiającej z ręcznym
otwarciem drzwi do napowietrzania
wraz z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Należy wyposażyć
wnętrze klatki schodowej w instalację oświetlenia awaryjnego, zabezpieczyć drzwi do piwnicy i do
pomieszczeń technicznych drzwiami o odporności ogniowej EI 60.

Obecnie obowiązujące przepisy
pożarowe wymagają zapewnienia
drogi wyjazdowej z parkingu dla
pojazdów pożarniczych. W powyższej sprawie 22 października do
WSM zostało przesłane pismo Komendanta Wojewódzkiego Straży
Pożarnej zawierające postanowienie, które zobowiązuje Spółdzielnię
do wykonania wyjazdu dla potrzeb
wozów strażackich w przypadku
zagrożenia pożarem. Dopiero po
spełnieniu uwarunkowań Straży Pożarnej będzie możliwy dalszy proces
projektowania. Natomiast w kwestii
wymagań norm technicznych i eliminacji barier architektonicznych
WSM otrzymała odpowiednie postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej akceptujące odstępstwa od tych wymagań.
Głównie dotyczą one dróg ewakuacyjnych, drzwi wejściowych i wymiarów klatki schodowej.
31 października odbyło się spotkanie komisji przetargowej w sprawie wyboru ofert wybudowania
dźwigów osobowych w budynku ul.
Popiełuszki 3. Po przeanalizowaniu

zgłoszonych kosztów budowy szybu
dźwigowego, kosztu wykonania i zamontowania windy oraz płyty fundamentowej w piwnicy i przebicia
otworów w posadzce parteru, znany
jest częściowy ofertowy koszt prac
budowlano-montażowych,
możliwych do oszacowania na etapie
wstępnym, bez opracowanego projektu budowlanego. Po opracowaniu
projektu dla wybranego wariantu
technicznego dźwigu osobowego,
znane będą dalsze uwarunkowania
realizacyjne, które będą podstawą do
opracowania całkowitych kosztów
tego zadania inwestycyjnego.
W kolejnym etapie postępowania
Komisja Przetargowa dokonała wizji
lokalnej zrealizowanych dźwigów
osobowych w wersji wbudowanej
wewnątrz klatki schodowej przez
wybranych oferentów.
Kwestią dalszej procedury prawnej, jak również uzgodnienia z mieszkańcami, pozostaje zatwierdzenie
opracowanego regulaminu finansowania budowy dźwigów osobowych.
Jacek Sidor
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Konkurs „Miejsce Przyjazne
Bielańskim Seniorom”

Klub WSM Piaski
gości seniorów

Gali Miejsc Przyjaznych Bielańskim Seniorom
fot.: Urząd Dzielnicy Bielany
Chociaż Międzynarodowym wą nr 293, kawiarenkę LiteraCafe
Dniem Przyjaznym Seniorom z ul. Literackiej i klub mieszkańców
ONZ uchwaliła dzień 1 paź- osiedla WSM Piaski. Wyróżnienia
dziernika, to na Bielanach wręczał burmistrz Grzegorz Pietruto senioralne święto trwało czuk, przedstawiciele Rady Dzielnicy
z Anną Czarnecką i Rad Seniorów:
wiele dni. Na Piaskach kulmi- warszawskiej – Elżbieta Wiśniewska
nacja uroczystości przypadła i bielańskiej – Krystyna Żebrowska.
w piątek 18 października. Wyróżnienie dla klubu WSM Piaski
W tym dniu przypadek połą- odebrali dyrektor osiedla Bożena
czył dwie niezależne, ważne Sezonienko i kierownik klubu Zbidla „piaskowych” seniorów, gniew Szczepaniak. Po tych emouroczystości. O godzinie 11-ej cjach wykonano jeszcze pamiątkowe
w siedzibie Zarządu Dzielni- zdjęcia, a następnie uczestnicy udali
cy nasi seniorzy uczestniczyli się na przygotowany poczęstunek,
gdzie długo wymieniano uwagi
w Gali Miejsc Przyjaznych Bie- o tym, co można jeszcze poprawić,
lańskim Seniorom, a o 17-ej aby nasze otoczenie było bardziej
byli gośćmi w przyjaznym im przyjazne.
klubie WSM Piaski.
Druga część piątkowych atrakcji to zaplanowane dużo wcześniej
Galę zainaugurował zespół in- spotkanie seniorów o godzinie 17-ej
strumentalny, który przyjechał do nas w klubie WSM Piaski. W trakcie plaze słonecznej Bułgarii, godzinnym nowania uroczystości nie wiedziano
koncertem wpadających w ucho jeszcze, że realizacja nastąpi w klumelodii muzyki klasycznej, rozryw- bie przyjaznym bielańskim seniokowej i filmowej. Następnie, po oko- rom. Był koncert muzyki elektroniczlicznościowych
przemówieniach, nej, występy wokalne i tańce, nie
przedstawiono protokół 7-osobo- tylko wolne, ale i szybkie, wyzwalawego zespołu z wynikami opraco- jące zapasy energii seniorów, oraz
wania 456 ankiet złożonych przez poczęstunek ufundowany przez Zabielańskich seniorów, zawierających rząd WSM. Wraz z seniorami bawili
łącznie 5928 informacji o miejscach się przedstawiciele Zarządu WSM
dla nich przyjaznych. Mieszkańcy i Administracji Osiedla w osobach
zgłosili 22 takie miejsca – analiza wiceprezes Katarzyny Dawidczyk
otrzymanych ankiet wskazała laure- i dyrektor Bożeny Sezonienko oraz
atów w pięciu kategoriach: kultura, członkowie Komisji Społeczno-Kulszkolnictwo wyższe, edukacja, usługi turalnej i kierownictwo przyjaznego
i kluby seniora. W dwóch pierwszych bielańskim seniorom klubu WSM
kategoriach seniorzy wyróżnili Bie- Piaski. Wszystkie te osoby włożyły
lański Ośrodek Kultury i Uniwersy- wiele pracy w przygotowanie spotet Trzeciego Wieku AWF. W trzech tkania. Dzień był obfity w wydarzenastępnych statuetkami, dyplomami nia, wszyscy rozeszli się zadowoleni.
i kwiatami uhonorowano mieszczące
się na Piaskach: Szkołę PodstawoZbigniew Zieliński

Impreza w wyróżnionym Klubie Piaski
fot.: Małgorzata Sokół
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Dzień otwarty w WSM

Remonty w osiedlach Spółdzielni
W środę 7 listopada o godzinie 15:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w ramach „Dnia
otwartego w WSM”. Tematem
wydarzenia było omówienie planów i potrzeb spółdzielni w zakresie inwestycji i remontów.
Władze spółdzielni reprezentował nowo wybrany Zastępca Prezesa
Zarządu ds. Inwestycji i Remontów, p.
Jarosław Kufel. Zapowiedział stworzenie pięcioletniego planu remontów; potrzeby na inwestycje miałyby
zgłaszać poszczególne osiedla.
Wiceprezes Kufel opowiedział
również o statusie inwestycji na
Lindego: obecnie trafiła na trudności ze względu na sprzeczne opinie
poszczególnych wydziałów Urzędu
Miasta. W związku z problemami formalno-prawnymi, Spółdzielnia wystąpi o przekształcenie gruntu z leśnego na rolny.
Przedstawiciel Zarządu opowiedział również o przetargu na zagospodarowanie przestrzeni na terenie
dawnej piekarni przy ul. Dolnośląskiej. Ze względu na brak zaintereso-

wanych inwestorów przetarg zostanie ponowiony.
Na spotkaniu gościli ponadto
przedstawiciele Rady Osiedla Piaski.
W związku z nieporozumieniami komunikacyjnymi występującymi na
niektórych osiedlach, członkowie RO
próbowali przekazać, w jaki sposób
informują o przeprowadzonych remontach na swoim osiedlu.
W siedzibie WSM pojawiło się
około 5 mieszkańców. Z uwagi na
niewielką frekwencję zasugerowano
przesunięcie kolejnych spotkań na
godz. 17. Wiceprezes J. Kufel zadeklarował, że władze Spółdzielni wezmą
ten postulat pod uwagę. Mimo niewielkiej frekwencji zebranie trwało
dwie godziny, a temperatura spotkania była momentami bardzo wysoka.
Jeden z mieszkańców podniósł
kwestię publikowania planów remontów, zasugerował, aby były one
dostępne w ogólnych miejscach.
Mieszkańcy poruszyli również problem schodów prowadzących do pawilonu na tyłach Biura WSM.
Jedna z mieszkanek Rudawki
zwróciła uwagę na kontrowersje po-

Spotkanie z Jarosławem
Abramowem-Newerlym
Zapraszamy na spotkanie ze
znanym pisarzem Jarosławem
Abramowem-Newerlym, autorem m. in. książki „Lwy Mojego
Podwórka”, stanowiącej kopalnię wiedzy o historycznym Żoliborzu i WSM-ie.
Organizatorami spotkania są
Stowarzyszenie Żoliborzan oraz
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Żoliborz, przy wsparciu: Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej - Żoliborz Centralny oraz Pomysłowego Żoliborza.
Wtorek, 19 listopada, godz. 18:00,
Społeczny Dom Kultury,
ul. Słowackiego 19a

jawiające się wokół inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szmaragdowej,
spytała również, czy prawdą jest, iż
za sprzedaż mieszkań ma odpowiadać jeden z największych warszawskich deweloperów. Wiceprezes J.
Kufel potwierdził to, podkreślając
jednocześnie, że zastosowano szereg środków mających na celu zabezpieczenie interesów spółdzielni.
Pojawiły się również głosy poddające w wątpliwość zasadność wymalowania muralu z Plastusiem na ul.
Dolnośląskiej, poruszano zły stan
techniczny budynków na Rudawce,
wolny przepływ dokumentów składanych do Administracji, czy sposób
wydatkowania środków z funduszu
remontowego.
Pytano m.in. o obelisk upamiętniający rozstrzelanie podczas powstania warszawskiego kilku kobiet
w okolicy dawnej piekarni.
Wiceprezes J. Kufel zwrócił uwagę, iż swoją funkcje pełni niespełna
miesiąc, w związku z czym poprosił
zgromadzonych mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie.
Kamil Czarzasty

Lindego
Trwa procedura wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję o przekształceniu gruntu
leśnego na grunt rolny.
W październiku przełożono sieć
cieplną kolidującą z projektowanym
budynkiem. W listopadzie rozpoczęto roboty wyburzeniowe istniejących
obiektów. Roboty zostały poprzedzone wykonaniem opinii ornitologicznej,
która nie wykazała obecności ptaków.
Opinia została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie
Dzielnicy Bielany.
(Red.)

Dzień Seniora na Zatrasiu
25 października, w jesienne,
ciepłe popołudnie, do szkoły
nr 92 śpieszyła się nie młodzież, a starsze pokolenie. Tego
dnia Administracja Osiedla wespół z Radą Osiedla zorganizowała w szkolnej sali uroczyste
spotkanie z seniorami.
Przybyłych licznie seniorów już
w drzwiach witali przedstawiciele
Administracji i nasi radni. Na co dzień
szkolna stołówka zamieniła się w salę
biesiadną. Stoły pięknie przystrojone
i zastawione kuszącym słodkościami
od progu przyciągały wzrok. Do takich efektów z pewnością przyczyniły się dwie panie: Elżbieta Koźlicka
– wiceprzewodnicząca RO i Marika
Bludnik – pracownik administracji.
Piękne dzięki za trud, ale warto było.
Aktywni byli również inni członkowie
Rady, którzy chętnie pomagali swoim gościom. Frekwencja była duża
dzięki temu, że zawiadomienia o uroczystym spotkaniu rozwieszono we
wszystkich domach na osiedlu. I „tak
trzymać” na przyszłość, bowiem jedno czy dwa ogłoszenia na tablicach
przeznaczonych do tego celu, może
nie zostać zauważone przez wiele
osób, choćby dlatego, że nie co dzień
przy nich się zatrzymują.
Kiedy już wszyscy zasiedli za
stołami, głos zabrał dyrektor osiedla Dominik Cygan oraz przewodnicząca RO Lidia Grzymska. Powitali oni swoich gości, przy okazji

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 92
fot.: Danuta Wernic
przekazując garść informacji o tym, głych, niespodziewanych zdarzeń
co na Zatrasiu się dzieje. W dalszej związanych ze zdrowiem. Myślę, że
części spotkania można było za- p. Marika mile byłaby widziana na
dawać pytania i uzyskiwać odpo- spotkaniach z seniorami częściej.
wiedź „u źródła”. Bardzo ciekawym Póki co na uroczystym spotkaniu
i pożytecznym pomysłem było wy- nie było zdrowotnych awarii, były
stąpienie p. Mariki Bludnik, która za to rozmowy przy biesiadnym
poza tym, że pracuje w naszej Ad- stole sprzyjające sąsiedzkiej inteministracji, to pracuje także w Po- gracji. Było miło i wesoło. Dla seniogotowiu, jako ratownik medyczny. rów na pewno było to udane poUdzieliła ona kilka cennych rad se- południe. Takich spotkań potrzeba
niorom, jak powinni się zachować więcej, zwłaszcza zimową porą, kiew razie niedyspozycji zdrowotnych, dy często w samotności przychodzi
gdzie dzwonić, co mówić, jak wy- spędzać czas.
pełnić „kopertę życia”, jak zabezpieczyć się w domu na wypadek naDanuta Wernic
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Przetargi Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg
z negocjacjami na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ
Z TERENEM PRZYLEGŁYM
I PIELĘGNACJĄ ZIELENI
NA OSIEDLU WSM NOWODWORY, PRZY UL. ADAMA CIOŁKOSZA 2, 2A,
3, 4, 4A, 1, 5, 6 ORAZ
PRZY UL.KSIĄŻKOWEJ 9
W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe w postaci
Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) są do nabycia w okresie
od dnia 07.11.2019r. roku do dnia
21.11.2019r., w siedzibie Administracji Osiedla WSM „Nowodwory”,
przy ul. Adama Ciołkosza 4 w Warszawie, w cenie 50 zł. (pięćdziesiąt
złotych) brutto, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na
rachunek bankowy nr:
83 1020 1156 0000 7802 0006
3511, w godzinach:
Poniedziałek – Piątek – 830-1500
Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego
zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych
w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administrator
Os. Nowodwory jest Pani Marzena
Drwal - kontakt: tel. 22 676-83-02, e-mail: nowodwory@wsm.pl
Od Oferentów wymagane są:
1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
2. Wniesienie przed upływem
terminu składania ofert, wadium
w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie:
pięć tysięcy złotych) na rachunek
bankowy: PKO BP XV o. Warszawa
o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006
3511.
Oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „oferta na: Kompleksowe sprzątanie budynków z te-
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renem przyległym i pielęgnacją
zieleni na Osiedlu WSM „Nowodwory”, przy ul. Adama Ciołkosza
2, 2A, 3, 4, 4A 1, 5, 6 oraz przy ul.
Książkowej 9 w Warszawie.” wraz
z adnotacją: „Nie otwierać przed
terminem komisyjnego otwarcia
ofert”, należy składać w siedzibie
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7 („WSM”), najpóźniej do
dnia 22.11.2019 r., do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej, 2 piętro,
w dniu 22.11.2019 r. o godz. 1200.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.
Do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia należy
przystąpić od 01.12.2019 roku.
WSM jako organizator przetargu
zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn, przy
czym w takim przypadku Oferentowi
nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.
***

OGŁOSZENIE
Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1 ogłasza konkurs ofert na
wynajęcie lokali użytkowych przy ul.:
1. al. Wojska Polskiego 41 ( pl.
Grunwaldzki), o pow. 96 m2., lokal
usytuowany jest na parterze czteropiętrowego budynku, z przeszkloną
witryną od strony Al. Jana Pawła II.
Dostępny od stycznia 2020 r. Rozpatrywanie ofert rozpocznie się w dniu
25.11.2019 r.
2. ul. Dymińska 4, lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na
parterze, pow. 22,5 m2., z witryną.
Wejście do lokalu bezpośrednio
z poziomu chodnika ulicy Dymińska. Lokal wolny od lutego 2020 r.
Rozpatrywanie ofert rozpocznie się
w dniu 18.12. 2019 r.
Oba lokale posiadają następujące media: co, zw, energia elektryczna
i spełniają warunki do prowadzenia

działalności usługowo – biurowej.
Nie zapewniamy miejsca postojowego dla najemcy i klientów.
Osoby zainteresowane zachęcamy do składania ofert. Oferta
powinna zawierać: dokumenty
rejestracyjne firmy z pełnym zakresem działalności gospodarczej,
ważne właściwe zaświadczenie
o niezaleganiu z podatkiem
i składkami na ubezpieczenie społeczne, termin rozpoczęcia najmu
oraz uśrednioną stawkę najmu
netto w zł za m2 wynajmowanej
powierzchni.
Prowadzona działalność nie
może być uciążliwa dla mieszkańców.
Kaucja za w/w lokal w wysokości 6 - miesięcznego czynszu, płatna
przed podpisaniem umowy.
Oferty należy składać w biurze administracji przy ul. Ks. T. Boguckiego 1 pokój nr. 2 oraz drogą
mailową na adres: bogumila.woloszyn@wsm2.pl

Formularz oferty znajduje się na
stronie internetowej WSM/ dokumenty/druki/najem lokali użytkowych.
***
Administracja Osiedla
WSM „PIASKI”
z siedzibą 01 - 865 Warszawa,
ul. Broniewskiego 71
ogłasza przetarg
nieograniczony na

OCHRONĘ TERENU
OSIEDLA WSM PIASKI E
PRZY UL. LITERACKIEJ
(BUDYNKI OD NR 9 DO 27)
Oferty złożone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składać
można do dnia 22. 11. 2019r.do godz.
12.30 w Sekretariacie Zamawiającego:
Administracja Osiedla WSM „PIASKI” ul.
Broniewskiego 71, pokój nr 7 (I piętro).
Oferty otwarte zostaną dnia 22.11.
2019r. w siedzibie Klubu Osiedlowego
przy ul. Broniewskiego 71, o godz. 1300.

Przed upływem terminu składania ofert wymagana jest wpłata wadium w wysokości 5.000zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego : PKO
BP S.A.
26
10201156
00007202
00065995
Oferent jest związany złożoną
oferta przez 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest
w siedzibie Administracji: ul.Broniewskiego 71, pokój nr 6 (I pietro)
Osobami upoważnionymi do
kontaktu z oferentami i udzielania informacji na temat przetargu są: Ewa
Rosińska (e.rosinska@wsm-piaski.pl)
- tel. 22 669 - 52 – 52 w.5
Administracja Osiedla WSM
„PIASKI” zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Cmentarz Wawrzyszewski
– dwa wieki historii

Ani się obejrzymy, gdy w przyszłym roku będziemy obchodzić 190. rocznicę
założenia Cmentarza Wawrzyszewskiego.
Korzystając z okazji, przyjrzyjmy
się tej niezwykłej nekropolii. Według tradycji jest on ogrodem przeznaczonym nie tylko dla zmarłych,
ale także dla żywych. Niektórzy
twierdzą, że cmentarz jest jedynym
miejscem na świecie, gdzie możemy nawiązać kontakt i połączyć
się ze zmarłymi, gdzie strefy życia
i śmierci przeplatają się. Dbałość
o zmarłych ma wynikać z głębokiej wiary, że dusza w tajemniczy sposób uczestniczy w tym, co
dzieje się nad grobem, a zwłaszcza w pierwszych dniach listopada, utrzymuje kontakt ze światem
żywych. Zaś płonące znicze służą
wędrującym duszom do ogrzania
i oświetlenia drogi. Przeanalizujmy
fenomen cmentarza w aspekcie historycznym, społecznym, krajobrazowym. Gdy pamięć ludzka gaśnie,

dalej mówią kamienie… Spróbujmy w ten sposób poznać siebie,
poznać nas. Może się czegoś więcej
dowiemy o sobie.

Zabytkowy czy nie?
Cmentarz Wawrzyszewski to
cmentarz rzymskokatolicki pod zarządem parafii św. Marii Magdaleny
na Wawrzyszewie. Od północy ogranicza go ulica Wólczyńska, od zachodu ulica Gotycka, od południa i południowego wschodu, ulica Kwitnąca.
Zajmuje powierzchnię 6,5 ha na pagórkowatym terenie. Był dwukrotnie
powiększany. Tam też pierwotnie na
niewielkim wzniesieniu został założony w 1830 roku jako wiejski cmentarz dla mieszkańców Wawrzyszewa
poza wsią, obecnie według podziału
administracyjnego na terenie Chomiczówki. Najstarsze nagrobki znajdują

się po prawej stronie alei głównej
cmentarza. Najstarszy grób pochodzi
z roku 1830 (choć data ta jest kwestionowana i niektórzy przyjmują
rok 1860). Jest to grób „sztabskapitana Konstantego Brzozowskiego
z 2 batalionu saperów zmarłego
we wsi Wawrzyszew 8.VII.1830” (płyta
w kwaterze 4b).
Według słów księdza proboszcza uznawany za zabytkowy
cmentarz Wawrzyszewski wcale
taki zabytkowy nie jest. Zabytkiem
jest niewątpliwie w tym zespole
cmentarnym kościół św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64,
który pełni rolę kaplicy cmentarnej.
Samą parafię erygowano w 1542 r.,
a sześć lat później posadowiono
małą murowaną świątynię.
Dokończenie strona 10
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Andrzejkowe tradycje
Dokończenie ze strony 1

Niektóre andrzejkowe wróżby
i zabiegi „magiczne”

Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu
i konopi, które zagrabiano męskimi
spodniami, w nadziei, że sprowadzi
to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie).
Bardzo istotne znaczenie w andrzejkowych wróżbach odgrywały sny.
Właśnie tej nocy, we śnie, panna mogła
zobaczyć twarz przyszłego małżonka.
Należało się jednak do tego odpowiednio przygotować: pościć cały dzień,
a wieczorem przed snem zjeść słonego
śledzia, potem siedem razy zmówić
pacierz i przed zamknięciem wypowiedzieć słowa: „Święty Andrzeju, mój
dobrodzieju, kto ma moim być, niech
mi poda pić”. Mężczyzna, który danej
pannie ukazał się we śnie z kubkiem
wody, miał być jej przeznaczony. Skoro
pomógł jej w marzeniach sennych, na
pewno będzie mogła liczyć na niego
również na jawie.
Jeśli ucięta przez pannę w dniu
świętego Andrzeja gałązka wiśni lub
czereśni zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć
na rychłe pójście za mąż (powszechne). Jeśli zaś gałązka uschła – wróżyło
to samotność do późnego wieku.
Przed pójściem spać panny wypisywały 25 karteczek z imionami kawalerów. Wszystkie kartki wkładane
były pod poduszkę. Codziennie rano
każda panna wyciągała jedną kartkę.
Kartka ostatnia przypadała na Wigilię
i przepowiadała imię wybranka.
Ciekawym zwyczajem było ustawianie od ściany do progu jeden za
drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy dotarł
do progu, miała jako pierwsza wyjść
za mąż. Niezwykle popularne było
rzucanie butem ponad głową ku
drzwiom. Jeżeli but upadł na podłogę podeszwą, a noskiem ku drzwiom
– oznaczało to szybkie zamążpójście
i opuszczenie rodzinnego domu.
Panny wróżyły sobie z talerzykami, podobnie jak panowie podczas
„katarzynek” z kubkami, ale nieco
inaczej to u nich wyglądało, bo były
przeważnie trzy talerzyki, a pod nimi
znajdowały się inne przedmioty.
W Polsce centralnej pod talerzykami
panny chowały: pod pierwszym talerzykiem obrączkę, będącą symbolem
zamążpójścia, pod drugim – różaniec, oznaczający staropanieństwo,
zaś trzeci krył laleczkę, symbolizującą nieślubne dziecko. Panna, której
wróżono, wychodziła z pomieszczenia. W tym czasie pozostałe panny
zamieniały kolejność talerzyków. Po
powrocie zainteresowana wskazywała jeden z talerzy – co się pod nim
kryło, taka miała być jej przyszłość.
Panny w dawnych czasach chciały też wiedzieć, z której strony nadejdzie przyszły mąż. Aby się tego
dowiedzieć, wystarczyło w wieczór
andrzejkowy wyjść przed dom i nasłuchiwać szczekania psa. Z której
strony pies zaszczekał – stamtąd miał
pochodzić mąż. Rodzaj szczekania
psa był równie ważny, np. szczekanie głośne wróżyło męża młodego
i zdrowego, skowyt – męża chorowitego, a szczekanie powolne, przytłumione –męża starego.
Wróżenie z fusów. Do tej zabawy
andrzejkowej można użyć fusów herbacianych lub kawowych. Przygotuj
filiżankę rozszerzającą się ku górze
i bez zdobień wnętrza. Osoba, dla której przeznaczona jest wróżba, powinna wypić kawę lub herbatę. Następnie
pozostawić na dnie tyle płynu, by fusy
mogły spaść na spodek. Po odwróceniu filiżanki lewą ręką za ucho ustawić
na spodeczku, trzykrotnie obrócić
w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Odczekać siedem sekund i obejrzeć
wzór z fusów na spodeczku. Co przypomina kształt fusów?
Lanie wosku to jedna z najpopularniejszych i ulubionych zabaw
andrzejkowych praktycznie w całej
Polsce. Pierwsze wzmianki o tym
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zwyczaju pochodzą z XVI wieku.
W „Komedii Justyna i Konstancji”
Marcina Bielskiego z 1557 roku panna służebna radzi dziewczynie:
Nalejcie wosku na wodę,
Ujrzyjcie swoją przygodę.
Słuchałam od swej macierzy,
Gdy która zmówi pacierze
W wigilię Andrzeja świętego,
Ujrzy oblubieńca swego.
Polega ta zabawa na laniu wosku
i odgadywaniu kształtów jego cieni.
Zapewniam, że ja i całe moje towarzystwo znakomicie się rokrocznie w te
nie na serio wróżby bawię i zachęcam
do tej zabawy też Czytelników. Do
przygotowania naprawdę świetnego spotkania niezbędne są bowiem
tylko świece, im dłuższe tym lepsze
(można też użyć tafelek wosku), klucz,
rondelek z dzióbkiem i miska z wodą
oraz nocna lampka (przyda się także
rękawica kuchenna jako osłona przed
gorącym woskiem). Należy zachować
ostrożność i staranność, by się nie
poparzyć i nie spowodować pożaru
oraz zachować porządek. Jednym słowem – przestrzegać przepisów – BHP.
Obowiązują one także andrzejkowych
wróżów i wróżki. Zdrowy, żółty wosk
należy roztopić w rondelku z dzióbkiem, na małym ogniu, pozostałe knoty w rondelku usuwamy widelcem,
a następnie ciepły wosk w postaci
rozpuszczonej mazi (kiedyś cynę lub
ołów), ostrożnie lejemy przez ucho od
klucza do zimnej wody. Żeby wróżba
była ważna, konieczny jest właśnie
klucz. W początkach upowszechniania się wróżby musiał być to klucz od
poświęconych drzwi – zakrystii albo
głównego wejścia do kościoła. Klucz
pojawia się zresztą w ludowej tradycji
zadziwiająco często. Oznacza otwarcie drzwi dla przyszłości. Symbolizuje przejście między światem żywych
i duchów, bywa amuletem, ale może
też przynosić pecha.
Klucz jest też symbolem płodności i tajemnicy, a kształt, w który wosk
się ułoży, to nasza przepowiednia
(oczywiście traktowana w konwencji zabawy i folkloru). Po chwili, gdy
wosk w wodzie zastygnie, podnosimy
go do światła, i oglądamy powstały
na ścianie cień. Z jego kształtów wywróżyć sobie można między innymi
miłość i szczęście w nadchodzącym
roku, sylwetkę przyszłego wielbiciela, wielbicielki… Ustalenie, kogo lub
co przedstawia cień wymaga czasem
dłuższego wpatrywania, poruszania
pod różnym kątem wosku. Czasem
jest to kształt przypominający postać człowieka, jego twarz, zwierzę,
a czasem figurę geometryczną lub
coś zupełnie nieoczekiwanego, co
dostrzeżemy na skutek iluzji. Musimy wyostrzyć swój wzrok, odrzucić
skrępowanie i dać się ponieść fantazji. No i uruchomić poczucie humoru

Najbardziej znaną andrzejkową tradycją jest lanie wosku
fot.: Pawel Loj (flickr.com)
i empatię. Liczą się wszystkie spo- trzeba ją włożyć na noc pod poduszstrzeżenia i sugestie biorących udział kę. Z tym wkładaniem pod poduszkę,
w zabawie andrzejkowej. To zabawa to jest uniwersalna reguła dotycząca
wspólna. Może się zdarzyć, co od razu także innych „wróżb”. Jeżeli zaś, co
widać, że cień pasuje jak ulał do znajo- może się zdarzyć, „wróżba” jest niekomej osoby i sprawa jest jasna. Można rzystna, wtedy należy ją jak najszybsobie swobodnie pożartować wtedy ciej zakopać w ziemi, by zlikwidować
na temat przyszłego wybranka albo jej rzekome złe „czary-mary”
wybranej. Nie można przeoczyć niePo laniu wosku nie należy wyleszkodliwych, przyjaznych docinków, wać wody z miski do której go wlewajeżeli okazja jest szczególnie sprzyja- no. Posłuży ona do kolejnych wróżb.
jąca po temu. Zdarza się to rzadko, że Przystępowano do rzucania na nią
cień pasuje jak ulał, chyba że zebrani igieł, gałązek lub łupin orzechów, jedsą szczególnie bystrzy, a wosk darzy ne oznaczały pannę, drugie kawalera.
podobiznami. Przeważnie jednak od- Jeżeli zetknęły się ze sobą, wróżono
gadujemy, głosujemy, co rzucany cień pomyślną przyszłość dla małżeństwa.
przypomina, przypisując mu zazwySymbolika wróżenia z wosku jest
czaj rodzaj symbolicznego znaczenia. bardzo podobna do symboliki z senTutaj też można się posprzeczać, bo ników. Można się nimi posiłkować
na przykład ktoś widzi serce, a ktoś w razie wątpliwości. Wracając do lania
bloba (śluzowca, który ma 720 płci wosku, poniżej podano przykładowe
i lubi owsiankę). Trzeba się decydo- objaśnienia dla woskowych cieni.
wać, bo dokonanie prawidłowego
Co oznacza dany cień?
wyboru może mieć „dramatyczne”
znaczenie dla tego, kogo wróżba do- Figury geometryczne – o tym,
tyczy. Na szczęście odbywa się to nie komu została przyporządkowana
na serio. Dlatego odgrywa tu rolę coś któraś z figur geometrycznych możjakby„prawo korzyści” (takie jak w pił- na powiedzieć, że lubi życie spokojce nożnej) i na koniec przez aklamację ne, bez trosk i komplikacji; ma duże
wszyscy przyznają, tak, tak, to oczy- zdolności, ale zbyt małe chęci.
wiste, że cień przypomina w sposób Pierścień oznacza związek, zaręczyny.
wyraźny serce. Cieszy się ten, komu Fontanna oznacza szczęście.
wróżono, cieszą się ci którzy inter- Drzewa, rośliny, kwiaty – o tym,
pretowali, uzasadniali podobieństwo. komu zostały przyporządkowane
Figurę z wosku, która rzucała cień, można powiedzieć, że ma zamknięprzekazuje się temu, komu wróżono. tą sentymentalną naturę, marzy
Niech się cieszy! Na koniec trzeba o prawdziwej miłości; posiada duże
dodać, że aby „wróżba” się spełniła, zdolności artystyczne.

Psy, koty, inne zwierzęta – o tym,
komu zostały przyporządkowane
można powiedzieć, że ma przyjazną,
szczerą duszę, potrafi załagodzić każdy konflikt.
Kot – może oznaczać zdradę. Samotne osoby mogą spodziewać się romansu, które będą chciały utrzymać
w tajemnicy. Może też oznaczać oznacza nowe, niesamowite przygody.
Orzeł – osiągnięcie zamierzonych
celów.
Egzotyczne zwierzęta – mogą być
zapowiedzią wielu podróży. Oznaczają także nowe okazje do zawierania
znajomości lub nauki nowych rzeczy.
Samotne osoby mogą natomiast liczyć na poznanie osoby z kręgów
w których dotychczas się nie obracały.
Dom – oznacza bezpieczeństwo lub
nadchodzącą przeprowadzkę, założenie nowej rodziny.
But – zabiegany rok, zapowiada wiele zmian i podróży. Zrobienie kroku
do przodu jako wejście w nowy etap
życia. W miłości może oznaczać częste zmiany partnerów.
Serce – to jedna z tych figur, którą
każdy chce otrzymać. Oznacza rok,
w którym nie zabraknie uczuciowych
chwil i namiętności. Dla samotnych
jest szansa na nową miłość. Dla osób
w związkach oznacza spokój, radość
i mnóstwo romantycznych chwil.
Serce może także oznaczać nadchodzący sukces, popularność lub
dobre wyniki w szkole, pracy czy na
studiach. O tym, komu zostało przyporządkowane serce, można powiedzieć, że nie potrafi żyć bez miłości,
często zmienia zainteresowania.
Andrzejkom w przeszłości, ale
i dziś, towarzyszą różnego rodzaju
wypieki, głównie ciasteczka i pierniki. W każdym niemal domu pachniało kiedyś przyprawami korzennymi.
Przykładami dzisiejszych andrzejkowych smakołyków mogą być: czekoladowy piernik, twarogowe ciasteczka czy rumowe kuleczki. Podczas zabaw podawane były najczęściej ciasteczka i lekkie napoje. Odpowiedni
nastrój zaś zapewnia wróżbom najlepiej przytłumione światło świec.
Na zakończenie chciałbym zachęcić do skrzyknięcia się mieszkańców WSM na zabawy andrzejkowe
w przedszkolach, szkołach, klubach
osiedlowych… Bo zapewniam, że
warto! Taka tradycja! Choć troszeczkę
zmodyfikowana, ale wciąż nasza. Pamiętajmy, że. „dom” we wróżbach andrzejkowych oznacza bezpieczeństwo
lub nadchodzącą przeprowadzkę,
założenie nowej rodziny. Tyle za nami,
tyle przed nami! Niech ten skromny
tekst dobrze służy nam jako vademecum andrzejkowe podczas zabaw.
Władysław Głowala

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
OD 2019 ROKU?
Bio

Papier

odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny
doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości
oraz tłuszczów zwierzęcych

czyste opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma i ulotki, kartony,
zeszyty, papier biurowy

Metale i tworzywa sztuczne

Odpady wielkogabarytowe

stare meble (także rozłożone na części)
oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki,
pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów

torebki, worki foliowe, kartony po sokach
i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki
po napojach i żywności

Zielone

Szkło

liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie
(odbiór od marca do listopada)

opakowania szklane, w szczególności:
puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach,
puste opakowania po lekach

Odpady zmieszane

np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony
papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy
jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans,
potłuczone szyby i lustra, tekstylia

i

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK i MPSZOK) zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na:

www.czysta.um.warszawa.pl
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Nasze osiedla – wczoraj i dziś

Cmentarz Wawrzyszewski
– dwa wieki historii
Dokończenie ze strony 8

Jesteśmy na Wawrzyszewie. Pod
koniec lata położono fundamenty pod pierwszy budynek osiedla
WSM przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Reymonta. Na jesieni

fot.: Archiwum WSM (górne zdjęcie),
M. Bagrianow (dolne zdjęcie)
widać już było wyraźnie rysującą
się sylwetkę budynku. Na zdjęciach
lata 1973 i 2019.
Marcin Bagrianow

Nasze ulice

Włościańska
To jedna z najstarszych ulic na
Żoliborzu. Jej nazwa wywodzi się
od staropolskiego słowa włościanin, które oznaczało gospodarza
gruntu, tj. włości. Słownik języka
polskiego PWN stwierdza, że był
to stosunkowo duży majątek
ziemski. W tych odległych czasach droga rozdzielająca włości,
posiadłości (dziś powiedzielibyśmy działki), była drogą nieutwardzoną, zazwyczaj gliniasto-piaszczystą. Nazwanie drogi
na terenie dzisiejszego Żoliborza ulicą Włościańską nastąpiło
prawdopodobnie w XVIII wieku. Oficjalnie ulica Włościańska
otrzymała nazwę w 1919 roku.

Ulica Włościańska znajduje się na
Żoliborzu (Sady Żoliborskie), łączy ulice Broniewskiego i Słowackiego. Jej
przedłużeniem w kierunku południowym jest ulica Elbląska. Dawniej była
to wiejska droga łącząca Marymont
ze wsią Buraków i Powązkami. Wówczas, gdy pobudowano twierdzę Warszawa, droga ta nabrała znaczenia militarnego, dlatego że łączyła rejon Cytadeli z obozem wojskowym na Powązkach. Położono na niej nawierzchnię brukową, która służyła prawie
do końca XX wieku. Włościańska jest
drogą lokalną, posiadającą jedną jezdnię po jednym pasie ruchu. Przebiega
z południa na północny wschód. Krzyżuje się z ulicami Gąbińską, Żelazowską , Braci Załuskich i Kłodawską.

Najważniejsze obiekty
użyteczności publicznej
Pod numerem 1 usytuowana jest
rozdzielnia prądu, a pod numerem 6a
przedszkole nr 361. Numer 35 mieści Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych
nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Pod numerem 39 jest pętla autobusowa przy metrze Marymont. Natomiast
w pobliżu skrzyżowania z ulicą Gąbińską
znajduje się kapliczka maryjna.
A teraz powrót do przeszłości. W latach sześćdziesiątych ub. wieku, kiedy
nadeszła „wielka Warszawa” z budową
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Jeden ze starszych budynków
fot.: Jan Stanek
nowych budynków, bloków i ulic, mieszkańcy musieli się pogodzić z utratą swojego prywatnego miejsca na ziemi i zamieszkać, jak niektórzy mówią, w „pudełku”, mimo że mieli zagwarantowane
wszystkie wygody cywilizacyjne w nowym miejscu. Ten dawny koloryt domków jednorodzinnych, zwyczajnych
chałup o zróżnicowanej architekturze
odszedł nieodwołalnie w przeszłość.
A było w tej społeczności swojsko i nieraz radośnie. Dzisiejsi mieszkańcy bloków są w zasadzie anonimowi.
Ziemia uprawiana na tych terenach
była niezbyt wysokiej klasy. Nie dawała
utrzymania na odpowiednim poziomie. Niektórzy mieszkańcy dorabiali
rozwożeniem węgla i innych rzeczy.
Byli to słynni wozacy, właściciele zaprzęgów konnych. Anonimowy internauta tak wspomina swoją Włościańską: „Czy ktoś pamięta prywatny
sklepik mięsny w starym domu na
brukowanej Włościańskiej. «Czarną
Drogę» od Włościańskiej po Ogólną. Ogródki działkowe z oczkami
wodnymi w miejscu dzisiejszej AK
i stacji benzynowej. A może pamiętacie stary, wielki kasztanowiec
i mostek koło czarnej drogi. Ulicę
Gąbińską, gdy jednym ciągiem szła
do Włościańskiej. A może pamiętacie
wiejskie chałupy z gołębnikami po
południowej stronie Broniewskiego
za kapliczką?”. Piękne wspomnienia…
Jan Stanek

Dzisiejsze prezbiterium i absyda to jej pozostałość (w wieku
osiemnastym dobudowano nawę,
w 1830 kruchtę, a w 1870 zakrystię). W jego kruchcie znajduje się
kilka XIX-wiecznych epitafiów.
Jest jednym z trzech najstarszych
kościołów na terenie obecnej Warszawy. Jak poinformował mnie ksiądz
proboszcz, do Urzędu Ochrony Zabytków została wysłana już jakiś czas
temu dokumentacja w sprawie uznania za zabytkowe także szesnastu
nagrobków. Prace są w toku. Dodatkowo zapytałem, czy cmentarz nie
jest już przepełniony. Spytałem o to
w związku z tym, że dostrzegłem na
pewnej liczbie nagrobków białe karteczki z następującym tekstem: „Grób
w likwidacji. Prosimy o pilny kontakt
z kancelarią cmentarza.” Co zasugerowało mi, że Zarząd Cmentarza w ten
sposób próbuje uzyskać nowe wolne
miejsca na tej drodze. Ksiądz wyjaśnił,
że umieszczanie takich kartek jest
zgodne z przepisami prawa. Dodam,
że zobaczyłem trochę miejsc przygotowanych pod nowe groby. Tak
więc, mimo że odniosłem wrażenie,
że panuje na tym cmentarzu duża
ciasnota między grobami, wszystko
jednak jest przemyślane, zaplanowane i uporządkowane. No i co trzeba
podkreślić – zadbane. Cmentarz jest
zadrzewiony. Jego część może nawet uchodzić umownie za ogród żywych i umarłych. Dominują nagrobki
w stylu cementowo-lastrykowym.
Od miejscowego kamieniarza dowiedziałem się, że najbardziej pożądane
są nadal nagrobki z kamienia szwedzkiego, tak zwane „szwedy”, choć wiele nagrobków stawia się z kamienia
pochodzącego z Afryki i Chin. Z Chin
można sprowadzić nawet kompozycję, na przykład z aniołkiem i tablicą
na wykonanie napisu, w cenie kilkunastu tysięcy złotych.
Cmentarz posiada dwie główne
aleje krzyżujące się mniej więcej
w centrum, a oprócz tego cztery
równoległe do głównej alei biegnącej od bramy wejściowej i dwie poprzeczne oraz aleję okólną, biegnącą wzdłuż ogrodzenia. Na początku
otoczony miał być płotem z chrustu
z bramką i drewnianą furtką. Przed
II Wojną Światową ogrodzony był
metalowym parkanem, który Niemcy podczas okupacji usunęli. Tymczasowy niski płot z marnej cegły
(w szachownicę, z otworami na
przestrzał, by mniej zużyć materiału), zastąpiono po wojnie murem,
który w swojej pierwotnej postaci
posiadał liczne elementy ozdobne.
Ogrodzenie to zaprojektował światowej sławy architekt, Maciej Nowicki. Współautorem projektu był
Stefan Putowski, architekt i urbanista, współautor Planu Generalnego
Warszawy. Projekt ogrodzenia powstał w latach 1942-1943. Ogrodzenie w tej ozdobnej, profesjonalnie
zaprojektowanej formie istniało do
lat 80. dwudziestego wieku. Cmentarz jest otoczony obecnie zwyczajnym murem z białej cegły.

Powstańcze mogiły
Wśród morza różnorodnych nagrobków, w centralnej części cmentarza, na tak zwanej „górce”, w kwaterze wojskowej pochowani są Strzelcy
Kaniowscy złożeni w 110 zbiorowych
jednakowych grobach. Poświęcony
im obelisk udekorowany jest sylwetką
orła i opatrzony napisem: „500 żołnierzy 30 pułku Strzelców Kaniowskich tu spoczęło po ofiarnej walce

Cmentarz na Wawrzyszewie powstał prawdopodobnie w 1830 roku
fot.: Hubert Śmietanka (Wikipedia)
z Niemcami hitlerowskimi w obro- mody na kolory i kształty. To był
nie swojej stolicy we wrześniu 1939 październik, kiedy spacerowałem
roku. Dowodził nimi, walczył i po- po alejkach. Widać było krzątaninę
legł z nimi major Bolesław Kamiński rodzin i znajomych przy grobach.
odznaczony pośmiertnie orderem W pewnej chwili zostałem zaczeVirtuti Militari”.
piony. Zażywny brodacz pokazał mi
Po drugiej stronie alei, naprzeciw płytę nagrobka nad którą zawzięcie
obelisku, znajdują się dwa rzędy mo- pracował i powiedział: „Tak wygląda
gił warszawskich powstańców, tych granit po roku pod brzozą”.
co Powstanie przeżyli.
Jeszcze doszedłem do kolumW pobliżu mieszczą się dwa barium od strony ulicy Conrada.
duże groby 53 znanych i niezna- Popatrzyłem zaskoczony na pole
nych, rozstrzelanych, poległych malutkich mogiłek dzieci. Cofnąi zamęczonych żołnierzy Powstania łem się z powrotem na prawą stroWarszawskiego. Na pamiątkowej ta- nę. Zobaczyłem z dala interesujący
blicy można przeczytać następujące stary nagrobek. Czyj on mógł być?
epitafium: „Żołnierzom Powstania Podszedłem. Głośno odczytałem
Warszawskiego poległym w walce widniejący na nim napis: „Adaś Właz najeźdźcą hitlerowskim 1 VIII - 30 dzio Szymaniak zmarł 17/XII 1913,
IX 1944. Cześć ich pamięci”.
żył rok I”.
Następne groby, do których
meandrując dotarłem, to groby
Zwiędłeś synku jak róża
Zgromadzenia Sióstr NajświętszeGdy ją mroźny wiatr owieje
go Imienia Jezus (kwatera 6a). Po
Rodziców Serca okryłeś Żałobą
sąsiedzku znajduje się grobowiec
Jedną tylko zostawił nadzieję
Walentyny Kamilli z AdamczewŻe wkrótce Władziu pójdziemy?
skich Trószyńskiej, jednej z dzieZa Tobą
dziczek okolicznych dóbr. Zmarła
Stroskani Rodzice
„10 czerwca 1864 w 29. roku życia.
Prosząc o westchnienie do Boga
Wzruszyłem się. To epitafium
za jej duszę”. Obok grobowca Tró- chwyciło mnie bardzo za serce. Jest
szyńskiej dostrzec można resztki jednym z piękniejszych, jakie przeanonimowego (według niektórych czytałem.
najstarszego) nagrobka opatrzoneTo był dzień powszedni. Ileż
go datą „1845” . Kolejne to nagrobki było ruchu, krzątaniny, jakie kolejki
Aleksandry z Brewińskich Stubie- do kranów z wodą pań z wiaderkalewiczowej (1777-1850) i Michali- mi, które przyszły uporządkować
ny z Tubielewiczów Oczapowskiej nagrobki. Ile wyrywania chwastów,
(1798-1867). Obok znajduje się usuwania sztucznych i zeschniętych
pomnik grobowy z inskrypcjami kwiatów i na nowo dekorowania
członków rodziny Oczapowskich, wieńcami, wianuszkami, stroikami,
w tym Michała Oczapowskiego, dy- wiązankami kwiatów.
rektora Instytutu Agronomicznego
Szkoda, że już odchodzi zwyna Marymoncie. Dominuje nad tą czaj układania na grobach krzyży
okolicą pomalowana na niebieska- i serc z kasztanów lub żołędzi na
wo figura Matki Boskiej, stojąca na zielonych sosnowych gałązkach.
cokole. To nagrobek dwóch osób: Obecnie odwiedzanie grobów trwa
ŚP Anny Nurkiewicz (żyła lat 25) nie tylko w świąteczne pierwsze dni
i Janinki Nurkiewicz (żyła 10 miesię- listopada i pozostałe święta, ale wecy, zm. 26 sierpnia 1885).
dług potrzeby.
Może ten nastrój intymności zaPiłka, baleron,
kłócany jest widokiem wysokich okosukienka, magnolia
licznych bloków w których kipi życie.
Przechodzę dalej wśród na- Miasto to miasto. Ma swoje prawa.
grobków z marmuru, granitu, pia- A wśród miasta, cmentarz na Warzyskowca, wapienia, kamieni polnych, szewie niech trwa.
lastriko, betonu. Ileż sztucznych koWizyta na cmentarzu zaś niech
lorowych kwiatów, ileż zniczy. Każ- będzie, jak święto radosnego smutdy ze zniczy ma niewątpliwie swój ku pamięci, by posłużyć się oksynumer katalogowy, ale na cmen- moronem, przeżywanym w sercu,
tarzu ma swoją nazwę, a to „piłka”, w rodzinie, na Bielanach, w Wara to „baleron”, „sukienka”, „magno- szawie i razem z innymi w Polsce…
lia”… Chyba rok temu wprowadzo- Dbajmy i odwiedzajmy cmentarz
no eleganckie obudowy na wkłady Wawrzyszewski! Trzeba też pamiędo zniczy „lustra”. Pewne pretensje tać: „Czym ty jesteś, ja byłem, czym
artystyczne mają obudowy zwane ja jestem, ty będziesz”, jak mówi po„witrażami” (są drogie). Nie mogłem pularne epitafium.
nie dostrzec przeboju sprzed kilku
lat – światełka LED. Coraz nowe
Władysław Głowala
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Przyjazny Spółdzielni
po raz czwarty
Już tylko do końca grudnia można zgłaszać
kandydatów do tytułu
„Przyjazny Spółdzielni”
za 2019 rok.
Szukamy osób, które w
tym roku szczególnie przysłużyły się lokalnej społeczności i swojej małej
ojczyźnie. Być może ktoś z
Państwa sąsiadów pomaga innym? Może walczy o
sprawy mieszkańców na
Radach Osiedla? Może

jego projekty do budżetu
obywatelskiego szczególnie poprawiły otoczenie
Państwa ulicy? Wszystkie
te osoby warto zgłosić do
naszego konkursu.
Kandydatury
należy
składać na piśmie na adres
Redakcji („Życie WSM”, ul.
Elbląska 14, 01-737 Warszawa; pok. 103) z dopiskiem
„Przyjazny Spółdzielni”.
Redakcja

Czytelnicy piszą, my odpowiadamy
Zgodnie z zapowiedzą z poprzedniego numeru publikujemy odpowiedź dyrektora osiedla
Żoliborz III, pana Mirosława Mikielskiego, na zarzuty jednego
z mieszkańców dotyczące gospodarowania zielenią w osiedlu.

Żoliborz III

Zieleni nie można
pozostawić samej sobie
List do redakcji pana Macieja
Holko przeczytałem z niedowierzeniem i konsternacją.
Trudno zebrać w odpowiedzi
wszystkie nieprawdy i półprawdy tam zawarte. Jestem
w stanie zrozumieć podejście
proekologiczne mieszkańca,
ale oparte na racjonalnych
przesłankach. Rzucanie w przestrzeń publiczną oskarżeń i nieprawdziwych relacji nie służy
ani drzewom, ani trawnikom.
Ale przejdźmy do faktów.
Żadne gałęzie i konary nie są obcinane, jeżeli nie stwarzają zagrożenia
dla właścicieli. Oczywiście cięty jest
susz, bo w okresie wegetacji najlepiej
widać obumarłe konary. Drzewostan
redukowany jest wyłącznie na podstawie pozytywnej decyzji administracyjnej i każdorazowo dokonujemy
nasadzeń zastępczych. Od dwóch
lat żywopłoty na całym osiedlu przycinane są raz do roku. Krzewy tego
typu wymagają formowania i cięcia
sanitarnego. Praktycznie zaniechaliśmy koszenia trawy w bieżącym roku.
Obecnie przeprowadzamy jesienne
koszenie w celu zebrania całoletnich
wzrostów i pobudzenia wzrostu traw
przed okresem zimowym. Propozycje
autora listu, zmierzające do pozosta-

wienia siewek i aprobaty powstania
wzrostu agresywnych gatunków typu
topola, w żadnym razie nie jest aprobowane zarówno przez mieszkańców,
jak i pracowników odpowiedzialnych
za zieleń na osiedlu. Corocznie notujemy wiele zgłoszeń o prześwietlanie
koron z powodu braku dostępu światła do lokali mieszkalnych, szczególnie
tych na niskich kondygnacjach. Osiedle nasze może się poszczycić bardzo wysoką proporcją liczby drzew
w różnym wieku do powierzchni.
Zarzucanie przez autora zlecania nieuzasadnionych wycinek jest niczym
niepopartą konfabulacją i na tym
stwierdzeniu poprzestanę.
Mirosław Mikielski
dyrektor osiedla Żoliborz III
***

Żoliborz II

Kwiatki z uśmiechem
Pewnym zaskoczeniem było dla
mnie, kiedy będąc na balkonie
w końcu sierpnia spostrzegłam
obok wejścia do mojej klatki
schodowej kilka dyskutujących
osób. Następnego dnia kilka
z nich intensywnie wyrywało
chwasty z przydomowych „trawników”. Kiedy z IV piętra zeszłam
na dół, okazało się, że wczorajsi dyskutanci podjęli decyzję
o „ubarwieniu” grządek między
wejściami do klatek i przygotowaniu kwiatowych ogródków.
Minęło kilka dni wytężonych
prac i przy ul. Popiełuszki 3 od strony
wejść przy klatkach 3 do 6 mamy nie
tylko ładne kwiatki, ale również okolone kamykami i ogrodzone różnymi
płotkami. Przy pozostałych klatkach
jest rozmaicie, choć niektóre też zadbane. Jak to miło, kiedy znajdą się
ludzie, którzy wspólnie i z uśmie-

chem zrobią coś pożytecznego i ładnego. Wielkie brawa i wielkie dzięki!
Teresa Dmochowska
P.S. Nie wątpię, że znajdą się dalsi
naśladowcy – mnie niestety PESEL
i IV piętro utrudniały włączenie się
do „czynu”.
***

Zatrasie

Nigdy wcześniej nie
działo się tyle dobrego
Mieszkam na Zatrasiu 37 lat i po
raz pierwszy piszę pismo w sprawie administracji Zatrasie do
Zarządu WSM. Nigdy dotąd nie
działo się tak wiele i tak dobrze
na osiedlu. Gołym okiem widać
przemyślany plan inwestycji
i gospodarność włodarzy administracji – każdego szczebla.
Pracownicy administracji są widziani codziennie w terenie. Osiedle
pięknieje z dnia na dzień. Jest czysto,
zadbana zieleń, piękne place zabaw
dla dzieci. Widać nowe inwestycje:
elewacje budynków, bezpieczne
równe chodniki, oświetlenia klatek, oświetlenia osiedla, nowe wiaty
śmietnikowe, ogrodzenia, ławki…
Mieszkańcy byli zachwyceni rewitalizacją terenu przy tak zwanej górce,
nowymi ławkami, letnim kinem itd. Pracownicy administracji Zatrasie bardzo
sumiennie podchodzą do swojej pracy,
wszelkie uwagi, jakie zgłaszamy, starają
się rozwiązywać na bieżąco. Znacznie
częściej ludzie krytykują niż chwalą –
uważam, że pochwała administracji jest
w pełni uzasadniona i właśnie dlatego
napisałam to pismo do Zarządu WSM.
Właśnie tą drogą pragnę podziękować
i docenić pracę i organizacje pracowników administracji Zatrasie.
Urszula Gutt

WSM na Facebooku
Znajdź nas na Facebooku!
Śledź aktualności z życia
Spółdzielni i poznawaj
ciekawostki z jej historii.
Nasz profil polubiło
już ponad 1600 osób!

Wśród Czytelników, którzy na adres redakcji nadeślą rozwiązanie do 6 grudnia, rozlosujemy 3 zestawy aktywnych
koncentratów do pielęgnacji skóry firmy Farmona. Nazwiska laureatów podamy w następnym wydaniu. Nagrody za krzyżówkę z poprzedniego numeru wylosowali: Jacek Lewandowski, Teresa Polak, Katarzyna Trzmiel. Gratulujemy.
Prosimy o kontakt pod numerem 22 561 34 16.
Nagrody nieodebrane do 6 grudnia przepadają
na rzecz redakcji „Życia WSM”.
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