
Walne statutowe 
22 i 29 listopada

Zgodnie z uchwałą nr 10/2013 Walnego Zgromadzenia z 7 grudnia 
2013 roku, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że  
w dniach 22 i 29 listopada odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie w spra-
wie uchwalenia nowego Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Materiały zawierające projekt zmiany zapisów Statutu (w trzech wersjach: obo-
wiązującej, z proponowanymi zmianami opublikowanymi w numerze lutowym 
„Życia WSM”, a także w ostatecznej formie przyjętej przez Radę Nadzorczą) zo-
staną wyłożone do wglądu w Administracjach Osiedli oraz Biurze Zarządu (pok. 
nr 103), 8 listopada. Będzie się można z nimi zapoznać również na stronie in-
ternetowej WSM. Sukcesywnie, w miarę wpływania zgłoszonych przez Państwa 
wniosków, będą one również zamieszczane na stronie internetowej.

Wnioski, projekty uchwał lub propozycje zamieszczenia w porządku dziennym 
dodatkowych spraw związanych z propozycjami zmian w Statucie, powinny być 
poparte przynajmniej przez 10 członków Spółdzielni i zawierać dane wniosko-
dawców: imię i nazwisko, adres, nr członkowski, podpis. Wzór poparcia został 
zamieszczony na stronie internetowej WSM.

By usprawnić przebieg obrad WZ, w przypadku gdy propozycje zmian będą 
dotyczyły tych samych zapisów, ale w innej formie, Zarząd przewiduje ewen-
tualne zaproszenie przedstawicieli wnioskodawców, w celu wypracowania ich 
wspólnego stanowiska. Dlatego też, przy składaniu wniosków, prosimy o podanie 
numeru telefonu kontaktowego do przedstawiciela wnioskodawców.

Równocześnie informujemy, że wnioski złożone na grudniowym Walnym  
Zgromadzeniu (z 6 i 7 grudnia 2013), nie mogą być rozpatrywane na następnym 
WZ i dlatego muszą być złożone ponownie. 

Wnioski będzie można składać do 7 listopada, natomiast poprawki do zapro-
ponowanych zmian, jak również do złożonych wniosków i projektów uchwał, do 
19 listopada.

W przypadku wątpliwości prawnych dotyczących przedstawionego projektu 
Statutu, Zarząd WSM zapewnia członkom Spółdzielni konsultacje z prawnikami 
Spółdzielni. Będą one organizowane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnie-
niu terminu spotkania w dziale prawnym WSM. Zgłoszeń prosimy dokonywać na 
numer telefonu 22 561 34 36.

Z uwagi na rangę podejmowanych decyzji i konieczność analizy złożonych 
wniosków Zarząd WSM prosi o wcześniejsze ich składanie. 

Pragniemy również poinformować wszystkich zainteresowanych, że porządek 
dzienny obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczony został na stronie internetowej 
WSM. Niezależnie od tego wywieszony będzie we wszystkich nieruchomościach. 

Zarząd WSM

Spółdzielcze grunty w Warszawie
„Wieczyste użytkowanie gruntów”, 

dziwny twór prawny. Wymyślono go 
w 1961 roku po to, by państwo sta-
ło się właścicielem gruntów, a nie 
mieszkańcy. Ile nas kosztuje? Dużo  
i coraz więcej. A my płacimy. Od ko-
lejnych podwyżek odwołujemy się 
niekiedy, przeważnie z mizernym 
skutkiem, i płacimy dalej. Dotyczy to 
w szczególności warszawskich grun-
tów należących do spółdzielni miesz-
kaniowych. Stolica nie oszczędza 
swoich podatników. Dla przykładu 
podajmy, że dochody miasta z tytułu 
użytkowania wieczystego wyniosły 

w 2013 roku około 418 mln zł, zaś 
w tym roku szacowane są na ponad 
421 mln.

- Gdybyśmy to przenieśli na grun-
ty Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej – jaka byłaby suma, którą 
zapłacimy w 2014 roku?– pytam pre-
zesa Macieja Stasiełowicza.

- Ponad 6 mln zł. Do tego dodajmy 
opłaty z tytułu podatku od nieruchomo-
ści, czyli około 3 mln zł. Jeśli przeliczyć 
te sumy na m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania, to waha się ona między 
0,15 a 0,63 gr, w zależności od osie-
dla, w którym zamieszkujemy, i wielko-

ści lokalu. Za 50-metrowe mieszkanie 
płacimy średnio ok. 400 zł rocznie,  
a z każdym rokiem lub co dwa lata ta 
suma się zwiększa. Lokatorom pienię-
dzy nie przybywa, a zadłużenia z tytułu 
opłat eksploatacyjnych wzrastają. Nasze 
najdroższe osiedle to Żoliborz IV – Za-
trasie Rudawka. W tym roku poniesie 
ono opłaty rzędu 1,5 mln zł. Niewiele 
lepiej jest na Żoliborzu III, popularnych 
Sadach Żoliborskich, z tym, że tam część 
gruntu udało się przekształcić w prawo 
własności. Trudne osiedla to także Waw-
rzyszew i Wawrzyszew Nowy, w których 
występują różnego rodzaju prawa grun-

Co może Walne Zgromadzenie?
Do kompetencji Walnego  Zgroma-

dzeni należą kluczowe sprawy związane 
z działalnością spółdzielni. Pełni ono 
funkcję uchwałodawczą i kontrolną, 
uchwala akty prawa wewnątrzspółdziel-
czego – w Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej są to statut i regulaminy 
walnego zgromadzenia oraz rady nad-
zorczej.

Kompetencje  
walnego zgromadzenia 

Kompetencje walnego zgromadzenia 
określone są w ustawie Prawo spółdziel-
cze i wyłącznie dla spółdzielni miesz-
kaniowych w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Prawa walnego zgromadzenia usta-
nowione w ustawie Prawo spółdzielcze 
są  niezbywalne. Nie można ich prze-
nieść do kompetencji innego organu 
spółdzielni mieszkaniowej, ani do rady 
nadzorczej, ani do zarządu spółdzielni. 

Do wyłącznej właściwości walnego 
zgromadzenia spółdzielni mieszkanio-
wej ustanowionych  ustawą Prawo spół-
dzielcze (art. 38 § 1 pkt. 1–12) należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwo-
ju działalności gospodarczej oraz spo-
łecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań 
rady, zatwierdzanie sprawozdań rocz-
nych i sprawozdań finansowych oraz 
podejmowanie uchwał co do wniosków 
członków spółdzielni, rady lub zarządu 
w tych sprawach i udzielanie absoluto-
rium członkom zarządu;

3) rozpatrywanie wniosków wy-
nikających z przedstawionego protokołu 
polustracyjnego z działalności spółdziel-
ni oraz podejmowanie uchwał w tym 
zakresie;

4) podejmowanie uchwał w spra-
wie podziału nadwyżki bilansowej lub 
sposobu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwał w spra-
wie zbycia nieruchomości, zbycia zakła-
du lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwał w spra-
wie przystępowania do innych organiza-
cji gospodarczych oraz występowania  
z nich;

7) oznaczanie najwyższej sumy 
zobowiązań, jaką spółdzielnia może za-
ciągnąć;

8) podejmowanie uchwał w spra-
wie połączenia się spółdzielni, podzia-
łu spółdzielni oraz likwidacji spół- 
dzielni;

9) rozpatrywanie w postępowa-
niu wewnątrzspółdzielczym odwołań od 
uchwał rady;

10) uchwalanie zmian statutu;
11) podejmowanie uchwał w spra-

wie przystąpienia lub wystąpienia spół-
dzielni ze związku oraz upoważnienie 
zarządu do podejmowania działań  
w tym zakresie;

12)  wybór delegatów na zjazd 
związku, w którym spółdzielnia jest zrze-
szona. 

Statut może zastrzec do wyłącznej 
właściwości walnego zgromadzenia po-
dejmowanie uchwał również w innych 
sprawach (art. 38 §2).

W Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej statut przewiduje, że do wyłącz-
nej właściwości kompetencji Walnego 
Zgromadzenia należy również:

1) wybór i odwoływanie człon-
ków Rady Nadzorczej (art. 45 § 1 usta-
wy - Prawo spółdzielcze) i Sądu Koleżeń-
skiego;; 

2) uchwalanie regulaminu Wal-
nego Zgromadzenia, regulaminu Rady 
Nadzorczej i Sądu Koleżeńskiego; 

dokończenie na stronie 4

Z Maciejem Stasiełowiczem, prezesem WSM rozmawia Danuta Wernic

towe, co bardzo komplikuje zarządzanie 
osiedlami i wymaga szybkiego uporząd-
kowania. Dlatego z pewnością nie mo-
gło nas – WSM – zabraknąć w grupie 
tych spółdzielni, które przystąpiły do 
przygotowania projektu Uchwały Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy w spra-
wie wyrażenia zgody oraz ustalenia wa-
runków udzielania bonifikat od opłat za 
przekształcenie prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nierucho-
mości dla spółdzielni mieszkaniowych. 

- Ale przecież w 1997 roku Sejm 
ustanowił prawo zezwalające na 
przekształcenie prawa wieczystego 
użytkowania we własność, a organy 
władzy lokalnej mają prawo udzie-
lania bonifikaty nie tylko osobom 
fizycznym, ale także właścicielom 
mieszkań spółdzielczych.

- Owszem, jednak problem leży  
w tym, że trzeba dopłacić różnicę między 
wieczystym użytkowaniem a prawem 
własności, a to są duże pieniądze i na to 
spółdzielców raczej nie stać, zwłaszcza  

w Warszawie. Mniejsze miasta łatwiej 
sobie radzą, po pierwsze grunt jest tań-
szy, po drugie bonifikaty 50-60 pro-
cent łatwiej da się „wyrwać” z budżetu 
i sprawę, przy dobrej woli władz i rad-
nych, można rozwiązać. I tak się dzieje. 
Gorzej z większymi miastami, a najgorzej 
z Warszawą. Tu bonifikaty może uzyskać 
osoba fizyczna, ale nie właściciel lokalu 
spółdzielczego. Rada Warszawy nie obję-
ła nas – spółdzielców – bonifikatami. To 
jest niesprawiedliwe, ale to fakt. Musimy 
więc co jakiś czas upominać się o swoje.  
I to coraz bardziej energicznie.

- Stąd ten nowy projekt uchwały  
o 95-procentowej bonifikacie? Nie za 
wysoko? 

- Bez dużej bonifikaty nie da nam się 
„uciec we własność”, a to jedyny sposób 
na uwolnienie od użytkowania wieczy-
stego. Dlatego musi być te 95 procent 
i o to właśnie występujemy w projekcie 
nowej uchwały do Rady Miasta przy-
szłej kadencji. 

dokończenie na stronie 2
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Inicjatywa wyszła z WSM Rakowiec, 

mocno wsparła ją RSM Praga z prezesem 
Andrzejem Półrolniczakiem, członkiem 
Krajowej Rady Spółdzielczej, oraz 17 
innych spółdzielni. Projekt jest gotowy, 
zebrano już pod nim ponad 35 tys. pod-
pisów. Formalnie wystarczyłoby 15 tys., 
ale nie da się ukryć – im więcej podpi-
sów tym większy ich ciężar gatunkowy. 
Dlatego to jeszcze nie koniec, będziemy 
zbierali dalej. Mamy nadzieję dobić do 
100 tys. podpisów. Osobiście apeluję do 
wszystkich naszych członków, z wszyst-
kich osiedli, aby w momencie udostęp-
nienia list, składali swoje podpisy.

- Jesteśmy jako WSM w grupie ini-
cjatywnej. Rozumiem, że w związku  
z tym zależy nam na właściwym efek-
cie tej inicjatywy. Dlaczego w tej sy-
tuacji nie puściliśmy od razu listy na 
wszystkich osiedlach? Zebraliśmy jak 
dotąd 2500 podpisów. Może byłoby 
ich kilka razy więcej?

- To wynikło z sytuacji. Mieliśmy tylko 
dwa tygodnie na przeprowadzenie akcji 
zbierania podpisów. Stąd też wybrałem 
osiedla, które mają największe problemy 

z gruntami, jak Żoliborz IV, Wawrzyszew  
i Wawrzyszew Nowy. Ze względu na za-
miar przekazania projektu z podpisami no-
wej Radzie Warszawy w II etapie zbieramy 
podpisy we wszystkich naszych osiedlach. 
Apeluję, aby jak najwięcej naszych człon-
ków podpisało się pod listami. Ta uchwała 
jest niezbędna i może znacząco wpłynąć 
na zmianę podejścia zarówno Prezydenta 
miasta jak i radnych miejskich do proble-
mu tak istotnego dla mieszkańców miasta,  
w którym blisko 60 procent zasobów miesz-
kaniowych to mieszkania spółdzielcze.

Warszawska Spółdzielnia Mieszka-
niowa od 2003 roku występowała wie-
lokrotnie w tej sprawie do rady miasta. 
Podejmowane były różne interwencje 
o bonifikatę, a raz spółdzielnia zebra-
ła nawet 4000 podpisów i wystąpiła  
o 99 procent bonifikaty. Niestety, od-
powiedzi były odmowne. Uzasadnienie 
jest zawsze podobne: „ulgi doprowadzą 
do bezpowrotnego uszczuplenia docho-
dów budżetu miasta”.

- Czy rzeczywiście zrujnujemy budżet 
miasta 95-procentową bonifikatą?

- Nie sadzę. Dopóki nie będzie boni-
fikat, spółdzielnie nie wykupią gruntów 

od miasta, bo ich na to nie stać. Nadzie-
je miasta na przychody z tego tytułu  
w przyszłości to mrzonka. To prawda, że 
miasto ma do rozwiązania dwa poważne 
problemy, które budżet rujnują. Po pierw-
sze jest to „janosikowe” – rodzaj podatku 
na rzecz regionów słabiej rozwiniętych. 
Płacą je tylko dwa miasta: w ogromnym 
zakresie Warszawa i w znacznie mniej-
szym Wrocław. Na szczęście sprawą zajął 
się Sejm, zdopingowany przez Trybunał 
Konstytucyjny, i można mieć nadzieję, że 
miasto zostanie odciążone od tak wiel-
kich opłat na rzecz innych regionów. 

Druga sprawa do rozwiązania, która 
niszczy budżet, to dekret Bieruta. Brak 
ustawy reprywatyzacyjnej powoduje, 
że byli „właściciele i ich spadkobiercy” 
na drodze sądowej uzyskują za swoje 
przedwojenne mienie odszkodowania 
obciążające budżet miasta. Prasa poda-
je liczne i bulwersujące przykłady zwro-
tu mienia spadkobiercom. To wszystko 
sprawia, że miasto jest obciążone duży-
mi wydatkami. 

Te sprawy powinny być dawno ure-
gulowane, podobnie jak bonifikata na 
wykup gruntu przez spółdzielnię. Spół-

Spółdzielcze grunty w Warszawie
dzielcy na swoich terenach mieszkają 
od lat, od lat płacą za ich użytkowanie, 
dbają o utrzymanie, inwestują, traktują 
jak własne, a własności nie mają. 

- Kiedy inicjatorzy projektu uchwa-
ły zamierzają go złożyć i jaką widzą 
szansę?

- Uchwała ma być złożona w końcu 
listopada, już po wyborach samorządo-
wych. Dlatego też zwracam się ponow-
nie do spółdzielców z osiedli dotychczas 
nieuczestniczących w akcji zbierania 
podpisów o poparcie inicjatywy.

Szanse są tym większe, im więcej 
osób włączy się w tę obywatelską ini-
cjatywę, bo tak ja należy nazwać, że 
dołączy do nas jeszcze niejedna spół-
dzielnia i niejeden mieszkaniec War-
szawy. Siła tkwi w jedności i wspól-
nym działaniu nie pojedynczych ludzi 
czy pojedynczych spółdzielni, ale  
w owym staropolskim „społem”, czyli 
razem. Chciałbym, aby nasi miesz-
kańcy złożyli jak najwięcej podpisów,  
by zademonstrować swoją wolę  
działania. 

Zmiany w strukturze Biura Zarządu 
21 maja Rada Nadzorcza WSM 

podjęła uchwałę w sprawie zmia-
ny struktury organizacyjnej Biura 
Zarządu Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Podstawową zmia-
ną jest powołanie Działu Prawnego  
w miejsce Zespołu Radców Praw-
nych. Nie jest to jednak działanie 
tylko kosmetyczne: pociąga za sobą 
szereg dalszych zmian w organizacji 
pomocy prawnej, na którą często na-
rzekali spółdzielcy.

Nie ulega wątpliwości, że pomoc 
prawna to dla Spółdzielni jedna z klu-
czowych dziedzin. Zmieniające się dyna-
micznie skomplikowane prawo, pociąga 
za sobą konieczność zmian statutu na-
szej Spółdzielni i opartych na nim regu-
laminów. Opinii prawnej wymagają tak-
że umowy zawierane przez Spółdzielnię, 
a także coraz częstsze występowanie  
w sporach sądowych. Ilość obowiązków 
prawników jest wprostproporcjonalna 
do wielkości Spółdzielni. Obecnie pro-
wadzonych jest około dwóch tysięcy 
spraw na różnym etapie zaawanso-
wania (postępowanie przedsądowe, 
sądowe, egzekucyjne), z czego jedynie  
w roku 2013 wpłynęły 262 nowe.  
W tym samym roku wydano 250 opinii 
prawnych oraz przygotowano 570 pro-
jektów umów, uchwał wewnętrznych  
i projektów pism. 

Mając na uwadze powyższe obciąże-
nia, Zarząd we współpracy z Radą Nad-
zorczą przygotował zmiany w organiza-
cji Działu Prawnego mające zwiększyć 
efektywność i zadbać o jakość świad-
czonej pomocy prawnej. Wcześniejsze 
próby zmian okazały się nieskutecz-
ne. W związku z tym do Działu Praw-
nego dołączy nowy adwokat, który 
w szczególności zajmie się sprawami 
związanymi z nieruchomościami grun-
towymi – w naszej spółdzielni należą 
one do wyjątkowo skomplikowanych. 
Dział Prawny nadal będzie podlegać 
Prezesowi Zarządu. Wewnętrznie zosta-
nie podzielony na trzy zespoły: prawa 
procesowego (sprawy sądowe toczone 
w trybie procesowym, np.: o zapłatę, 
ustalenie), prawa nieprocesowego/
administracyjnego (sprawy toczące 
się w ramach postępowania nieproce-
sowego: o zasiedzenie, o wpis do księgi 
wieczystej, spadkowe, o wpis do KRS-u, 
administracyjne) oraz umów, opinii 
prawnych i aktów legislacji wewnętrz-
nej. W każdym z zespołów pracować 
będą dwaj prawnicy, z których przy-
najmniej jeden będzie posiadał upraw-
nienia radcy prawnego lub adwokata.  
W Dziale Prawnym znajda się także 
aplikanci radcowscy lub adwokaccy, 
którzy pod opieką radców prawnych 
i adwokatów również będą świadczyć 
pomoc prawną na rzecz Spółdzielni. 

Kolejną nowością jest włączenie  
w strukturę Działu Prawnego do-
tychczas samodzielnego stanowiska 
specjalisty ds. windykacji. Celem tej 
zmiany jest usprawnienie windykacji 
szczególnie trudnych należności i bez-
pośrednia współpraca pomiędzy win-
dykatorem a prawnikami w celu osią-
gnięcia większej skuteczności działań 
wobec dłużników. Lepsza organizacja 
to także mniejsze koszty obsługi praw-
nej, które, pomimo licznych uspraw-
nień, nie ulegają zwiększeniu. Zmiany 
organizacyjne prowadzić będą rów-
nież do zmiany w zakresie współpracy 
z zewnętrznymi kancelariami. Zostanie 
ona ograniczona. 

Powyższe zmiany wprowadzą reorga-
nizację pomieszczeń zajmowanych przez 
dział, wprowadzenie nowych zasad 
archiwizacji akt spraw sądowych oraz 
zasad związanych z poufnością doku-
mentów sądowych, a także tajemnicą 
sądową i adwokacką. 

Nowo powołany Dział Prawny planu-
je aktywnie włączyć się we współpracę 
z członkami WSM w ramach opracowy-
wania nowego Statutu, a także innych 
projektów uchwał zgłaszanych przez 
członków Spółdzielni pod obrady Wal-
nego Zgromadzenia.

Michał Gołąb,  
szef Działu Prawnego

W hołdzie poległym
4 października odbyła się na Biela-

nach uroczystość z okazji 70. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego. 
Uczestnicy odsłonili tablicę pamiąt-
kową „Mieszkańcom Bielan w hołdzie 
poległym w walkach o niepodległość 
Ojczyzny”. 

Na odsłonięcie licznie przybyli miesz-
kańcy Bielan. Uroczystość rozpoczęła 
msza święta w kościele p.w. Marii Mag-
daleny przy ul. Wólczyńskiej. Nabożeń-
stwo celebrował ksiądz proboszcz – pra-
łat Bogusław Pasternak. 

W uroczystości uczestniczyli: komba-
tanci, przedstawiciele wojska, burmistrz 
dzielnicy Bielany Rafał Miastowski i za-
stępcy burmistrza - Grzegorz Pietruczuk, 
Piotr Rudzki oraz radni. Obecne były tak-
że poczty sztandarowe szkół bielańskich.

Po mszy świętej burmistrz Rafał Mia-
stowski wręczył nagrody i dyplomy 

laureatom konkursu plastyczno-literac-
kiego „Powstanie Warszawskie 1944”. 
Później uczestnicy uroczystości udali się 
na zewnątrz kościoła, gdzie odsłonięto 
tablicę poświęconą ludności cywilnej po-
ległej w powstaniu warszawskim. Tablica 
znajduje się na ścianie gmachu starego 
kościoła. Uroczystego odsłonięcia doko-
nali: przewodniczący Bielańskiego Klubu 
Kombatanta Józef Kassyk oraz burmistrz 
Rafał Miastowski. Pod pamiątkową tabli-
cą wieńce złożyli: żołnierze, kombatanci 
Bielan oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Biela-
ny. Na placu przed kościołem  posadzo-
no drzewo pamięci – dąb szypułkowy. 

Na zakończenie uroczystości odbył 
się koncert piosenek patriotycznych. 
Burmistrz Rafał Miastowski podziękował 
wszystkim za zorganizowanie spotkania 
i udział w tej doniosłej uroczystości.  

ZP

Minisonda 

Jerzy Sinicyn – Bielany
Zdecydowanie jestem za ogranicze-

niem liczby członków zarówno rad osie-
dli, jak i Rady Nadzorczej. W przypadku 
Rady Nadzorczej mniej więcej o poło-
wę. W przypadku rad osiedli sprawa jest 
nieco bardziej skomplikowana. Tu liczba 
osób powinna być ustalana wg potrzeb. 
Ale uwaga – tu czyha pułapka, w któ-
rą bardzo łatwo wpaść – nie ma żadnej 
gwarancji, że wybierając mniejsze grono 
ludzi, nie pozbędziemy się tych, którzy 
tak naprawdę chcą pracować. 

Tu pozwolę sobie przeskoczyć do 
odpowiedzi na ostatnie, czwarte pyta-
nie. Wprowadzenie dwukadencyjności 
rad osiedli jest rzeczą najgorszą, jaką 
można sobie wyobrazić. Poznanie spe-
cyfiki pracy w radzie osiedla i wszyst-
kich spraw dotyczących osiedla na tyle 
dobrze, aby móc w sposób prawidłowy 
oceniać i w rzetelny sposób pomagać 
w pracy dyrekcji osiedla, zajmuje od 
półtora roku do dwóch lat. Przy kaden-
cji trwającej 3 lata osoba wybrana do 
rady jest w stanie dobrze pełnić swe 
obowiązki przez około połowę kaden-

cji. Jeżeli jest w pełni zaangażowana  
w pracę i chce dalej w niej uczestni-
czyć, wybór na kolejną kadencję jest 
nie tylko dowodem zaufania mieszkań-
ców, ale także dowodem rzetelności 
wykonywanych przez nią obowiązków. 
Ograniczanie możliwości dalszego 
kandydowania jest w tym przypadku 
sprzeczne z dobrze pojętym interesem 
mieszkańców. 

Co do drugiego pytania przyznaję, że 
w tej kwestii nie mam jednolicie spre-
cyzowanego zdania. Jestem za wyna-
gradzaniem członków rad osiedli i Rady 
Nadzorczej. Jest rzeczą oczywistą, że 
łatwiej wymaga się wypełniania swoich 
obowiązków od osób, które pobierają 
za swoją pracę wynagrodzenie. Zawsze 
twierdziłem, że praca za „przysłowiową 
złotówkę” jest bardziej motywująca niż 
praca społeczna. Co do członków rad 
osiedli to raczej tak, choć z wynagrodze-
niami jest tu tak jak z liczbą członków 
rady – powinno być to skorelowane  
z potrzebami i niezbędnymi do wykona-
nia pracami. 

dokończenie na stronie 5

W związku z Walnym Zgromadzeniem, które zajmie się zmianami w statucie 
Spółdzielni  przeprowadziliśmy minisondę wśród mieszkańców, zadając cztery 
pytania związane z proponowanymi zmianami. Z powodu braku miejsca wy-
braliśmy tylko kilka wypowiedzi. Jak widać opinie są zróżnicowane.

Zapytaliśmy:
1) Czy należy zmniejszyć liczbę członków Rady Nadzorczej i rad osiedli?
2) Czy należy zmniejszyć wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i rad osiedli?
3) Czy słuszne jest łączenie funkcji w radzie osiedla i Radzie Nadzorczej?
4) Czy w ślad za dwukadencyjnością Rady Nadzorczej należy wprowadzić 

dwukadencyjność rad osiedli?
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Czytelnicy piszą, my odpowiadamy
Otrzymaliśmy list od pani Marii  

Kondratowicz, w którym mieszkan-
ka cytuje opublikowany na portalu  
serwis21.blogspot.com, komentarz do 
artykułu „WZ jak zwykle” z poprzed-
niego numeru „Życia WSM”. Rozumie-
my, że pani Kondratowicz zgadza się 
z treścią komentarza, dlatego odpo-
wiedź kierujemy bezpośrednio do niej.

WZ jak zwykle
8 września dotarła do nas wiadomość: 

Przyjmując za podstawę, iż „Życie WSM” 
jest Gazetą spółdzielczą, która powinna  
być dla mieszkańców spółdzielni miesz-
kaniowej źródłem istotnych informacji, 
finansowaną ze środków spółdzielców, 
dotyczącą NASZYCH SPRAW, niniejszym 
zwracam się o zamieszczenie poniższego 
artykułu w najbliższym wydaniu „Życie 
WSM” jako odpowiedzi na spisane wraże-
nia p. D. Wernic, przedstawione w sierp-
niowym wydaniu „Życia WSM”.

Pozdrawiam,
Maria Kondratowicz

Nie ma już ładu i porządku na walnych 
zgromadzeniach żali się „Życie WSM”.

Gazety spółdzielcze powinny być 
dla mieszkańców spółdzielni mieszka-
niowych źródłem istotnych informacji. 
Większość mieszkańców ich nie czyta, 
wszak są mało interesujące, wiele mało 
istotnych spraw, pisane często pod wła-
dze spółdzielni, a zatem stronnicze. Tak 
też jest w przypadku dwumiesięcznika 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Życie WSM”. Ostatni sierpniowy numer 
oprócz wielu nudnych artykułów, zawie-
ra jednak interesujący obraz informacji  
i wyobrażeń redaktora nt. walnego zgro-
madzenia członków spółdzielni.

W artykule „WZ jak zwykle” redaktor 
Danuta Wernic stwierdza: „Długoletni 
działacze z sentymentem wspominają 
Walne Zgromadzenie Delegatów, w trak-

cie których na sali panował ład i porzą-
dek. Delegaci wiedzieli o czym mówią, 
bo wcześniej w osiedlach ustalano, co jest 
ważne, kto w jakiej sprawie się wypowie 
i kto jakie wnioski czy propozycje wnie-
sie”. „Ład i porządek” czytaj: gdy wszyst-
ko było z góry ustalone, gdy mieszkańcy 
spółdzielni mieli tylko słuchać. „Sprawy 
merytoryczne, ważne dla spółdzielców  
i spółdzielni schodzą na plan dalszy” – 
żali się pani redaktor. „Na wszystkich 
czterech częściach zebrania zmieniano 
porządek obrad, przesuwając na począ-
tek wybory i na dalsze miejsca: sprawoz-
danie Rady Nadzorczej, Zarządu, spra-
wozdanie finansowe czy absolutorium 
dla Zarządu”. Zgroza, mieszkańcy chcieli 
mieć prawo realnego wyboru, a nie kil-
kunastogodzinne oczekiwane, wybory  
w godzinach porannych, gdy już mało kto 
pozostał i liczenie głosów, gdy już prawie 
nikogo nie ma. Żenujące – uważa pani 
redaktor, która oceniła, iż dzieje się tak, 
bo dla wielu uczestników tzw. „grup in-
teresu” i „frustratów” najważniejsze żeby 
zaistnieć, zabrać głos… wprowadzić jak 
najwięcej zamieszania. „Atmosfera agre-
sji, zawiści, pomówień, insynuacji…” Zbyt 
długo trwają wybory przewodniczącego, 
prezydium i porządku dziennego. Rze-
czywiście, zamiast biernie zaakceptować 
wszystkie decyzje kolektywu, czytaj władz 
spółdzielni, mieszkańcy chcą mieć wpływ 
na przebieg zebrania. Można być przera-
żonym. Pocieszeniem dla pani redaktor 
ma być fakt, iż 60% członków nowej 
Rady Nadzorczej wywodzi się ze starej 
Rady, zatem pomogą nowym zrozumieć 
„jedyną słuszną linię”. Wśród istotnych 
spraw, którą zdjęto z porządku obrad było 
przyznanie społecznikom Odznaki Zasłu-
żonego Członka WSM. „Dewaluujemy 
spółdzielczość” – alarmuje Życie WSM. 
Abstrahując już od kwestii, iż ta odzna-
ka tylko wyraz próżności i fasady, jaką 
korzyść ma z tego przeciętny mieszkaniec 
spółdzielni i czy zwyczajnie nie szkoda na 
to czasu.

W jednym się zgadzamy z panią redak-
tor, zebrania powinny być w sobotę i nie 
trwać do rana. Szkoda, że pani redaktor 
obwinia mieszkańców, uczestników WZ, 
a nie postawiła pytania w tej sprawie 
organizatorom Walnego Zgromadzenia, 
czyli władzom spółdzielni. Dlaczego po-
dzielono WZ na 4 części, do tego w dni 
powszednie, w godzinach późnowieczor-
nych, gdy ludzie chcą odpocząć, zmęczeni 
po ciężkim dniu?

Odpowiedź redakcji:
Szanowna Pani, mimo różnić w po-

dejściu do tematu i Pani i redaktor 
Danuta Wernic chcecie tego samego: 
dobra naszej spółdzielni. Uważa Pani, 
że Walne Zgromadzenia Delegatów nie 
spełniało swojej roli, bo nie było miej-
sca na dyskusję – zebrani mieli tylko 
wysłuchać tego, co przygotował Zarząd. 
Otóż nie. Delegaci stanowili grupę naj-
bardziej zaangażowanych członków po-
szczególnych osiedli. Wybranych przez 
samych spółdzielców na zebraniach 
mieszkańców. Grupę, która najlepiej 
znała lokalną sytuację i najlepiej mo-
gła bronić interesów swoich sąsiadów. 
Fakt, że wcześniej ustalano w osiedlach, 
jakie sprawy są najważniejsze, jeszcze 
bardziej wzmacniał mandat delega-
tów. I ułatwiał im dyskusję. Bo przecież 
wybrani nie przychodzili po to, by za-
twierdzić to, co ustalił Zarząd. Dziś na 
WZ może przyjść każdy ze spółdzielców.  
Z punktu widzenia demokracji jest to 
rozwiązanie słuszniejsze. Jednak nie każ-
dy z mieszkańców angażuje się w pełni 
w życie swojego osiedla. Nie zna wszyst-
kich spraw, które go dotyczą. Może 
wypowiedzieć się w sprawie swojego 
budynku. Natomiast, gdy przyjdzie do 
spraw całego osiedla, nie będzie w sta-
nie, bo po prostu zabraknie mu wiedzy. 
Na WZD spotykali się ci, którzy właśnie 
tę wiedzę posiadali.

Rozumiemy, że w tym roku najważ-
niejsze dla Pani były wybory do Rady 

Nadzorczej. W końcu wybieraliśmy 
przedstawicieli na kolejne trzy lata. 
Trudno jednak wybrać nowy skład Rady, 
jeśli nie oceniło się poprzedniego. Wielu 
radnych ubiegało się o reelekcję. Warto 
więc było przed głosowaniem ocenić, 
czy spełnili swoją rolę. Oczywiście kilku-
godzinne (a nie, jak napisano w serwisie 
kilkunastogodzinne) oczekiwanie dla 
nikogo nie jest przyjemne, jednak część 
rzeczy musi być załatwiona w pierwszej 
kolejności. Kłótnie przy wyborze prowa-
dzącego nie ułatwiają sytuacji. Spraw-
ne prowadzenie zebrań i merytoryczny 
udział w dyskusji – to pozwoli na skró-
cenie czasu obrad. Prywatne docinki 
czy ataki będą tylko przeszkadzać. WZ 
to nie miejsce na rozwiązywanie sporów 
sąsiedzkich. Jeśli naszym zdaniem ktoś 
nie nadaje się do Rady, po prostu na 
niego nie głosujmy. A skoro w trakcie 
prezentacji kandydatów była możliwość 
zadawania pytań, warto było z tego sko-
rzystać. Jednak w merytoryczny sposób.

Uważa Pani, że 60 % członków RN 
wywodzących się z poprzedniej kaden-
cji nie pozwoli na zmiany w Radzie. Bo 
wpłynie na nowych radnych tak, by 
poznali „jedyną słuszną linię”. To, że do-
tychczasowi radni wprowadzą nowe ko-
leżanki i kolegów w sytuację spółdziel-
ni, będzie pomocne. Pozwoli nowym 
osobom na wyrobienie zdania. Przecież 

każdy z członków potrafi myśleć samo-
dzielnie. A gdy wiadomo, że ktoś jest 
czyimś człowiekiem, wystarczy na niego 
nie głosować. Takie sprawy znane są już 
przed wyborami.

I wreszcie Odznaka Zasłużonego 
Członka WSM. Dla Pani to oznaka „próż-
ności i fasady”, brak korzyści dla spół-
dzielców. Mamy nadzieję, że przyzna 
Pani, iż także w tej spółdzielni są ludzie 
zaangażowani, którzy przez lata robią 
wiele dobrego dla swoich sąsiadów. 
Wypada im za to podziękować. Z odzna-
ką nie wiąże się żadna gratyfikacja, to 
tylko symbol. Czasem jedyna zapłata, 
jaką spółdzielca dostaje za ciężką pracę.  
A jeśli nie jest to dla Pani ważne, wy-
starczy przesunąć temat na dalszą część 
porządku obrad. Usunięcie tego punktu  
w trakcie jednej z części Walnego było 
nie tylko nieprzyjemne, ale i bezsensow-
ne. Skoro zebrani nie chcieli przyznać 
odznak zgłoszonym osobom, powinni 
tak zagłosować. Rezygnując z omawiania 
kandydatur, odebrali sobie prawo głosu. 
Zdecydowały za nich inne części WZ.

Cieszymy się, że zgadza się Pani, iż 
zebrania powinny się odbywać w soboty  
i nie trwać do rana. Warto inaczej ustalać 
terminarz spotkań, tak by były one do-
stępne dla każdego spółdzielcy. Jednak 
nie zauważyliśmy, by redaktor Wernic 
stwierdziła, że jest to wina mieszkańców.
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Spółdzielcza demokracja dla wytrwałych
Rok 2014 był w WSM rokiem wybo-

rów do rad osiedli. Od maja przez ko-
lejne 3 lata nowe osoby będą reprezen-
tować mieszkańców przed administracją 
osiedli i Zarządem. Dla nas – autorów 
tego artykułu – były to pierwsze spół-
dzielcze wybory. Z zainteresowaniem 
wzięliśmy w nich udział. Było to do-
świadczenie tyle ciekawe, co budzące 
duże wątpliwości. 

Nasze osiedle (Żoliborz III) to po-
nad 4 tysiące lokali, mieszka tu pra-
wie 3,4 tysiąca członków spółdzielni.  
W zebraniu mieszkańców wzięło jed-
nak udział tylko 137 osób (w tym 31 
kandydatów). Łatwo policzyć – fre-
kwencja wyborcza wyniosła zaledwie 
4 %. Na innych osiedlach sytuacja wy-
glądała podobnie. 

Przedstawiciele spółdzielców są wy-
bierani demokratycznie. Czy można 
jednak mówić o prawdziwej demokra-
cji, gdy o sprawach ogółu rozstrzyga 
taka garstka? Czy wybrani członkowie 
rad osiedli mają prawo mówić „wybra-
li nas mieszkańcy”? W istocie interesy 
większości członków nie są reprezen-
towane. Wielu nawet nie zauważa 
wyborów do rad osiedli, nie wiedzą, 
kto ich reprezentuje i wobec kogo. Na 
naszym zebraniu mieszkańców pojawi-

ły się wręcz zarzuty, że Rada Osiedla 
jest wybierana przez osoby związane 
z administracją – tak słabe jest zaufa-
nie w społeczny mandat tej Rady. Nie 
jest bez znaczenia, kto wybiera przed-
stawicieli osiedla – jeśli Rada ma re-
prezentować ogół, powinna być przez 
ogół wybrana.

Czy ludzie naprawdę nie chcą de-
cydować o swoich sprawach i jest im 
wszystko jedno, kto mówi w ich imieniu? 
Wręcz przeciwnie, ci sami mieszkańcy 
w trakcie wyborów samorządowych 
tłumnie ruszają do urn. W poprzednich 
wyborach do rady miasta i dzielnic fre-
kwencja w Warszawie wyniosła 48 %,  
a na Żoliborzu nawet 53 %.

Dlaczego zatem spółdzielcy nie gło-
sują? Odpowiedź wydaje się prosta 
dla każdego, kto próbował oddać głos  
w spółdzielczych wyborach. Zebrania 
mieszkańców potrafią trwać 8 godzin 
i kończyć się o 2 w nocy lub później. 
Oddanie głosu wymaga prawdziwe-
go poświęcenia. Ponadto zebrania 
odbywają się w atmosferze kłótni, co 
wielu skutecznie zniechęca. Często 
można usłyszeć: „byłem raz na zebra-
niu mieszkańców – to nie ma sensu, 
nigdy więcej tam nie pójdę”. W efekcie 
o naszych przedstawicielach i losach 

naszych osiedli decyduje garstka naj-
wytrwalszych, którzy z różnych powo-
dów są gotowi przetrwać ten wybor-
czy maraton. Gdybyśmy w ten sposób 
wybierali naszych samorządowców, do 
urn poszedłby może promil Polaków. 
Na szczęście oddanie głosu w wybo-
rach samorządowych zajmuje tylko 
kwadrans: wystarczy przyjść do lokalu 
wyborczego, odebrać kartę do głoso-
wania, postawić krzyżyk i wrzucić swój 
głos do urny. 

Większość osiedli WSM ma rozmiar 
małego miasta (od 2 do 9 tysięcy 
mieszkańców). Dla tylu osób nie da się 
zorganizować sensownego spotkania. 
Właśnie dlatego w wyborach samo-
rządowych nie głosujemy na zebra-
niach, tylko wrzucając kartę do urny 
w otwartym przez cały dzień lokalu 
wyborczym. Obecnie obowiązujący 
sposób wyboru rad osiedli nadaje się 
dla najmniejszych osiedli (Nowodwory, 
Latyczowska, Hery), ale nie dla pozo-
stałych. Co istotne, obecny sposób 
nie jest narzucony ustawowo. Prawo 
spółdzielcze nakłada wprawdzie obo-
wiązek wyboru członków rady nadzor-
czej na walnym zgromadzeniu, jednak  
w przypadku rad osiedli stanowi tylko, 
że zasady wyboru ma określać statut 

spółdzielni (Prawo spółdzielcze art. 35 
§ 3). Oznacza to, że jako spółdzielcy 
możemy ustanowić dowolną, wygodną 
dla nas formę wyborów do rad osiedli. 
Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, 
abyśmy głosowali – podobnie jak na 
radnych dzielnicowych i miejskich – 
wrzucając głos do urny.

Jak mogłyby wyglądać takie wy-
bory? Wyobraźmy sobie to tak: na 
zebraniu mieszkańców poprzedzają-
cym koniec kadencji rady osiedla wy-
bieramy spomiędzy członków komisję 
wyborczą i powierzamy jej organizację 
wyborów. Kandydaci zgłaszają swo-
je kandydatury komisji wyborczej do 
dwóch miesięcy przed wyborami. Mie-
siąc przed wyborami do „Życia WSM” 
dołączony jest osiedlowy dodatek 
wyborczy, w którym kandydaci mogą 
się zaprezentować. Z myślą o miesz-
kańcach, którzy chcą ich lepiej poznać  
i zadać pytania, odbywa się spotka-
nie z kandydatami. W dniu wyborów 
komisja wystawia urnę w wyznaczo-
nym lokalu, nadzoruje wydawanie 
kart uprawnionym do głosowania, li-
czy głosy oraz przygotowuje protokół  
z wynikami. Zagłosować można przy 
okazji spaceru z rodziną albo w drodze 
na zakupy. 

W takim scenariuszu wybory do rad 
osiedli stałyby się dla spółdzielców tak 
dostępne jak wybory samorządowe. 
Jesteśmy przekonani, że frekwencja 
wzrosłaby kilkakrotnie. Rady osiedli 
rzeczywiście zaczęłyby reprezentować 
mieszkańców i w konsekwencji pozyska-
ły ich większe zaufanie. 

Rok 2014 był nie tylko rokiem wy-
borów, jest również rokiem pracy nad 
nowym statutem WSM. Na najbliższym 
Walnym Zgromadzeniu będziemy wspól-
nie decydować o podstawowych zasa-
dach funkcjonowania spółdzielni. Warto 
więc zastanowić się również nad tym, jak  
w przyszłości chcemy wybierać rady osie-
dli – tak jak dotychczas czy inaczej? Nasze 
zdanie już Państwo poznaliście: aby więcej 
członków włączyło się w życie spółdziel-
ni, trzeba uczynić to łatwiejszym. Inaczej  
o losach naszych osiedli nadal decydować 
będzie garstka najwytrwalszych.

Marta i Łukasz Ostrowscy

Zapraszamy do kontaktu wszystkie 
osoby, które pragną dyskutować o pomy-
śle głosowania z urną lub pomóc w przy-
gotowaniu projektu odpowiednich zmian 
w statucie WSM (bezpośrednio pocztą 
elektroniczną: lukasz.ostrowski@wsm3.pl 
lub przez redakcję „Życia WSM”).
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3) podejmowanie uchwał o utwo-

rzeniu funduszów spółdzielni nie wymie-
nionych w statucie;

4) przyznawanie, na wniosek 
Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużone-
go Członka Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Warszawie” oraz „Ho-
norowego Członka Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.

W projekcie statutu WSM wy-
kreślono uprawnienia walnego 
zgromadzenia dotyczące wyboru 
członków Sądu Koleżeńskiego, oraz 
uchwalania regulaminu tego orga-
nu, ponieważ od wielu lat organ taki 
praktycznie nie funkcjonuje w na-
szej Spółdzielni. Był to organ, którego 
uprawnienia znacznie wykraczały poza 
ramy zasad demokracji spółdzielczej  
i współżycia społecznego, szczególnie 
w zakresie wymierzania kar członkom 
Spółdzielni.  

Z uwagi na odrzucenie przez Zarząd 
WSM do rozpatrzenia przez Walne Zgro-
madzenie WSM wniosków i projektów 
uchwał złożonych przez członków Spół-
dzielni, w sprawach ważnych dla działania 
Spółdzielni i istotnych dla interesu praw-
nego członków Spółdzielni, w propozycji 
zmian do statutu WSM Rada Nadzor-
cza dodała uprawnienie w zakresie 
podejmowania uchwał o charakterze 
opinii, postulatów lub zaleceń, rozpa-
trywanie wniosków oraz zajmowanie 
stanowisk w sprawach ważnych dla 
interesów Spółdzielni i jej członków, 
zgłoszonych przez członków do Walne-
go Zgromadzenia.

Należy jednak pamiętać, że walne 
zgromadzenie pomimo, że jest naj-
wyższym organem spółdzielni miesz-
kaniowej nie ma nieograniczonych 
kompetencji, czyli nie może „wszyst-
kiego”. Inne organy spółdzielni, takie 
jak rada nadzorcza i zarząd mają rów-
nież określone, ustawowe i statutowe 
kompetencje, zastrzeżone wyłącznie 
dla tych organów, a których nie można 
przenieść na walne zgromadzenie. Wal-
ne zgromadzenie nie może także przejąć 
kompetencji innych organów. 

Zwoływanie  
walnego zgromadzenia 

Tryb zwoływania walnego zgroma-
dzenia w spółdzielniach mieszkaniowych 
określa art. 83 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepi-
sem walne zgromadzenie spółdzielni 
mieszkaniowej nie może być zastąpio-
ne przez zebranie przedstawicieli, czy-
li w spółdzielniach mieszkaniowych 
zwołuje się wyłącznie walne zgroma-
dzenie. Od tej zasady ustawodawca 
nie przewidział żadnego wyjątku. 

W przypadku, gdy liczba członków 
spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 
500, jeżeli statut tak stanowi, walne 
zgromadzenie może być podzielone na 
części. Zasady zaliczania członków do 
poszczególnych części walnego zgroma-
dzenia ustala rada nadzorcza. Nie moż-
na zaliczyć członków uprawnionych do 
lokali znajdujących się w obrębie jednej 
nieruchomości do różnych części walne-
go zgromadzenia. 

W Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej statut przewiduje, że Walne 

Zgromadzenie członków zostaje podzie-
lone na części z uwagi na to, że liczba 
członków Spółdzielni jest większa niż 
500 (§ 73 ust. 2 obowiązującego sta-
tutu WSM). 

Liczbę części Walnego Zgromadzenia 
określa Rada Nadzorcza, kierując się 
zasadą terytorialności i liczbą człon-
ków uprawnionych do lokalu na danym  
osiedlu. 

W propozycji zmian do statutu 
WSM Rada Nadzorcza, dostosowując 
art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, wprowadziła zapis 
dopuszczający możliwość odbywa-
nia Walnego Zgromadzenia zarówno  
w częściach, jak i w całości, odpowied-
nio dostosowując postanowienia w za-
kresie obradowania tego organu, w tym 
podejmowania uchwał i uczestniczenia 
członków w zgromadzeniu.

W związku z wprowadzeniem przez 
Zarząd WSM przed kilku laty zakazu 
wpuszczania na daną część Walnego 
Zgromadzenie członków Spółdzielni  
z innych części, Rada Nadzorcza wpro-
wadziła zapis zabezpieczający przed 
powtórzeniem się w przyszłości ta-
kich sytuacji. Zgodnie z tą propozycją,  
w przypadku, gdy Walne Zgroma-
dzenie będzie podzielone na części 
członek Spółdzielni może uczestni-
czyć tylko w jednej części Walnego 
Zgromadzenia. Może być natomiast 
obecny na pozostałych częściach 
Walnego Zgromadzenia bez pra-
wa zabierania głosu i głosowania  
w sprawach objętych porządkiem ob-
rad, z wyłączeniem zabierania głosu 
w zakresie wniesionych przez niego 
projektów uchwał i wniosków oraz 
uchwał w sprawie wykluczenia go lub 
wykreślenia z rejestru członków Spół-
dzielni, a także bez prawa składania 
wniosków formalnych.

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd 
przynajmniej raz w roku w ciągu 6 mie-
sięcy po upływie roku obrachunkowego.

Zarząd obowiązany jest zwołać do-
datkowe posiedzenie walnego zgroma-
dzenia także na żądanie:

1) rady nadzorczej;
2) przynajmniej jednej dziesiątej 

członków spółdzielni. 
Żądanie zwołania walnego zgroma-

dzenia powinno być złożone pisemnie  
z podaniem celu jego zwołania.

W przypadkach wskazanych powy-
żej walne zgromadzenie zwołuje się  
w takim terminie, aby mogło się ono 
odbyć w ciągu czterech tygodni od 
dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie 
nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, 
związek rewizyjny, w którym spółdziel-
nia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada 
Spółdzielcza, na koszt spółdzielni. 
Uprawnieni do żądania zwołania wal-
nego zgromadzenia mogą również żą-
dać zamieszczenia oznaczonych spraw 
w porządku obrad. Żądanie takie po-
winno być zgłoszone pisemnie co naj-
mniej na 15 dni przed terminem walne-
go zgromadzenia.

O czasie, miejscu i porządku ob-
rad walnego zgromadzenia lub jego 
części zawiadamia się wszystkich 
członków na piśmie co najmniej  
21 dni przed terminem posiedzenia 
walnego zgromadzenia lub jego 
pierwszej części. Zawiadomienie po-
winno zawierać czas, miejsce, porzą-

dek obrad oraz informację o miejscu 
wyłożenia wszystkich sprawozdań  
i projektów uchwał, które będą przed-
miotem obrad oraz informację o pra-
wie członka do zapoznania się z tymi 
dokumentami.

Projekty uchwał i żądania zamiesz-
czenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad walnego zgromadzenia lub jego 
wszystkich części mają prawo zgłaszać: 
zarząd, rada nadzorcza i członkowie. 
Projekty uchwał, w tym uchwał przy-
gotowanych w wyniku tych żądań, 
powinny być wykładane na co naj-
mniej 14 dni przed terminem walne-
go zgromadzenia lub jego pierwszej 
części.

Obecnie inicjatywa uchwałodawcza 
przysługuje także członkom spółdziel-
ni. Aby członkowie mogli wnieść pod 
obrady walnego zgromadzenia pro-
jekty uchwał oraz żądania zamiesz-
czenia oznaczonych spraw w porząd-
ku obrad, muszą być spełnione dwa 
wymagania, a mianowicie:

1) projekt uchwały powinien być 
poparty przez co najmniej dziesięciu 
członków;

2) należy go zgłosić do spółdziel-
ni w terminie do 15 dni przed dniem 
walnego zgromadzenia lub jego 
pierwszej części, jeżeli zgromadzenie 
zostało podzielone na części.

Ponadto każdemu członkowi 
przysługuje prawo zapoznania się 
z treścią projektów uchwał (także 
i tych, które zostały zgłoszone przez 
członków) oraz zgłaszania do nich 
poprawek, ale nie później niż na  
3 dni przed posiedzeniem walnego 
zgromadzenia. Natomiast na zarzą-
dzie spoczywa obowiązek przedło-
żenia pod głosowanie na walnym 
zgromadzeniu wszystkich projektów 
uchwał wraz ze zgłoszonymi do nich 
poprawkami. 

W projekcie statutu Rada Nad-
zorcza dopisała również możliwość 
składania przez członków spółdzielni 
wniosków. Ponadto, w celu zabezpie-
czenia odrzucenia przez Zarząd WSM do 
rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie 
wniosków i projektów uchwał złożonych 
przez członków Spółdzielni, w sprawach 
ważnych dla działania Spółdzielni i istot-
nych dla interesu prawnego członków 
Spółdzielni, Rada Nadzorcza wpro-
wadziła zapis, że: uchwały i wnioski 
muszą być zgodne z intencją wnio-
skodawcy. Zarząd Spółdzielni nie jest 
uprawniony do weryfikacji zgłoszo-
nych projektów uchwał, wniosków 
i żądań, pod kątem zasadności ich 
złożenia do rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie, a dotyczących spraw 
Spółdzielni i członków Spółdzielni. 

Jeśli porządek obrad walnego zgro-
madzenia nie zostanie zrealizowany,  
a objęte porządkiem obrad złożone 
na to walne zgromadzenie projekty 
uchwał, żądania oraz poprawki do pro-
jektów uchwał nie zostaną rozpatrzo-
ne, należy pamiętać, że stanowią one 
dokumentację wyłącznie tego walne-
go zgromadzenia. Nie mogą być one 
odłączane do rozpatrzenia przez od-
rębne walne zgromadzenie zwołane 
w innym terminie, chociażby w tym 
samym celu, muszą być powtórnie 
złożone w terminach określonych 
w ustawie o spółdzielniach miesz-

kaniowych. W przeciwnym przy-
padku należy uznać, że nie zostały 
złożone w ustawowym terminie  
i walne zgromadzenie może być  
z tego powodu zaskarżone. Ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych jest 
w stosunku do innych ustaw przepisem 
szczególnym, dotyczącym spółdziel-
ni mieszkaniowych, zatem żaden inny 
przepis nie może wyłączyć stosowania 
jej przepisów regulujących tryb i termi-
ny składania projektów uchwał, żądań 
oraz poprawek do projektów uchwał do 
rozpatrzenia przez walne zgromadzenie 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Obradowanie  
walnego zgromadzenia

Tryb obradowania walnego zgroma-
dzenia w spółdzielniach mieszkanio-
wych określa również art. 83 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych i czę-
ściowo ustawa - Prawo spółdzielcze  
(art. 41 § 1). 

Walne zgromadzenie może po-
dejmować uchwały jedynie w spra-
wach objętych porządkiem obrad 
podanym do wiadomości członków 
w terminach i w sposób określony  
w ustawie. Jedynym wyjątkiem, kiedy 
nie stosuje się tego przepisu jest podjęcie 
uchwały w sprawie odwołania członków 
zarządu, którym walne zgromadzenie 
nie udzieliło absolutorium. Warunkiem 
podjęcia uchwały o odwołaniu człon-
ka zarządu, któremu walne zgroma-
dzenie nie udzieliło absolutorium, jest 
złożenie wniosku bezpośrednio na 
tym walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie jest ważne 
niezależnie od liczby obecnych na nim 
członków.

Każdy członek ma jeden głos bez 
względu na liczbę posiadanych udziałów. 

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli 
była poddana pod głosowanie wszyst-
kich części walnego zgromadzenia, a za 
uchwałą opowiedziała się wymagana 
w ustawie lub statucie większość ogól-
nej liczby członków uczestniczących 
w walnym zgromadzeniu. Jednakże  
w sprawach likwidacji spółdzielni, prze-
znaczenia majątku pozostałego po za-
spokojeniu zobowiązań likwidowanej 
spółdzielni, zbycia nieruchomości, zby-
cia zakładu lub innej wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej do podjęcia 
uchwały konieczne jest, aby w posie-
dzeniach wszystkich części walnego 
zgromadzenia, na których uchwała była 
poddana pod głosowanie, uczestniczy-
ła łącznie co najmniej połowa ogólnej 
liczby uprawnionych do głosowania, 
chyba, że statut stanowi inaczej. Statut 
WSM przewiduje, że w takich spra-
wach konieczne jest, aby w posie-
dzeniach wszystkich części Walnego 
Zgromadzenia, na których uchwała 
była poddana pod głosowanie, za 
uchwałą głosowało  ogólnej liczby 
3/4 członków uczestniczących w Wal-
nym Zgromadzeniu.

Obowiązywanie i zaskarżanie 
uchwał walnego zgromadzenia

Obowiązywanie oraz tryb zaskarżania 
uchwał walnego zgromadzenia reguluje 
art. 42 ustawy - Prawo spółdzielcze.

Uchwały walnego zgromadzenia 
obowiązują wszystkich członków 
spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Uchwała sprzeczna z ustawą jest 
nieważna.

Uchwała sprzeczna z postanowienia-
mi statutu bądź dobrymi obyczajami lub 
godząca w interesy spółdzielni albo ma-
jąca na celu pokrzywdzenie jej członka 
może być zaskarżona do sądu.

Każdy członek spółdzielni lub zarząd 
może wytoczyć powództwo o uchylenie 
uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia 
uchwały w sprawie wykluczenia albo 
wykreślenia członka przysługuje wy-
łącznie członkowi wykluczonemu albo 
wykreślonemu.

Jeżeli zarząd wytacza powództwo, 
spółdzielnię reprezentuje pełnomoc-
nik ustanowiony przez radę nadzorczą.  
W wypadku nieustanowienia pełnomoc-
nika sąd właściwy do rozpoznania spra-
wy ustanawia kuratora dla spółdzielni.

Powództwo o uchylenie uchwały wal-
nego zgromadzenia powinno być wnie-
sione w ciągu sześciu tygodni od dnia 
odbycia walnego zgromadzenia. Jeżeli 
zaś powództwo wnosi członek nieobecny 
na walnym zgromadzeniu na skutek jego 
wadliwego zwołania - w ciągu sześciu 
tygodni od dnia powzięcia wiadomości 
przez tego członka o uchwale, nie później 
jednak niż przed upływem roku od dnia 
odbycia walnego zgromadzenia.

W przypadku, gdy ustawa lub sta-
tut wymagają zawiadomienia członka  
o uchwale, termin sześciotygodniowy 
biegnie od dnia tego zawiadomienia do-
konanego w sposób wskazany w statucie.

Sąd może nie uwzględnić upływu 
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli 
utrzymanie uchwały walnego zgroma-
dzenia w mocy wywołałoby dla człon-
ka szczególnie dotkliwe skutki, a opóź-
nienie w zaskarżeniu tej uchwały jest 
usprawiedliwione wyjątkowymi okolicz-
nościami i nie jest nadmierne.

Orzeczenie sądu ustalające nieist-
nienie albo nieważność uchwały wal-
nego zgromadzenia bądź uchylające 
uchwałę ma moc prawną względem 
wszystkich członków spółdzielni oraz 
wszystkich jej organów.

Powyższe informacje są informacjami 
podstawowymi dotyczącymi walnego 
zgromadzenia w spółdzielniach miesz-
kaniowych. 

W Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej tryb zwoływania, obrado-
wania - w tym podejmowania uchwał, 
sporządzania protokołów, unormo-
wane zostały w Regulaminie Walne-
go Zgromadzenia Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, uchwalonym 
przez Walne Zgromadzenie 29 maja 
2008 roku. Regulamin ten wymaga po-
ważnej aktualizacji w związku ze zmianą 
przepisów powszechnie obowiązujących 
dotyczących spółdzielni mieszkanio-
wych. Będzie to możliwe po uchwaleniu 
nowelizacji statutu naszej Spółdzielni, 
który w aktualnym brzmieniu uchwalo-
ny został przez Zebranie Przedstawi-
cieli 27 listopada 2007 roku. Od tego 
czasu przepisy w zakresie spółdziel-
czości wielokrotnie się zmieniały. 

Do czasu nowelizacji statutu,  
w zakresie w jakim jest niezgodny  
z powszechnie obowiązującymi 
przepisami, należy stosować wprost  
te przepisy.

Lidia Grzymska

Co może Walne Zgromadzenie?
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Z dniem 1.10.14 salon optyczny 
OPTYK Sala przeniesiony 

z Simply na Mickiewicza 37

Kandydaci do samorządu z osiedli WSM

Nasi spółdzielcy startują z różnych partii i komi-
tetów wyborczych,. Jednak nie to jest ważne, ale 
to, że są aktywni lokalnie, na własnym podwórku, 
bez wielkiej polityki. Nie zawsze są na pierwszych 
miejscach, ale nie miejsce się liczy. Najważniejszy 
jest człowiek, który mieszka w sąsiednim domu, 
chodzi na spacery tymi samymi ścieżkami, kupuje 
w tym samym sklepie. To on, Twój sąsiad, Spół-
dzielca, tak jak Ty. Warto oddać mu swój głos. 
Będzie Cię reprezentował w sprawach mniejszej  
i większej wagi. Może sprawi, że w Twojej dzielnicy 
i w Twoim osiedlu będzie się żyło lepiej. Daj mu 
szansę. Niech pokaże, co potrafi. Może satysfak-

cja będzie obopólna: i wybranego, i wyborców.  
A oto lista naszych kandydatów-spółdzielców.

Do Rady dzielnicy BIAŁOŁĘKA są to:
Okręg wyborczy nr 3 

1. FRONCZAK Marek               – Lista nr 4
2. ZAKRZEWSKI Andrzej          – Lista nr 4

Do Rady dzielnicy BIELANY są to:
Okręg wyborczy nr 1 – Marymont, Ruda,  
Stare Bielany 

1. STANISZEWSKA Iwona         – Lista nr 3
2. PIENIEK Daniel                    – Lista nr 4

Okręg wyborczy nr 2 – Piaski, osiedle Bielany, 
Olszyna 

1. KOZERSKA Alina                 – Lista nr 3
2. SOJA–KOZŁOWSKA Ilona    – Lista nr 4
3. ADAMSKI Paweł                 – Lista nr 6
4. JANCZEWSKA Arleta          – Lista nr 6
5. ŁADYŃSKA Małgorzata      – Lista nr 6
6. PIETRUCZUK Anna             – Lista nr 6
7. SZADKOWSKA Monika       – Lista nr 6
8. ZIELIŃSKI Maciej                – Lista nr 6
9. KSIĘŻAK Leszek                  – Lista nr 33
10. STOJEK Teresa                    – Lista nr 33
11. WIERZBICKA Ewa               – Lista nr 33
12. JUHRE Iwona                     – Lista nr 34

Okręg wyborczy nr 3 – Chomiczówka, Piaski 
1. JACKOWSKA Renata           – Lista nr 7
2. WĄDOŁOWSKA Luiza         – Lista nr 32

Okręg wyborczy nr 4 – Wrzeciono, Młociny
1. DAŚKO Łukasz                    – Lista nr 4
2. CZARNECKA Anna Maria    – Lista nr 6 
3. KRZYŻANOWSKI Krzysztof  – Lista nr 7
4. ZALEWSKA Ewa                  – Lista nr 32

Okręg wyborczy nr 5 – Wawrzyszew, Radiowo, 
Wólka Węglowa 

1. STANISZEWSKI Filip           – Lista nr 3
2. WIECZOREK Joanna           – Lista nr 3
3. BANDURSKI Robert           – Lista nr 4
4. CZAPKARSKI Bogusław      – Lista nr 4
5. WRÓBEL Robert                 – Lista nr 4
6. ORLIK Robert                     – Lista nr 6
7. KAMIŃSKA Karolina           – Lista nr 32
8. PIERZCHAŁA Ryszard         – Lista nr 32
9. WĄDOŁOWSKI Artur          – Lista nr 32
10. WĄSIK Jarosław                 – Lista nr 33
11. HOMAN Katarzyna            – Lista nr 34
12. MICHAŁOWSKA Ewa          – Lista nr 36

Do Rady dzielnicy ŻOLIBORZ są to:
Okręg wyborczy nr 1 

1. SAPA Janusz                       – Lista nr 3

Okręg wyborczy nr 2 - Sady Żoliborskie 
Żoliborz III

1. ROGALA Robert                 – Lista nr 3
2. WOLCIAL Dariusz               – Lista nr 3
3. KOZACZUK Filip                 – Lista nr 4
4. SKRZECZ Ewa Krystyna      – Lista nr 4
5. MILEWSKI Wojciech           – Lista nr 6
6. GEDIGA Sławomir Tadeusz  – Lista nr 32
7. JANOWSKI Dariusz Sławomir – Lista nr 32

8. PISKORSKI Grzegorz             – Lista nr 32
9. SĘKOWSKA WIECZOREK Alicja   

               – Lista nr 32
10. KOLBOW-STAROŃ Małgorzata Elżbieta  

                                            – Lista nr 33
11. JAWORSKA Anna Bogumiła     

               – Lista nr 35
12. KRĘŻLEWSKI Zbigniew Bogdan   

               – Lista nr 35

Okręg wyborczy nr 3 – Zatrasie-Rudawka - 
Żoliborz IV Serek – Żoliborz II

1. ELCZYK Dorota Danuta       – Lista nr 3
2. MAZURKIEWICZ Ryszard Andrzej  

                  – Lista nr 3
3. SUSKI Paweł Artur               – Lista nr 3
4. ZAJĄC Wiktor                      – Lista nr 3
5. BAŃCZYK Elżbieta               – Lista nr 4
6. KALINOWSKI Adam             – Lista nr 4
7. KRASNOPOLSKI Andrzej      – Lista nr 6
8. LEMAŃSKI Robert                – Lista nr 6
9. SZABELAK Ryszard Hieronim – Lista nr 6 
10. SZYMAŃSKA Anna               – Lista nr 6
11. WIŚLIŃSKA Agata Katarzyna    

                – Lista nr 31
12. GŁOWALA Władysław           – Lista nr 32
13. KOWALSKA Elżbieta             – Lista nr 32
14. WYSOCKA-ZDZIARSKA Kinga Olimpia  

                – Lista nr 32
15. DOMAGAŁA Michał              – Lista nr 35
16. PIWOŃSKI Aleksander            – Lista nr 35

Okręg wyborczy nr 4 – Kolonie Zajączki,  
Boguckiego, Aleja Wojska Polskiego,  
Dymińska, Żoliborz II 

1. JABŁOŃSKI Krzysztof Marek – Lista nr 4
2. CEGIEŁKA Tadeusz               – List nr 35

Do Rady m.st. Warszawy są to:
1. FIGURA Dariusz                    – Lista nr 3
2. KACZMARSKA Anna Urszula  – Lista nr 3
3. STANISZEWSKA Klaudia        – Lista nr 3
4. DUBIEL Zbigniew                  – Lista nr 4
5. JAKOWICKA Agnieszka          – Lista nr 4
6. KOZACZUK Marcin                – Lista nr 4
7. LACHOWIECKI Leszek            – List a nr 6

Do Sejmiku Wojewódzkiego są to:
1. WIRO-KIRO Maria                  – Lista nr 4

ŚWIADOMY WYBÓR ZALEŻY OD WAS
Spółdzielczy Żoliborz

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

dokończenie ze strony 2
W naszej Radzie skorzystaliśmy z możliwości, 

jaką daje zapis w statucie, że wynagradzanie jej 
członków może zostać ograniczone poprzez decy-
zję samej rady i nasze wynagrodzenia ustaliliśmy 
na znacznie niższych poziomach. 

Janusz Sapa – Żoliborz III 
Uważam, iż takie postawienie sprawy nie jest 

żadnym nowatorskim podejściem do nowelizacji 
statutu. Ważniejsze jest bowiem nadanie nowocze-
snej funkcji OSIEDLOM i ich radom, które powinny 
być – przy takiej wielkości Spółdzielni – organa-
mi o poszerzonych kompetencjach, jednostkami 
zarządzającymi swoimi losami. Natomiast Rada 
Nadzorcza i Zarząd powinny decydować o pona-
dosiedlowych, wspólnych sprawach WSM. Z takim 
podejściem do tematu wiąże się także sprawa wy-
boru przewodniczących, zarówno Rady Nadzor-
czej, jaki i rad osiedli, którzy powinni być wybie-
rani bezpośrednio drogą głosowania na walnych 
zgromadzeniach członków WSM. Podobnie ma się 
sprawa komisji rewizyjnych, które – jak wskazuje 
sama ich nazwa – nie powinny być powoływane 
przez członków rad, lecz wybierane na walnych 
zgromadzeniach. Kolejna niedorzeczność to Komi-
tety KOLONIJNE powoływane przez rady osiedli. To 
anachroniczny przeżytek z poprzedniej epoki, nie-
pasujący do współczesności. RADY Kolonii powin-
ny być powoływane drogą wyboru – głosowania 
wszystkich członków-mieszkańców Kolonii. 

Dopiero wtedy, po nowym rozstrzygnięciu tych 
kwestii, można dyskutować o liczebności organów, 
wynagradzaniu członków rad, itp. Przed laty pro-
ponowałem np. obniżenie stawek, a co najmniej 
ich zatrzymanie na ówczesnym poziomie. Kiedy 
jednak przeprowadziłem sondaż wśród członków 
Spółdzielni, okazało się, że, przy zniesieniu lub 
obniżeniu wynagrodzeń, nie byłoby chętnych do 
udziału w pracach rad. Trzeba jednak spojrzeć na 
to i od innej strony.

Dlaczego dziś nie ma warunków do społecznej 
działalności w spółdzielniach? A może dobrze było-
by – przy zachowaniu kadencyjności – preferować 
doświadczenie i zaradność działaczy sprawdzonych 
najpierw w radach kolonii, potem radach osiedli, 
a dopiero później w Radzie Nadzorczej. Smutne 
mamy doświadczenia, gdy do organów najwyż-
szych, a także na odpowiedzialne funkcje wybie-
rane są osoby nieznające prawa, regulaminów, nie-
mające żadnego doświadczenia w pracy tego typu. 
I nad tym warto byłoby zastanowić się, dokonując 
nowelizacji Statutu WSM.

Oczywiście w takim ujęciu „awansu” spółdziel-
czego traci całkowicie na wartości pytanie o łącze-
nie funkcji w radzie osiedla i Nadzorczej. Takowego 
nie powinno być. Najpierw niech każdy kandydu-

jący sprawdzi się na niższym szczeblu działania,  
a gdy udowodni, że zna się na pracy, awansuje  
na wyższe funkcje.

Monika Szadkowska, Piaski
Moim zdaniem nie ma potrzeby zmniejszania 

liczby członków rad. Jak mi wiadomo, w ostatnim 
czasie już to zrobiono. Poza tym budynki w naszym 
osiedlu pochodzą z lat siedemdziesiątych. Wyma-
gają rewitalizacji i bieżących remontów nadzoro-
wanych m.in. właśnie przez członków rad osiedli.

Uważam, że odpowiedzialność, jaką ponoszą 
członkowie Rady Nadzorczej jest na tyle wysoka, iż 
nie powinni oni pracować społecznie. Jeśli chodzi 
o wynagrodzenie członków  rady osiedla, wiem, że 
zostało ono znacząco zmniejszone o około 50 %  
w stosunku do wytycznych Rady Nadzorczej.

Ze względu na to, iż istotny jest bezpośredni  
i szybki przepływ informacji, dobrze, iż część przed-
stawicieli pełni funkcje w obu organach. Osiedle 
jest przecież częścią składową WSM.

Zofia Lepakiewicz – Młociny
Uważam, że korzystne byłoby zmniejszenie licz-

by zarówno członków Rady Nadzorczej, jak i rad 
osiedli. Nadmiar „dyskutantów” sprawia, że zała-
twienie nieraz nawet błahej sprawy zajmuje zbyt 
wiele czasu. Rada Nadzorcza powinna się składać 
najwyżej z 21 osób, a jeśli 
chodzi o radę osiedla, to licz-
ba członków powinna zależeć 
od mieszkańców. Jeżeli chcą 
mieć większą radę i stać ich 
na to, proszę bardzo, a jeśli 
chcą mniejszą, bo uważają, że 
im mniej tym lepiej, to niech 
decydują sami.

Wynagrodzenia powinny 
być symboliczne. Co to za 
działacz społeczny, który wal-
czy o miejsce w radzie, żeby 
dostawać pieniądze i to wcale 
nie małe? 

W zasadzie nie powinno się 
łączyć funkcji, ale jeśli już, to 
na pewno wynagrodzenie po-
winno się brać tylko z jednego 
miejsca. 

Rada osiedla jest bliżej 
ludzi, wśród których działa. 
Zajmuje się sprawami osiedla, 
które ma wiele „długoletnich” 
problemów. Aby je dobrze 
znać, trzeba dłużej pobyć  
w radzie. Może w przypadku 
rady osiedla powinny być nie 
dwie, a cztery kadencje? 

Minisonda 

WYBORY SAMORZĄDOWE tuż tuż – już w niedzielę 16 listopada. Na kogo głosować? Takie pytanie 
zada sobie większość głosujących. I słusznie. Warto sobie na nie odpowiedzieć, pomyślawszy nieco 
głębiej. Żyjemy w określonym miejscu, w określonym środowisku, wśród ludzi, których mniej lub bar-
dziej znamy, bo jesteśmy sąsiadami, z jednego bloku, z jednego podwórka czy jednej klatki schodowej.  
A przede wszystkim należymy do jednej spółdzielni, mamy podobne problemy. Może więc przez mo-
ment zastanówmy się, czy nie kandyduje ktoś z mieszkańców naszych osiedli, czy to nie jemu warto 
oddać swój głos? Pamiętajmy, że możemy głosować na jednego kandydata z każdej listy.
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Uśmiechnij się na Piaskach
To piękne hasło propagował i umac-

niał sportowo-rekreacyjny piknik, który 
dla mieszkańców osiedla WSM Piaski 
zorganizowały Rada Osiedla i admi-
nistracja. Czternastego września był 
piękny, słoneczny dzień; osiedlowy plac 
zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 za-
tętnił życiem. Na piknik przybyli tłumnie 

mieszkańcy osiedla, ale również nasi są-
siedzi z Chomiczówki, Olszyny, I Żolibor-
skiej, TBS-u i nie tylko.

Ciepłe promienie słoneczne rozgrze-
wały nas, ciesząc buzie dzieci i rodziców. 
Moc atrakcji absorbowała całkowicie 
uwagę. Dzieci skakały po dmuchanych 
zjeżdżalniach, wspinały się na wiel-
ką ściankę wspinaczkową, korzystały  
z urządzeń zabawowych. Organizatorzy 

tradycyjnie przygotowali blok sportowy. 
Rywalizacji pomiędzy naszymi najmłod-
szymi sportowcami towarzyszył szeroki 
uśmiech, doskonały nastrój oraz szybko 
upływający, wypełniony po brzegi czas. 
Uczestnicy pikniku mogli wziąć także 
udział w wyścigach zdalnie sterowanych 
modeli autek, w warsztatach artrecy-

klingowych, przejażdżkach kucykami, 
poskakać na batucie i odbyć krótką tra-
sę na wybranym typie motocykla. 

Nieopodal sceny wyrósł na placu eko-
zamek. Zbudowany został z plastikowych 
butelek po napojach. Cieszył się olbrzy-
mią popularnością. Pani Kasia pokazała 
przeróżne rzeczy, które można stworzyć 
z takich butelek. Nawet dorośli chętnie 
toczyli pojedynki na wykonane przez 

Do redakcji nadszedł list. Ponieważ pełny tekst ze zdjęciami opublikowano również na stronie tustolica.pl przedrukowujemy jedynie znaczące fragmenty.

Jak Piknik na Piaskach promował głupotę

nią, plastikowe miecze, przemieniając 
się w dzielnych rycerzy. Osoby zmęczo-
ne aktywnością fizyczną mogły posilić 
się zdrową żywnością lub grillowany-
mi specjałami kuchni pana Andrzeja. 
Oglądaliśmy pokazy karate szkoły walk 
„Kime” oraz pokazy uczniowskiego klubu 
judo „Meiyo”. Widzieliśmy też kaskaderskie 
wyczyny chłopaków ze „ScooterKingZ PL”, 
dla których wsiąść na skuter we trzech 
jednocześnie i w takim składzie po-
stawić maszynę na jedno koło to była 
pestka. Gdy na zielonej trawie placu 
trwały zawody sportowe dla dzieci, na 
boisku przed placem toczyła się zacięta 
rywalizacja w piłkę siatkową pomiędzy 
młodzieżowymi zespołami mieszkańców. 
Punktem kluczowym na pikniku była sce-
na, na której odbył się występ młodzie-
ży ze Stowarzyszenia Muzycznego Viva 
La Musica! Zatańczyła dla nas Natalia 
Zduńska, zaśpiewały chórzystki Piasko-
we Babeczki z Kapelą Piaski. Gwoździem 
programu scenicznego był zespół Libero. 
Po koncercie rozdano nagrody. Wieczo-
rem rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy 
kiełbaski i śpiewaliśmy, tańczyliśmy przy 
muzyce i akompaniamencie Krzysztofa 
Szukiłowicza. Za tak udaną imprezę or-
ganizatorzy i uczestnicy dziękują admini-
stracji i Radzie Osiedla Piaski oraz Radzie 
i Zarządowi Dzielnicy Bielany – burmi-
strzowi Rafałowi Miastowskiemu i jego 
zastępcom: Piotrowi Rudzkiemu i Grze-
gorzowi Pietruczukowi. Dzięki współpra-
cy udało się zorganizować bloki kultury  
i sportu oraz pokryć część kosztów orga-
nizacyjnych. Podziękowania przesyłamy 
również Carrefourowi za przekazane pre-
zenty i słodycze dla dzieci.

Małgosia Ładyńska, Klub Piaski

Czytelnicy piszą, my odpowiadamy

Szanowna Redakcjo. Pikniki rodzinne 
na bielańskich osiedlach są fajne, ale pod 
warunkiem, że ich organizatorom nie za-
braknie wyobraźni.

14 września odbył się Piknik na Pia-
skach. Mój kilkuletni synek uczestniczył  
w zajęciach prowadzonych przez Fundację 
Przystanek Twórczość. Niestety zabawa 
nie była wyśmienita, gdyż organizatorzy 
pikniku stanowisko fundacji posadowi-
li w odległości kilku metrów od startu  
i trasy przejazdu motocykli (jedna z 
atrakcji pikniku). Moje dziecko razem 
z innymi kilkulatkami przez cztery go-
dziny tworzyło ekozabawki w oparach 
spalin i w hałasie gazujących na starcie 
motocykli. Trasa nie była dostatecznie 
wygrodzona taśmami, motocykle jeź-
dziły po chodnikach tuż przy wyjściach 
z klatek schodowych, właściwie każ-
dy mógł wtargnąć pod jadący moto-
cykl, a gapiów było wielu. Kierowcy 
motocykli i przewożeni pasażerowie  
(w tym dzieci) jeździli bez kasków. Szko-
da, że organizatorom Pikniku na Piaskach  
zabrakło zdrowego rozsądku i zabawa 
nie była w 100 % udana. 

Z poważaniem 
mieszkanka Bielan, Karolina Paderewska

Organizatorem pikniku była Komi-
sja ds. Społeczno-Kulturalnych Rady 
Osiedla WSM Piaski. A oto stanowi-
sko organizatorów w tej sprawie:

Szanowna Pani, miło nam, że uczest-
niczyła Pani wraz z dzieckiem w naszym 
pikniku. Cieszy nas, że aż z Chomiczówki 
i innych osiedli mieszkańcy dojeżdżają na 
naszą coroczną imprezę.

Przyjmujemy wszystkie uwagi, nawet 
te krytyczne, gdyż to pomaga nam odpo-
wiednio modyfikować przygotowania do 
następnych festynów. Pani sugestie weź-
miemy pod uwagę. 

Jednakże w przyszłości prosimy, aby 
zastrzeżenia co do organizacji zgła-
szać bezpośrednio do organizatorów 
podczas trwania imprezy. Stanowisko 
startu przejażdżek motocyklowych mo-
gliśmy przenieść w każdej chwili w inne  
miejsce.

Program każdej naszej imprezy plene-
rowej przekazywany jest jako informacja 
między innymi do Straży Miejskiej i Po-
licji. Instytucje te nie wniosły żadnych 
zastrzeżeń. 

W trakcie pikniku Policja zwróciła 
uwagę motocyklistom, aby dzieci jeź-
dziły jednak w kaskach i od tego mo-
mentu stało się to obowiązkowe, mimo 
protestów niektórych rodziców mających 
zastrzeżenia co do higieny takiego po-
stępowania. 

Ze względów technicznych trasa prze-
jazdu nie została wygrodzona taśmami, 
ale kierowcy zostali pouczeni o zachowa-
niu szczególnej ostrożności. Przejażdżki 
motocyklowe trwały od godz. 15:00 do 

17:00, to jest dwie a nie cztery godziny, 
a pokazy kaskaderskie odbywały się na 
wygrodzonym terenie i trwały od godz. 
15:00 do 16:15.

Tym niemniej jeśli odczuła Pani jaki-
kolwiek dyskomfort spowodowany błę-
dami organizacyjnymi – serdecznie prze-
praszamy.

Poniżej przedstawiamy niektóre 
wpisy internautów. Wszystkie ze stro-
ny tustolica.pl .

02.10.2014 03:02 #KKZS 
Karolina – nie przesadzaj. Rodzice 

sami nie chcieli, aby ich dzieci zakładały 
kaski po kimś z obawy przed wszawicą. 
Motocykliści jeździli tylko półtorej godzi-
ny, a nie cztery – jak piszesz. O ile dobrze 
pamiętam, to skutery miały wygrodzony 
teren. 

02.10.2014 13:33 #Małgorzata 
Zdjęcia zamieszczone na Waszej stro-

nie są najpewniej z poprzedniego festy-
nu! Skutery w tym roku jeździły na wyzna-
czonym, wygrodzonym terenie! 

04.10.2014 22:55 #Mieszkaniec Bloku 
Ja rozumiem, że każdy ma prawo do 

rozrywki, ale czy naprawdę nie ma bez-
pieczniejszych miejsc do zorganizowania 
takiego toru? Ciekawe, ile osób byłoby 
zadowolonych, gdyby to bezpośrednio 

pod ich oknami zorganizowano taką  
„zabawę”. 

06.10.2014 23:32 #Daszka 
Karola – masz rację!!! Po co im te 

pikniki? Nie może być tak jak u nas 
na Chomiczówce? Cisza, spokój. Wy-
myślają! Zabaw, imprez, pikników im 
się zachciewa. I jeszcze pod oknami 
mieszkańców hałasują. Babcie rozjeż-
dżają. A tak, swoją drogą, to Ty sa-
dystka jesteś. Cztery godziny trzyma-
łaś dziecko w tym smrodzie spalin!!! 
Niesamowite! Ja zabrałam swoje dzie-
ci i Marka na przejażdżki konikami. 
Było wspaniale. 

Jak widać nie wszyscy muszą 
myśleć identycznie. Przecież mo-
żemy się pięknie różnić. Szkoda, 
że pani Karolina i autorzy strony 
tustolica.pl mijają się z prawdą, by 
udowodnić organizatorom pikniku 
„promowanie głupoty”. Przecież 
chłopcy na skuterach i motocykli-
ści gościli na pikniku nie dłużej niż 
dwie godziny, a teren akrobacji 
skuterów był wyznaczony taśma-
mi. Na przyszłość warto sprawę 
przemyśleć i wyciągnąć wnioski. 
Organizatorzy pikniku już to zro-
bili, co widać w przesłanym przez 
nich stanowisku.

Redakcja

20-lecie „Południa”
Jedna z warszawskich gazet lokal-

nych – tygodnik „Południe” – skoń-
czyła 20 lat. W trakcie jubileuszu  
w Służewskim Domu Kultury redakcja 
pisma nagrodziła osoby najbardziej za-
angażowane w rozwój miasta. Wśród 
nich znalazła się Maria Mossakowska, 
wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
WSM.

Pierwszy numer gazety „Południe 
Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa” 
wydano 1 kwietnia 1994 roku. Gaze-

ta przez kolejne lata rozszerzała swoją 
działalność, dlatego w 2006 i 2010 
roku powstały edycje gazety przezna-
czone dla mieszkańców innych tere-
nów Warszawy. Pismo dociera dziś do 
jedenastu dzielnic stolicy w nakładzie  
150 tysięcy egzemplarzy. Od samego 
początku na czele zespołu redakcyjne-
go stoi Andrzej Rogiński. 

18 września w siedzibie Służewskie-
go Domu Kultury przy ulicy Bacha 15 
tygodnik obchodził swoje 20-lecie. 

Redakcja po raz piętnasty postano-
wiła przyznać Nagrody Południa dla 
osób zaangażowanych na rzecz śro-
dowisk lokalnych lewobrzeżnej War-
szawy. Wyróżniono dwanaście osób. 
Wśród laureatów znalazł się m.in. 
profesor Łukasz Turski z Centrum 
Fizyki PAN, przewodniczący Rady 
Naukowej Centrum Nauki Kopernik.  
W 70. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego Nagrodę otrzymał 
także jego uczestnik, generał Zbi-
gniew Dionizy Ścibor-Rylski. Dwu-
krotny laureat Krzyża Srebrnego 
Orderu Wojennego Virtuti Militari  
z powodów zdrowotnych nie mógł 
się pojawić na uroczystości. Nagro-
dę odebrał również Jacek Dymowski 
z Żoliborskiej Szkoły Boksu – trener 
i opiekun trudnej młodzieży. Wśród 
nagrodzonych znalazła się Maria 
Mossakowska, wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej WSM. Wyróżnienie 
otrzymała za aktywność w samorzą-
dzie terytorialnym i spółdzielczym,  
a także za przyczynienie się do  
powstania rad osiedli w dzielnicy  
Bielany. 

Tygodnikowi złożyli wyrazy uznania 
przedstawiciele władz różnego szcze-
bla, m.in. wiceprezesa Rady Ministrów 
Janusza Piechocińskiego i marszałka 
województwa mazowieckiego Adama 
Struzika. Prowadzący spotkanie muzyk 
Andrzej Frajndt zaprosił zebranych na 
Koncert Gwiazd.

Serdecznie gratulujemy zespołowi 
„Południa” i życzymy kolejnych wspa-
niałych 20 lat.

BP
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Ceny już od 240 złotych netto.

Planowane inwestycje
Budowa zespołów mieszkaniowych:

Wrzeciono/Lindego
Talarowa w rejonie Urzędu Dzielnicy Białołęka

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni  
www.wsmzoliborz.pl oraz do biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14 (pok. 108), 

tel. (22) 561 34 19.

Niedzielskiego 2 II etap 
2-pokojowe 
 71,91 m2

3-pokojowe 
 79,58 m2

Średni członkowski koszt m2

 – 5 616,00 zł (brutto)
    (cena może wzrosnąć)
Miejsce postojowe
 – 29 160,00 zł (brutto)

Lokale użytkowe  
o powierzchni użytkowej
 72,63 m2 – 91,77 m2

Średni członkowski koszt m2

 – 7 687,50 zł (brutto)

Saperska 3
3-pokojowe  
 72,60 m2, 80,40 m2 
 83,40 m2, 92,20 m2

4-pokojowe  
 92,00 m2

Członkowski koszt m2 powierzchni
przeliczeniowej
 – 8 094,84 zł (brutto)
Miejsce postojowe
 – 32 383,26 zł (brutto)

Warszawska   Spółdzielnia   Mieszkaniowa
oferuje  do  sprzedaży  mieszkania  w  nowych  inwestycjach

Dokonania samorządów osiedli
Bielany na zdrowie to przesłanie, 

zorganizowanego przez Radę i Zarząd 
Dzielnicy Bielany, pikniku profilaktycz-
no-sportowego 2014, który w sobotę, 
6 września, zawładnął parkiem Olszyna. 

Pogoda dopisała; frekwencja i hu-
mory również. Najwięcej atrakcji było 
dla najmłodszych mieszkańców Bielan, 
bo to dla nich przygotowano zamki  
i dmuchane zjeżdżalnie, a także zorga-
nizowano konkurencje i konkursy spraw-
nościowe, zakończone wręczeniem 
nagród i słodkich upominków. Dorośli 
mogli poddać się darmowemu badaniu 
ciśnienia krwi i zawartości cukru. Czeka-
ły też na nich przekąski, kawa i herbata. 
Dla wszystkich były koncerty Jeremiego  
i Rafała Brzozowskiego, a na zakończe-
nie cudowny pokaz „Tańczące fontan-
ny”, polegający na tworzeniu koloro-
wych osiemnastometrowych obrazów 
strumieni wodnych, zmieniających się 
w takt pięknych i melodyjnych utworów 
muzycznych. 

Spółdzielcy WSM z przyjemnością od-
notowali wręczenie przez burmistrza Ra-
fała Miastowskiego i redaktora Andrzeja 

Rogińskiego z „Południa” dyplomów  
z okazji 20-lecia samorządu miesz-
kańców na terenie Bielan. Dwa z tych  
dyplomów przypadły przewodniczą-
cym samorządów osiedli WSM Piaski  
i Wawrzyszew, Zofii Sudra-Czerwińskiej  
i Zygmuntowi Morawskiemu.

W tym miejscu warto przypomnieć, 
jak rozwijały się samorządy w okresie 
ostatniego dwudziestolecia. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, gdy po-
wstała Gmina Warszawa-Bielany, miesz-
kańcy zauważyli, że w nowym podziale 
administracyjnym zmieniła się gradacja 
ważności spraw. Zobaczyli, że mają 
bliżej do władzy, przez co mogą mieć 
wpływ na lepsze gospodarowanie środ-
kami publicznymi i zaspakajanie swo-
ich potrzeb. Stworzyli oddolne grupy 
inicjatywne, zmierzając do powołania 
samorządów mieszkańców, co udało się 
już w 1994 roku. Na Piaskach szczegól-
ną rolę odegrały Maria Mossakowska, 
a także Joanna Zielińska, która została 
pierwszą przewodniczącą samorządu 
(po 15 latach zwolniła to miejsce dla 
Zofii Sudry-Czerwińskiej). Na Wawrzy-

szewie przewodniczącym samorządu 
został Ryszard Walczak, a jego zastępcą 
Zygmunt Morawski, który obecnie pełni 
funkcję przewodniczącego. Samorządy 
zostały zarejestrowane w gminie jako 
jednostki pomocnicze niższego rzędu,  

a po pewnym czasie uchwalono ich sta-
tuty, które obowiązują do dziś. W swo-
jej działalności samorządy uczestniczą  
w rozwiązywaniu problemów mieszkań-
ców, współpracując z radami i zarząda-
mi osiedli, Radą i Zarządem Dzielnicy 
Bielany, Policją i Strażą Miejską. 

W tych dwudziestu latach samorzą-
dowcy wielokrotnie przekazywali wła-
dzom propozycje podjęcia działań, któ-
rych oczekują mieszkańcy. Aby być na 
bieżąco z pracą gminy, a potem dziel-
nicy, uczestniczyli w posiedzeniach rady 
gminy/dzielnicy. Z ich inicjatywy na Pia-
skach wykonano, lub przyspieszono wy-
konanie, budowę boiska z kortami przy 
Szkole Podstawowej nr 293, studnię 

oligoceńską, remont ulic Kochanowskie-
go i Literackiej, budowę ekranów przy 
Trasie AK. To dzięki nim zorganizowano 
pomoc finansową potrzebną przy wy-
mianie okien w mieszkaniach od strony 
ul. Literackiej. Pozwoliło to na zmniej-

szenie hałasu dobiegającego z drogi 
szybkiego ruchu. Zabiegano również  
o doposażenie przychodni lekarskiej 
przy ul. Kochanowskiego i podjęto wiele 
innych przedsięwzięć zgłaszanych przez 
mieszkańców. 

Na Wawrzyszewie, na wniosek samo-
rządu, została zbudowana studnia oligo-
ceńska przy ul. Wolumen 25a, powstała 
poczta przy ul. Goldoniego 1. Dzięki in-
terwencjom samorządu uchylona została 
decyzja byłego urzędu gminy z 1996 
roku o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu przy ul. Wergiliusza – 
samorząd proponuje zbudowanie w tym 
miejscu przychodni zdrowia. Dzięki sta-
raniom samorządu wprowadzono zmia-

ny w organizacji ruchu na ul. Wolumen 
– zbudowane zostały progi zwalniające, 
nowe przejścia dla pieszych, ustawiono 
barierki ochronne przy szkołach i przed-
szkolach, budowane są chodniki i miejsca 
postojowe dla samochodów. Ważną spra-

wą jest, wielokrotnie wnoszona przez sa-
morząd, sprawa uporządkowania terenu 
przy stawach Brustmana, na co pieniądze 
wyasygnował Zarząd Dzielnicy Bielany. 

Uhonorowane dyplomami samorządy 
nie spoczywają na laurach. Samorząd 
Piasków występuje energicznie o rozbu-
dowę ekranów zmniejszających uciąż-
liwość hałasu rozbudowywanej trasy 
Armii Krajowej i ulicy generała Maczka, 
a także wspomaga samorząd Radiowa  
i Wólki Węglowej w likwidacji wysypiska 
śmieci na granicy Bielan i gminy Stare 
Babice. Samorząd Wawrzyszewa kon-
tynuuje wysiłki związane z bezpieczeń-
stwem i porządkiem na terenie osiedla.

Zbigniew Zieliński

Do redakcji wpłynął „List otwarty 
do członków spółdzielni i ich rodzin”, 
którego autorem jest pan Zygmunt 
Ulicki z osiedla Piaski. List jest dość ob-
szerny, nie jesteśmy w stanie opubliko-
wać go w całości. 

Autor krytycznie ocenia aktualną 
działalność zarówno Zarządu, jak i orga-
nów samorządowych spółdzielni. Pod-
kreśla, że „spółdzielnia to członkowie, 
a nie organy”. Warto zwrócić uwagę, że 
te organy to właśnie członkowie, którzy 
są przez nas wybierani. Na pewno nie 
są w stanie zadowolić wszystkich wy-
borców i sprawić, jak chce autor, żeby 
wszyscy byli zadowoleni. Często więc 
pretensje mogą być uzasadnione, jed-
nak nie wszystkie sprawy są zależne 
od tych organów. Pan Ulicki zwraca 
szczególną uwagę na dwie sprawy: re-
zygnację z obligatoryjnego wyboru 
Komitetów Kolonijnych i likwidację 
Sądu Koleżeńskiego – ma to świad-
czyć o ograniczaniu wpływu członków 
na życie w osiedlach. Autor listu uwa-
ża, że Sąd zlikwidowano nie dlatego, iż 
był instytucją martwą, ale dlatego, 
żeby ukryć pewne sprawy, które po-
winny być przez niego rozpatrywane. 
Obie sprawy są z pewnością dyskusyjne. 
Przecież nikt nam nie zabroni powołania 

Czytelnicy piszą, my odpowiadamy
Komitetu Kolonijnego, czy raczej Komi-
tetu Nieruchomości, jeśli dana nierucho-
mość będzie tego chciała. Nie potrzeba 
tu obligatoryjności. Z Sądem sprawa 
jest o tyle trudniejsza, że faktycznie  
w sprawach błahych zwracano się do 
Sądu Koleżeńskiego nader rzadko,  
a w sprawach poważniejszych i tak koń-
czyło się w sądach powszechnych. To 
prawda, że kiedyś Komitety Kolonijne 
były obligatoryjne, a Sąd Koleżeński 
był wybierany przez Walne Zgromadze-
nie, jednak powoływanie się na historię 
spółdzielni nie zawsze jest słuszne. Trze-
ba mieć na uwadze, jak wiele przez ten 
czas się zmieniło, chociażby w struktu-
rze spółdzielni – liczba osiedli, członków  
i zadań. Można się nad tymi sprawami 
zastanawiać, a jeśli trzeba, wprowadzać 
zmiany. Można wrócić do tego, co było 
dobre, ale nie wolno zapominać, że uwa-
runkowania się zmieniły i dziś nie sposób 
w pełni wrócić do lat 30-ych czy 60-ych. 

Ale do niektórych spraw należy wra-
cać i o nich mówić. Jest to możliwe także 
na łamach naszej gazety. Pismo otwar-
te jest na różne głosy. Panu Ulickiemu 
obiecujemy, że będziemy podejmować 
poszczególne tematy i prezentować gło-
sy naszych członków.

Redakcja



Śladami Marii Kownackiej 
„Śladami Marii Kownackiej” po 

Warszawie, to tytuł projektu edu-
kacyjno-kulturalnego, jaki Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy Oddział 
Żoliborz-Bielany przygotowało dla 
najmłodszych mieszkańców Bielan. 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
zgodnie ze statutem upowszechnia 
wśród mieszkańców stolicy oraz poza nią 
wiedzę o Warszawie dawnej i współcze-
snej, chroni wszelkie postaci dziedzictwa 

kulturowego miasta, podtrzymuje tożsa-
mość miasta, kształtuje jego pozytywny 
wizerunek, inicjuje oraz organizuje im-
prezy artystyczne o tematyce warszaw-
skiej. Niezwykle ważnym elementem 
działalności Towarzystwa jest prowadze-
nie działalności edukacyjno-wychowaw-
czej dla dzieci i młodzieży.

W związku z przypadającą w 2014 
roku 120. rocznicą urodzin Marii Kow-
nackiej TPW Oddział Żoliborz-Bielany 
postanowiło wzbogacić ofertę edu-
kacyjno-kulturalną dzielnicy Bielany. 
Miejscem realizacji projektu „Śladami 
Marii Kownackiej po Warszawie” była 
niezwykle ważna instytucja kultury  
w Warszawie – Biblioteka Publiczna  

im. Stanisława Staszica przy ul. Duracza 
19. Zaproponowaliśmy ciekawe i umożli-
wiające aktywny udział młodszych dzie-
ci działania edukacyjne. Projekt był re-
alizowany w roku szkolnym 2013/2014 
i 2014/2015. W warsztatach eduka-
cyjno-plastycznych „Pory roku z Marią 
Kownacką” uczestniczyło aż 333 dzieci 
z bielańskich szkół, a spektakl teatralny 
w przedszkolach obejrzało ponad 400 
najmłodszych. Zarówno warsztaty, jak  

i teatrzyk były okazją do zaprezentowa-
nia twórczości Marii Kownackiej i boha-
terów jej książek – niezapomnianego 
„Plastusiowego pamiętnika”, „Kajtko-
wych przygód”, „Rogasia z Doliny Rozto-
ki” i wielu innych. To również opowieść  
o autorce wyjątkowej literatury dziecię-
cej. Bogato ilustrowana prezentacja mul-
timedialna podobała się dzieciom, które 
z zainteresowaniem słuchały opowieści 
pana Sławomira Szczockiego o pisarce  
i jej twórczości. Najmłodsi zadziwiali 
swoją wiedzą, odgadując zagadki przy-
rodnicze. Uczestnicy wykonali wspaniałe 
prace plastyczne nawiązujące do książki 
„Kukuryku na ręczniku”. Przedstawienie 
teatralne dla dzieci, przygotowane spe-

cjalnie przez Teatr Wariacja, cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Nie wy-
pada się chwalić, ale roześmiane buzie 
dzieci były dla mnie, jako koordynatora, 
największą nagrodą za pracę włożoną  
w przygotowanie i realizację projektu.

30 września zaprosiliśmy nauczycieli  
i bibliotekarzy do Biblioteki im. Stanisła-
wa Staszica na sesję „Maria Kownacka 
– 120. urodziny”. Niezwykle ciepło mó-
wiła o pisarce pani Ewa Urbańska z „Izby 
Pamięci Marii Kownackiej – Muzeum 
Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej 
miasta stołecznego Warszawy”, która 
sprawuje opiekę nad bardzo bogatym, 
prywatnym księgozbiorem i archiwum 
pozostawionym przez pisarkę. 

O związkach autorki z Żoliborzem  
i Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową 

przypomniała pani Anna Gruszczyń-
ska. Maria Kownacka była członkiem 
spółdzielni i do końca życia mieszkała 
w jej zasobach na Żoliborzu, przy uli-
cy Słowackiego 5/13 m. 74. Wszystko  
w jej mieszkaniu pozostało niezmienio-
ne. Dziś mieści się tam Izba Pamięci Ma-
rii Kownackiej, którą opiekuje się WSM.

Niezwykle wnikliwie omówił wartości 
przyrodnicze w twórczości pisarki pan 
prof. dr hab. Maciej Luniak. Na zakoń-
czenie uczestnicy wysłuchali opinii dra 
Andrzeja Żora – wiceprezesa Związku 
Literatów Polskich – na temat tego, jak 
postrzegamy aktualnie twórczość Marii 
Kownackiej. Jego wypowiedź była tym 
bardziej ciekawa, że był to także punkt 
widzenia pisarza. Na zakończenie prze-
kazaliśmy przedszkolom książki pisarki: 

„Przygody Plastusia’’ i „Kukuryku na 
ręczniku”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które 
w 2014 roku obchodzi 95-lecie swojego 
istnienia, wpisało projekt edukacyjno-
-kulturalny „Śladami Marii Kownackiej 
po Warszawie” w Krajowy Program Ob-
chodów swojego jubileuszu.

Spotkania współfinansowało mia-
sto stołeczne Warszawa. Dzięki temu 
wszystkie działania były dla uczest-
ników bezpłatne. Zapraszamy na 
stronę TPW Oddział Żoliborz-Biela-
ny, a tym samym stronę projektu:  
www.tpw-zb.pl 

Bardzo dziękujemy bielańskim 
szkołom i przedszkolom za udział  
w naszym projekcie.

Ewa Wierzbicka, koordynator 

Dzień Zdrowej Rodziny
Żoliborz IV

Były obawy co do pogody, ale ta nie 
zawiodła licznie przybyłych. 6 września 
na boisku Szkoły Podstawowej nr 92  

im. Jana Brzechwy przy ul. Przasnyskiej 18a,  
w osiedlu WSM Żoliborz IV Zatrasie Ru-
dawka, odbył się „Dzień Zdrowej Rodziny”. 

Organizatorami pikniku były: Urząd 
Dzielnicy Żoliborz, Szkoła Podstawowa 
nr 92 oraz partnerstwo lokalne „Nasz 
Żoliborz IV”, koordynowane przez żo-
liborski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
W promocję imprezy zaangażowała się 
też administracja osiedla Żoliborz IV. Na 
najmłodszych uczestników pikniku cze-
kały m.in. spektakl profilaktyczny, liczne 
animacje i konkursy z nagrodami, kolo-
rowa, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina  
i basen z kulkami, a także kucyki i punkt 
malowania buziek. Dla nieco starszych 
amatorów współzawodnictwa sportowe-
go przygotowano bardzo wysoką, jak na 
mój gust, pneumatyczną ściankę wspi-
naczkową, trenażery wioślarskie i park 
linowy. W ramach partnerstwa „Nasz 
Żoliborz IV” dostępne były m.in.  porady 
specjalistów z zakresu terapii uzależnień, 
żywienia oraz prawa. Promowano także 
nowo powstały na terenie Dzielnicy Żo-
liborz Punkt Ogólnopolskiej Pomocy Pa-
lącym, a ratownicy medyczni dali pokaz 
pierwszej pomocy. Zaproszone Policja 
i Straż Miejska przygotowały swoje po-
jazdy. Dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie 
z Policjantem Jeżykiem, znanym z imprez 
profilaktycznych organizowanych przez 
funkcjonariuszy Policji. 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
przygotowali dla dzieci liczne atrak-
cje edukacyjne, m.in. turniej szacho-

wy, kącik edukacyjny, zabawy dużymi 
klockami i konkurs na rodzinne herby. 
Lokalna biblioteka z Broniewskiego 
9a umożliwiła zainteresowanym czy-
telnikom pozyskanie bezpłatnie ksią-
żek w zamian za przyniesienie swoich 
przeczytanych. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci prezentowało dwa stoiska infor-
mujące o działalności na terenie Żoli-
borza, i częstowało uczestników wła-
snymi wypiekami z zajęć kulinarnych 
prowadzonych w Ognisku. Na stoisku 
była także możliwość zrobienia modnej 
gumkowej bransoletki. Muzeum Izba 
Pamięci Marii Kownackiej, prowadzone 
pod patronatem WSM, prezentowało 
książki Marii Kownackiej i okoliczno-
ściowe wydawnictwa na 120-lecie uro-
dzin pisarki. Dla dzieci zorganizowano 
konkurs na wykonanie plastelinowych 
bohaterów jej książek. 

Hitem były grillowane jabłka oraz 
cukrowa wata (co i rusz trzeba było 
dokupywać cukier), a także szarlotka  
z jednej z warszawskich piekarni. Na 
scenie prezentowali się uczniowie szko-
ły z programem wokalnym i tanecz-
nym. Festyn zakończył koncert zespołu 
coverowego.

Adam Kalinowski


