
Był czas zebrań, czas refleksji  
i jest czas na wnioski. Kolejne Walne 
Zgromadzenie – statutowe - przed 
nami. Czerwcowe Walne, podobnie 
zresztą jak poprzednie, było dość 
nerwowe i, powiedzmy szczerze, 
niestety chwilami żenujące. 

Z pewnością zaważył na tym fakt, że 
tym razem połączone było z wyborami 
do Rady Nadzorczej. Wyjątkowa oka-
zja do „walki o władzę”, ale nie tylko, 
bo przede wszystkim to dla stałych 
bywalców, którzy uwielbiają namie-
szać, zaognić, „powalczyć”, możliwość 
„dokopania” komu i jak się da. Sprawy 
merytoryczne, ważne dla spółdzielców 
i Spółdzielni, schodzą na plan dalszy, 
czego najlepszym dowodem jest fakt, 
że na wszystkich czterech częściach 
zebrania zmieniano porządek obrad 
przesuwając na początek wybory,  
a na dalsze miejsca: sprawozdanie Rady 
Nadzorczej, Zarządu, sprawozdanie fi-
nansowe, czy absolutorium dla Zarzą-
du. W kontekście rozliczenia z pracy, tak 
Rady Nadzorczej jak i Zarządu, jest to 
nielogiczne. Właśnie te sprawozdania  
i dyskusja nad nimi to powinny być pod-
stawą na Walnym Zgromadzeniu, które 
jest najwyższym organem spółdzielni. 
To jedyna w roku okazja, aby słuchać 
i pytać o sprawy najistotniejsze, by po-
znać i podjąć tematy na co dzień jed-
nak nam odległe. Jest to też możliwość 
podniesienia na forum istotnych spraw 
naszego osiedla. Okazja, by zapoznać 
się bliżej z kondycją finansową WSM,  
z planami inwestycyjnymi czy kłopota-

mi gruntowymi. To też okazja, by poznać  
z bliska Zarząd, by zadać nurtujące nas 
pytania prawnikom. Okazja, by włą-
czyć się w dyskusję, co lepsze dla nas 
spółdzielców, co warto zmienić, a co 
zachować. Niestety, dla wielu uczest-
ników tak zwanych „grup interesu”  
i frustratów najważniejsze jest, żeby za-
istnieć, żeby zabrać głos, niekoniecznie 
z sensem i na temat, i wprowadzić jak 
najwięcej zamieszania. Stali „mówcy” 
nie odpuszczają i nie liczą się z nikim  
i niczym. Atmosfera agresji, zawiści, po-
mówień, insynuacji i niekiedy zwykłe-
go chamstwa sprawia, że jest nerwowo, 
a zebrania przeciągają się do czwartej 
nad ranem. Dostaje się Radzie Nad-
zorczej, która z założenia musi być zła, 
ta ustępująca oczywiście, dostaje się 
Zarządowi, bo wiadomo, że najlepiej 
odwołać prezesa. Krytyka nie omija też 
kandydatów wystawionych na ostrzał. 
Czasami Bogu ducha winnych, tylko 
akurat pani B. czy pan Ł. go nie lubią. 
Nie musi być „na temat” czy „w związ-
ku”. Ważne, żeby się wyżyć, a może  
i wejść do RN, jeśli nie samemu, to trze-
ba wesprzeć kolegę z „grupy”. Bądź co 
bądź to władza. Dowalmy innym, wes-
przyjmy swoich. A może się nie nadają? 
Nic nie szkodzi, to są „nasi”, jak wejdą, 
to przynajmniej poprzeszkadzają. A że 
to spółdzielnia, że wspólne interesy, 
że wzajemne wsparcie i troska o nasze 
dobro? Nie, o tym elektoraty liderów 
„rej wodzących” ani myślą, nie po to 
przyszły. 
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WZ jak zwykle

l W jakim stopniu ostatnie Walne 
Zgromadzenie spełniło oczekiwania 
prezesa Spółdzielni? Co się udało 
przeprowadzić, a czego nie?

- W sprawach zasadniczych Walne 
Zgromadzenie spełniło moje oczekiwa-
nia, ponieważ zatwierdziło sprawozda-

nie Zarządu i uchwaliło podział wyniku 
finansowego WSM za 2013 roku, co jest 
niezbędne dla utrzymania wiarygod-
ności WSM wobec jednostek zewnętrz-
nych (władze miasta, osiedli, urzędy, 
kontrahenci, itp.), oraz udzieliło abso-
lutorium aktualnym członkom Zarządu, 

Na zaufanie trzeba pracować
Rozmowa z Maciejem Stasiełowiczem, prezesem Zarządu WSM

70. rocznica  
powstania warszawskiego

Tegoroczne obchody wybuchu po-
wstania warszawskiego były szczegól-
nie uroczyste. Nie tylko samo miasto, 
ale i poszczególne dzielnice miały wła-
sne programy, w które angażowało się 
wiele osób i instytucji. Żoliborz jako 
pierwszy w mieście rozpoczął obchody, 
bo już 29 lipca. Główne uroczystości 
odbyły się o godzinie 10.30 w parku 
„Żywiciela” przy ul. ks. J. Popiełuszki na 
byłym terenie WSM (obecnie Żoliborz 
Centralny). 

Członkowie naszej Spółdzielni bar-
dzo aktywnie uczestniczyli w powsta-
niu warszawskim. Kwatera główna płk. 
„Żywiciela” (Mieczysława Niedzielskie-

go, dowódcy II Obwodu AK) mieściła 
się przy ul. Krasińskiego 16. Współpra-
ca mieszkańców WSM z żołnierzami Ar-
mii Krajowej „Żywiciela” przez cały czas 
powstania była bardzo bliska i godna 
zachowania w pamięci. Dowodem licz-
ne tablice na okolicznych budynkach 
przypominające historię i ludzi, któ-
rzy w niej bezpośrednio uczestniczyli. 
Pamięci „Żywiciela” i jego żołnierzy 
poświęcony jest kamień – pomnik 
znajdujący się w Parku im. Żołnierzy 
„Żywiciela”. Władze Dzielnicy, a także 
Stowarzyszenie Żołnierzy AK „Żywiciel” 
właśnie tam, tym razem w wyjątkowej 
oprawie, zorganizowali rocznicowe spo-

tj. panu Adamowi Walczakowi i mnie. 
Ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
oznacza przełamanie fatalnej dla WSM 
wzrastającej tendencji braku zaufania 
do zarządów, wyrażanej przez członków 
Spółdzielni. Przypomnę, że w latach 2011 
i 2012 członkowie ówczesnych zarządów  
(poza A. Walczakiem za 2012 rok) nie uzy-
skali absolutorium. W tym zakresie nasze 
oczekiwania zostały spełnione. To bardzo 
istotne i godne podkreślenia. A co się nie 
udało? „Nic się nie udało!!!” – cytując na-
szą mistrzynię sportu, Justynę Kowalczyk. 
Na to trzeba było zapracować! Naszą pra-
cą przekonaliśmy spółdzielców, że bezpie-
czeństwo finansowe członków Spółdzielni 
zależy od stanu posiadania środków fi-
nansowych przez WSM. 

W 2013 roku nastąpił, nie boję się 
użyć tego słowa, przełom w zakresie sy-
tuacji finansowej Spółdzielni. 
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tkanie. 29 lipca zebrali się kombatanci, 
byli żołnierze walczący na Żoliborzu,  
z różnych zgrupowań Obwodu „Żywi-
ciela” (Żmija, Żubr, Żyrafa, Żniwiarz, 
Żaglowiec i Żbik) i nie tylko. 

Przyszło też wielu mieszkańców, mło-
dzież, wojsko, harcerze, przedstawiciele 
władz dzielnicy z burmistrzem Krzyszto-
fem Buglą na czele, a także reprezentanci 
władz stołecznych i centralnych. Ucznio-
wie m.in. Technikum Elektronicznego  
nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel” oraz 
harcerze ze Szczepu i. Obrońców Żolibo-
rza wystawili swoje poczty sztandarowe. 
Właściwą oprawę zapewniło wojsko. 
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Uroczystości w parku im. Żołnierzy „Żywiciela”. Fot. Małgorzata Ładyńska

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
aktualny Statut Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wymaga nowelizacji, 
w celu dostosowania do przepisów Usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz wprowadzenia zapisów, które były 
przedmiotem dyskusji w Spółdzielni.

Uchwalenia zmian statutu może do-
konać jedynie Walne Zgromadzenie 
członków spółdzielni.

Zgodnie z zapowiedzią, przekazaną  
w trakcie wszystkich części ostatniego 
Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza 
i Zarząd WSM informują o przygotowa-
niach do zwołania Walnego Zgromadze-
nia w okresie koniec listopada – początek 
grudnia br. O czasie, miejscu, porządku 
obrad i podziale na części Walnego Zgro-
madzenia zostaną zawiadomieni, stosow-
nymi ogłoszeniami, wszyscy członkowie 
co najmniej 21 dni przed terminem 
posiedzenia pierwszej części Walnego  
Zgromadzenia.

Mając na uwadze dotychczasowe 
doświadczenia, chcemy przygotować 
planowane Walne Zgromadzenie w taki 
sposób, aby przebiegło ono sprawnie. 

Zwracamy się więc do członków naszej 
spółdzielni z prośbą o przesyłanie swo-
ich uwag i propozycji zmian w projek-
cie statutu, w terminie do 30 września 
br. do Rady Nadzorczej. Pozwoli to na 
sprawdzenie zgodności proponowanych 
zmian z odpowiednimi ustawami. 

Rada Nadzorcza składa podzięko-
wanie członkom Spółdzielni za złożone 
wnioski i propozycje zmian do projektu 
statutu w 2013 r. Jednocześnie informu-
jemy, że wnioski te, z przyczyn formal-
nych, winny być złożone powtórnie.

W celu umożliwienia zapoznania się  
z projektem statutu, opracowanym 
przez Komisję Organizacyjno-Samorzą-
dową Rady Nadzorczej, Zarząd WSM 
przekaże go do wszystkich osiedli Spół-
dzielni. Projekt statutu zamieszczony był 
także w pierwszym tegorocznym nume-
rze „Życia WSM”.

Po rejestracji nowego statutu w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, Rada Nad-
zorcza przedstawi członkom propozycje 
zmian w regulaminach do uchwalenia 
przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza i Zarząd WSM

Będzie  
Walne statutowe
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Zdzisław  
Jagodziński
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Smutne to i szokujące dla niektórych, 

zwłaszcza tych, którzy jeszcze naszych 
walnych nie znają. Czy przyjdą następ-
nym razem? Pewnie się jeszcze zastano-
wią. Podobnie jak niektórzy autentyczni 
społecznicy wycofujący się z tej „gry”.  
A przecież Spółdzielnia jest nasza, pie-
niądze są nasze, majątek jest nasz i in-
teres powinien być także nasz, a nie mój 
czy twój. Jednak, sądząc po wyborach do 
Rady Nadzorczej i podjętych ostatecz-
nie decyzjach, uczestniczący w Walnym 
Zgromadzeniu w większości nie podzie-
lali takich zachowań i poglądów.  Próbo-
wali wyłowić wyważonych kandydatów  
i podjąć optymalne decyzje dla Spół-
dzielni, choć w tym zgiełku nie było  
to łatwe.

Czy idea spółdzielczości odchodzi  
w przeszłość? Czy sprzyjają temu po-
sunięcia władzy i przepisy, takie jak 
nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, która dużym spół-
dzielniom nakazuje robić walne cząst-
kowe? 

Długoletni działacze z sentymentem 
wspominają Walne Zgromadzenia Dele-
gatów, w trakcie których na sali pano-
wał ład i porządek. Delegaci wiedzieli  
o czym mówią, bo wcześniej w osie-
dlach ustalano, co jest ważne, kto  
w jakiej sprawie się wypowie, i kto jakie 
wnioski czy propozycje wniesie. Mieli 
też świadomość, że reprezentują miesz-
kańców swego osiedla i są przed nimi 
odpowiedzialni. Zebrania odbywały się 
jednego dnia, od rana w sobotę, i nigdy 
nie trwały do rana. 

Obecnie na Walnych brakuje czasu, 
zwłaszcza, gdy są wybory. Zbyt dłu-
go trwają wybory przewodniczącego 
i prezydium oraz zatwierdzenie po-
rządku dziennego. Na szczęście kilka 

spraw udało się załatwić. Przyjęto 
sprawozdanie finansowe za rok 2013, 
udzielono absolutorium dwóm preze-
som (trzeci, były już zastępca prezesa, 
nie uzyskał go). Wybrano nową Radę 
Nadzorczą. Jaka ona będzie, poka-
że życie. Miejmy jednak nadzieję, że 
60 procent członków wywodzących 
się ze starej, doświadczonej, byłej 
już Rady, pomoże nowym zrozumieć, 
czym jest i czemu ma służyć ten waż-
ny organ spółdzielni. Jeśli chodzi  
o same wybory i prezentacje kan-
dydatów, jedna rzecz była ciekawa  
i dotychczas niespotykana. Nie warto 
było prezentować swoich zasług jako 
spółdzielcy, to był minus dla kandyda-
ta. Większość szybko się orientowała  
i mówiła o wszystkim, byle jak naj-
mniej o dotychczasowych działaniach 
społecznych. To naprawdę zdumiewa-
jące, podobnie jak zdjęcie z porządku 
obrad, jednego z zebrań, punktu doty-
czącego przyznania kilku zasłużonym 
społecznikom Odznaki Zasłużonego 
Członka WSM. Jak widać sami dewa-
luujemy spółdzielczość.

Warto wspomnieć, że o wszystkim za-
decydowało 2,25 procent członków. Na 
zebrania przyszło 608 osób na 28 tysię-
cy uprawnionych. I to oni zdecydowali  
o wszystkim za wszystkich. Warto  
o tym pamiętać, bowiem na przełomie 
listopada i grudnia czeka nas kolejne 
Walne, dotyczące zmian statutowych. 
Jedno zostało zwołane na grudzień, 
ale nie doszło na nim do dyskusji  
o statucie. Oby tym razem było ina-
czej. Zachęcam członków Spół-
dzielni, aby jak najliczniej na nie 
przybyli. Statut to sprawa wagi za-
sadniczej i najwyższa pora dokonać  
w nim zmian.

Danuta Wernic

WZ jak zwykle

mogliśmy bezpośrednio skorzystać z czę-
ści tych środków finansowych. Czy to for-
ma dyskryminacji spółdzielców? Oceńcie 
państwo sami. Podobno na Ursynowie 
i Mokotowie, przy wcześniejszym roz-
dysponowywaniu środków na siłownie 
plenerowe, urząd miasta zlokalizował 
te inwestycje bezpośrednio na terenach 
spółdzielczych – więc jednak można. 
Niezrażeni tym niektórzy spółdzielcy ak-
tywnie zgłaszali projekty w pobliżu tere-
nów spółdzielczych, prosząc o wsparcie 
w głosowaniu sąsiadów. Jak im poszło? 

Niestety, na Bielanach nie wyszło do-
brze. Powstaje istotne pytanie: jak wybra-
ne projekty będą służyć członkom WSM?  
Tu odpowiedź nie daje powodów do 
zadowolenia. Prawdopodobnie nie-
wielu mieszkańców Spółdzielni będzie 
korzystało z placu zabaw w parku Mło-
cińskim, którego budowa pochłonie 

większość partycypacyjno-budżetowych 
środków (965 tys. zł). Zapewne z rado-
ścią powitane zostaną domki dla skrzy-
dlatych przyjaciół czy dofinansowanie 
publicznej biblioteki. Jednak te poczy-
nania dotyczą nas spółdzielców jedynie 
pośrednio. Nie zakończyło się sukcesem 
głosowanie nad odbudową ogólnodo-
stępnego parkingu przy ulicy Rudnickie-
go i rozbudową placu zabaw przy ulicy 
Starej Baśni 5. Projekty te uzyskały, od-
powiednio, 406 i 368 głosów, podczas 
gdy plac zabaw na Młocinach poparło 
1351 osób. Z rzeczywistością trzeba się 
pogodzić, ale warto wyciągnąć wnioski 
na przyszłość, szczególnie w kwestii bez-
pośredniej promocji projektów pośród 
spółdzielców. Prawdopodobnie jesienią 
rozpocznie się kolejna edycja budżetu 
partycypacyjnego. Bądźmy bardziej ak-
tywni. Coraz więcej od nas zależy.

WSM a budżet partycypacyjny 

Co nam się udało

Pani

Bożenie Sezonienko
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia w trudnych chwilach
po stracie

Męża
składają

Maria Mossakowska, Andrzej Michałowski, 
Zbigniew Zieliński, Tomasz Kondrat

18 lipca zmarł w wieku 84 lat

Zdzisław Jagodziński
Długoletni członek Zarządu, główny księgowy,  
prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Żonie i Rodzinie
wyrazy współczucia

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza  
i pracownicy WSM

Nie jest nam łatwo żegnać 
Pana po wielu latach wspólnej 
pracy. Dla wielu z nas był Pan 
pierwszym szefem w karierze za-
wodowej. Szefem, którego wspo-
minamy do dzisiaj.

Połączenie fachowości i wiedzy 
było dla nas bardzo ważne. Wie-
dzieliśmy, że możemy się od Pana 
wiele nauczyć. I korzystaliśmy 
z tego skwapliwie. Ale nie tylko 
sprawy zawodowe były ważne. 
Miał Pan także czas, aby zatrzy-
mać się, bo przecież życie to nie 
tylko praca, by porozmawiać  
z nami o tych zwyczajnych,  
ludzkich sprawach i problemach.

Dziękujemy za to. Pracując pod 
kierunkiem takiego szefa, czuli-
śmy się bezpieczni i docenieni. 
Potrafił Pan zmotywować nas do 
pracy. Razem z Panem tworzyli-

śmy zespół. Pan w nas zawsze 
wierzył. Będziemy to pamiętać.

Żegnamy Panie Prezesie,
Pana Zespół

Na Żoliborzu spółdzielcy w koalicji  
z mieszkańcami Żoliborza Południo-
wego, przy dużo większej aktywności 
tych ostatnich, skutecznie przegłosowa-
li „Nowy zieleniec śladami dawnej linii 
kolejowej na Żoliborzu Południowym” 
i „Teren sportowo-edukacyjny dla Żo-
liborza Południowego i Zatrasia na ul 
Krasińskiego”. Projekty te będą służyły 
obu społecznościom, a „wyznaczenie 
pasów rowerowych na ul. Krasińskie-
go”, zapewne wszystkim żoliborzanom. 
Samodzielnie spółdzielcom udało się 
wprowadzić do budżetu projekt „Park 
Sady Żoliborskie – stop podtopieniom, 
ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki”. 
Gdyby zmniejszono wartość projektu, si-
łownia plenerowa przy WIML-u, już czę-
ściowo zrealizowana, też zmieściłby się 
w zarezerwowanej kwocie. Reasumując, 
wygrały rekreacja i ekologia, co cieszy, 
zważywszy historyczny charakter zielo-
nego Żoliborza, coraz bardziej ograni-
czanego intensywną zabudową nowych 
osiedli. Realizacja projektów nastąpi  
w następnym roku. Niestety, nie powio-
dło się tzw. miękkim projektom, czyli 
szeroko rozumianej kulturze, sportowi, 
edukacji, wspieraniu niepełnospraw-
nych. Dlaczego? Pytanie do wniosko-
dawców. Trzeba przeanalizować, nie 
zrażać się. Nie wszystko wychodzi za 
pierwszym razem. Kolejna szansa już za 
chwilę.

Warto, aby władze obydwu dzielnic 
wzięły po uwagę w swoich budżetach 
na przyszły rok przynajmniej niektóre 
projekty, które nie zmieściły się w prze-
znaczonej kwocie, a cieszyły się zain-
teresowaniem spółdzielców. O co jako 
spółdzielcyapelujemy Na Bielanach to 
numery 5, 14, 16, 22, 19, a na Żoliborzu 
1, 24, 31 i 35.

Adam Kalinowski, Zbigniew Zieliński 

Po raz pierwszy realizowany jest  
w Warszawie budżet partycypacyjny 
nazywany również obywatelskim. Po-
nieważ nazwa może być dla niektó-
rych niedostatecznie jasna lub myląca, 
warto zdefiniować to pojęcie. Budżet 
partycypacyjny to proces współuczest-
nictwa obywateli w dysponowaniu 
środkami publicznymi. W tym przy-
padku dotyczy to zagospodarowania 

części środków budżetowych na rok 
2015. W Warszawie przewidziano na tę 
część budżetu miasta ponad 26 mln zł, 
z czego na Bielanach 1 548 420 zł i na 
Żoliborzu 685 000 zł.

Bielany i Żoliborz wykluczyły tereny 
spółdzielni mieszkaniowych z listy miejsc, 
w których mogły być zlokalizowane 
projekty inwestycyjne. Jako spółdzielcy 
wnosimy podatki i opłaty, jednak nie 

Powstańcza  
gazetka WSM

„Dziennik Radiowy XXII Obwodu 
Armii Krajowej” wbrew nazwie nie 
był audycją, ale pierwszym na Żolibo-
rzu poważnym pismem powstańczym, 
które znaczną część informacji czer-
pało z radiowego nasłuchu. Ukazywał 
się codziennie przez prawie cały wrze-
sień 1944 roku. Redakcja mieściła się  
w dwóch pokojach na parterze domu 
WSM przy ulicy Suzina, vis-a-vis osiedlo-
wej kotłowni. Kierował nią przedwojen-
ny dziennikarz sportowy Edward Strze-
lecki. W jednym pomieszczeniu siedział 
Jerzy Kubin i słuchał wiadomości ra-

diowych z Warszawy, kraju i ze świata,  
w drugim Olgierd Budrewicz – po woj-
nie znany podróżnik i varsavianista – re-
dagował informacje i pisał własne rela-
cje z Żoliborza. Pismo drukowano w tym 
samym pokoju na prymitywnym powie-
laczu, znalezionym już w czasie powsta-
nia pod kioskiem na placu Tucholskim. 
„Dziennik”, składający się z jednej obu-
stronnie zadrukowanej kartki, roznosili 
po Żoliborzu mali chłopcy.

Informacja pochodzi z „Przewodnika po 
powstańczej Warszawie” wydawnictwa Świat 
Książki. 
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statut wraz z propozycjami zmian. Planowa-
liśmy też zwołać kolejne Walne w tej sprawie 
w maju br. Pojawiły się jednak różne okolicz-
ności, które spowodowały przesunięcie tego 
zebrania na późniejszy termin (o powodach 
poinformowaliśmy spółdzielców w kwiet-
niowym numerze „Życia WSM”). 

Doświadczenia tamtego grudniowego 
Walnego oraz mnogość problemów do 
rozwiązania i przegłosowania w nowym 
statucie powodują, że zebranie w tej spra-
wie musi być specjalnie przygotowane i po-
przedzone szeregiem działań organizacyj-
nych i konsultacyjnych, z wykorzystaniem 
naszych mediów: gazety i strony interneto-
wej. Chodzi o to, aby w formie przystępnej, 
zrozumiałej dla każdego, przedstawić nie 
tylko powody zmian, ale i korzyści z nich 
płynące dla członków Spółdzielni. Należy 
też skorzystać z uwag i propozycji naszych 
spółdzielców w tym przykładowo państwa 
Ostrowskich (wypowiedź zamieszczona  
w numerze kwietniowym „Życia WSM”). 
Wymagać to będzie aktywnego zaanga-
żowania całej Rady Nadzorczej i nie tylko. 
Mam nadzieję, że wraz z komisją organiza-
cyjno-samorządową poprowadzimy wspól-
ne działania tak, aby jeszcze w tym roku 
na przełomie listopada i grudnia Walne 
statutowe mogło się odbyć.

l Jakie najważniejsze zadania sto-
ją przed Zarządem i Radą Nadzorczą  
w najbliższym roku? Co by Pan wymie-
nił i w jakiej kolejności?

- Zarząd przekazał do Rady Nadzor-
czej propozycje zagadnień do omówie-
nia na posiedzeniach w II półroczu br. 25 
sierpnia, na zebraniu Rady został przy-
jęty plan pracy Rady, w znacznej części 
opierający się na propozycjach Zarządu. 

Wśród propozycji wymienione są za-
dania powtarzane co roku o tej porze, 
ale konieczne i ważne, takie jak: wyniki 
finansowe WSM za I półrocze, wyniki za 
III kwartał br., czy założenia do planu na 
rok 2015. Zdecydowaną przewagę mają 
jednak zadania jednorazowe, ale o bardzo 
dużym znaczeniu dla WSM. Najważniejsze 
z nich to wspomniane w naszej rozmowie 
zmiany w statucie, a także uchwalenie 
przez Radę Nadzorczą nowych regulami-
nów sprzedaży i najmu lokali. Dalej nowe 
inwestycje: „Talarowa” i „Lindego”, zmiany 
organizacyjne w Biurze WSM, oraz zakoń-
czenie remontów na Poli Gojawiczyńskiej 
i decyzje w sprawie remontu garażu na 
osiedlu Latyczowska. Chcemy też z Radą 
omówić sprawy związane z podziałami 
geodezyjnymi na Żoliborzu IV i Wawrzy-
szewie, które już bardzo długo się przecią-
gają, a są niezwykle ważne.

Większość z tych zadań to po pro-
stu kontynuacja wcześniej podjętych 
działań. Ten fakt powoduje, że nowych 
członków Rady (jest ich prawie 40 proc.) 
będziemy musieli w nie dopiero wprowa-
dzić. Plan jest ambitny, a czasu niedużo. 
Należy też pamiętać, że mogą pojawić 
się nieprzewidziane zdarzenia od nas nie-
zależne, np. zmiany związane z gospo-
darką odpadami (śmieci), powodujące 
konieczność zmian w naszych planach.

Natomiast w przyszłym roku czeka 
nas (o czym mówiłem podczas Walnego 
Zgromadzenia) poważna dyskusja na te-
mat przyszłości WSM i opracowanie wie-
loletniego planu perspektywicznego dla 
naszej Spółdzielni. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Danuta Wernic

Na zaufanie  
trzeba pracować

dokończenie ze strony 1
Uzyskaliśmy bowiem przyrost kilkuna-

stu milionów złotych na kontach WSM 
oraz ostatecznie uniknęliśmy wielomi-
lionowych kar z powodu ewentualnych 
opóźnień w realizacji II etapu inwestycji 
„Niedzielskiego”. W pierwszej sprawie 
pomysł na zwiększenie środków był po-
mysłem Zarządu, ale wykonanie powie-
rzono dotychczasowym pracownikom 
WSM. Dziękuję im za to. W drugiej spra-
wie, wspólnie z Radą Nadzorczą, wypra-
cowaliśmy taką metodę postępowania, 
która pozwoliła Zarządowi wynegocjować 
bardzo korzystny kontrakt z wykonawcą  
i zmienić formę nadzoru inwestorskiego 
na zdecydowanie bardziej korzystną.

Osobiście dla mnie Walne okupione 
było dużym wysiłkiem. Cztery części roz-
poczynające się o 17.30, a kończące mię-
dzy 2 a 4 nad ranem, w dość nerwowej 
atmosferze, to nie byle jakie wyzwanie. 
Na szczęście byłem dobrze przygotowa-
ny kondycyjnie. Wytrzymałem. 

Nie można zapominać, że było to Wal-
ne, którego głównym punktem porząd-
ku dziennego stały się wybory do Rady 
Nadzorczej. Miało to istotny wpływ na 
przebieg i atmosferę zebrań. Niestety,  
w wielu przypadkach mieliśmy do czynie-
nia z zachowaniami spółdzielców odbie-
gającymi od powszechnie uznawanych 
standardów, które i ja akceptuję, ale 
których nie mogę wymusić na innych. 
Ludzie w tej chwili są bardziej agresyw-
ni i bardziej roszczeniowi, to powoduje 
określone zachowania.

l Czy uważa Pan, że tak powinny wy-
glądać Walne? Czy nie za dużo w nich 
awanturnictwa, chęci „dokopywania” 
komu się da i za co się da, a za mało 
prawdziwej troski i zainteresowania 
istotnymi sprawami Spółdzielni, np. sta-
tutem i regulaminami czy zadłużeniami?

- Zgadzam się, że tak nie powinny wy-
glądać obrady Walnego Zgromadzenia  
i ubolewam nad tym, ale poza dezapro-
batą pozostaje pytanie: jak to zmienić? 
Myślę, że to temat na oddzielną rozmowę,  
a może i szeroką dyskusję. 

l Nie zapytam, jak się Panu podoba 
nowa Rada Nadzorcza, ale zapytam, 
czego pan i Zarząd od niej oczekuje?

- Oczekujemy jako Zarząd merytorycz-
nego, ale i życzliwego współdziałania  
w rozwiązywaniu problemów Spółdzielni, 
przy wzajemnym poszanowaniu swoich 
ustawowych i statutowych kompetencji. 
Brzmi to bardzo oficjalnie, ale taka jest 
istota sprawy i warunek dobrej współ-
pracy. Naszym oczekiwaniom sprzyjać 
powinna kontynuacja sprawdzonego już 
sposobu uzgadniania bieżącej tematyki 
Rady Nadzorczej przez Prezydium Rady 
oraz stałe uczestnictwo członków Zarzą-
du w posiedzeniach komisji Rady.

l Dwie kadencje Rada Nadzorcza 
pracowała nad zmianami w statucie i w 
regulaminach. Jest to niezwykle ważna 
sprawa i pozostaje ciągle niezałatwio-
na, by nie powiedzieć „torpedowana”,  
o czym świadczy grudniowe Walne Zgro-
madzenie w tej sprawie. Co dalej? Kie-
dy Zarząd chce zwołać następne Walne  
i jakie są szanse wprowadzenia istot-
nych zmian w statucie i regulaminach?

- Przypomnę, że po grudniowym Wal-
nym Zgromadzeniu (grudzień 2013) Za-
rząd zrealizował jego uchwałę, przekazując  
w lutowym wydaniu „Życia WSM” aktualny 

70. rocznica powstania  
warszawskiego

dokończenie ze strony 1
Zebrani wysłuchali prze-

mówień m.in.: Marka Rze-
szotarskiego (wiceprezesa 
Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK „Żywiciel”) i Wacława 
G lu tha -Nowowie j sk iego 
(ps. „Wacek”, zgrupowanie 
„Żmija”), a także ks. Pawła 
Piotrowskiego (proboszcza 
parafii pw. Dzieciątka Jezus 
przy ul. Czarnieckiego, która 
od lat patronuje Stowarzy-
szeniu). Wystąpili również: 
kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jan Ciecha-
nowski, Kazimierz Krajewski 
z IPN oraz burmistrz Krzysz-
tof Bugla. W głębokiej ciszy 
odczytano Apel Poległych. 
Była też salwa honorowa. 
Przy dźwięku werbli złożo-
no wiązanki w imieniu m.in. 
prezydenta Rzeczypospolitej 
- Bronisława Komorowskiego, 
prezydent Warszawy - Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, marszał-
ków Sejmu i Senatu, IPN, 
MON, Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy. Uroczystość była 
bardzo podniosła i piękna,  
a zebrani licznie uczestnicy 
dali dowód, że pamięć o tam-
tych dniach nie zaginęła. 

W tym samym dniu  
o godzinie 12.00 odbyły 
się uroczystości przy tablicy 
na budynku byłej kotłowni 
WSM przy Suzina 6. Skrzyżo-
wanie Suzina z ulicą Próch-
nika uznaje się za miejsce, 
w którym padły pierwsze 
strzały w dniu 1 sierpnia. 
Było to około godziny 13.30. 
Do wymiany ognia doszło 
jednak już wcześniej na ulicy 
Krasińskiego, gdzie drużyna 
pod dowództwem Zdzisława 
Sierpińskiego zaatakowała 
niemiecki samochód wojsko-
wy. Okupanci w odwecie zor-
ganizowali obławę. Na ulicy 
Próchnika trafili na żołnie-
rzy Batalionu im. Jarosława 
Dąbrowskiego z Organizacji 
Bojowej PPS. Wywiązała 
się strzelanina. Zginęło 20 
powstańców. Ich nazwiska 
zostały umieszczone obok 
tablicy na budynku kotłowni.

DW,  
Fot.: Małgorzata Ładyńska

W trakcie uroczystości głos zabrał Marek Rzeszotarski,  
wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel”. 

Młodzież przyszła z proporcami.

W tym miejscu, 1 sierpnia, padły pierwsze strzały. Fot. TPW
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W czerwcu odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków 
Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. W czterech częściach 
udział wzięło 608 osób.

Uczestnicy Walnego, po wysłucha-
niu sprawozdań Zarządu i Rady Nad-
zorczej Spółdzielni oraz po zapoznaniu 
się z oceną Rady Nadzorczej, postano-
wili zatwierdzić roczne sprawozdanie 
finansowe WSM za 2013 rok. Spół-
dzielnia po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 1 382 036 570,53 zł  
(stan na 31 grudnia).

Zobowiązano Zarząd do rozli-
czenia wyników finansowych za 
poprzedni rok. Stan rozliczeń mię-
dzyokresowych gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi na 31.12.2013 
roku wykazuje nadwyżkę w kwocie  
12 317 841,73 zł. Niedobory i nadwyżki 
oraz zysk/stratę netto należy rozliczyć  
w ramach jednostek na poszczególne 
nieruchomości w roku 2014. Najwyż-
szy stan rozliczeń międzyokresowych 
na GZM wykazało osiedle Piaski  
(3 542 800,89 zł), a najniższy osiedle 
Żoliborz II (-171 058,80 zł).

WZ udzieliło absolutorium za ubie-
gły rok prezesowi Maciejowi Sta-
siełowiczowi oraz zastępcy prezesa 
Zarządu Adamowi Walczakowi. Ab-
solutorium nie otrzymał były wice-
prezes Jarosław Żulewski.

Uczestnicy WZ wybrali 28 członków 
do Rady Nadzorczej na kadencję 2014-
2017. Zgłosiło się 60 kandydatów, czte-
ry osoby zrezygnowały. Listę członków 
nowej RN prezentujemy na stronie 6.

Spółdzielcy rozpatrywali także od-
wołania dziewięciu mieszkańców od 
uchwał RN pozbawiających ich praw 
członkowskich. W pięciu przypad-
kach uznali odwołania za uzasadnio-
ne. Zdecydowali także o uchyleniu 
uchwały RN w sprawie skierowania 
wniosku do Zarządu WSM o wystąpie-
nie do sądu z żądaniem przymusowej 
sprzedaży lokalu jednej z mieszkanek.

WZ postanowiło wyrazić zgodę 
na wykonanie w systemie dewelo-
perskim planowanej inwestycji „Ta-
larowa”, położonej w obrębie ulic: 
Ceramicznej, Światowida, Talarowej  
i Ćmielowskiej, w dzielnicy Białołęka. 
Uzgodniło też, że zbudowane tam lo-
kale mieszkalne oraz lokale o innym 
przeznaczeniu zostaną wyodrębnio-
ne i sprzedane, wraz z infrastrukturą 
i udziałem we współwłasności nieru-
chomości, na zasadach wolnorynko-
wych. Cena zbycia będzie wymagać 
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Zebrani przyznali 10 spółdzielcom 
tytuły „Zasłużonego Członka War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Warszawie”. Listę odznaczonych 
oraz sylwetki najbardziej aktywnych 
można przeczytać na stronie 6. 

Mieszkańcy zdjęli z porządku ob-
rad wszystkich części Zgromadzenia 
sprawę zmian zapisów statutu WSM  
i przenieśli ją na jesienne Walne Zgro-
madzenie statutowe.

30 czerwca odbyło się Kolegium 
Walnego Zgromadzenia. Uczestniczy-
li w nim przewodniczący i sekretarze 
poszczególnych części Walnego Zgro-
madzenia: Janusz Obojski, Zofia Pa-
derewska, Zbigniew Poroch, Janusz 
Sulich, Jerzy Szmajda, Jan Jasiński, 
Marek Fronczak, Romualda Płatkow-
ska. Członkowie Kolegium przyjęli 
protokoły wszystkich czterech części 
Walnego, a na ich podstawie sporzą-
dzili protokół Walnego Zgromadzenia.

Bartłomiej Pograniczny

I część: Wawrzyszew  
i Wawrzyszew Nowy

Obrady pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia odbyły się 10 czerwca. 
Uczestniczyli w niej mieszkańcy osie-
dli Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy. 
Wydano 99 mandatów.

Zebrani na prowadzącego wybrali Ja-
nusza Obojskiego. Dokonali też zmian w 
porządku obrad, m.in. usuwając punkt 
dotyczący poprawek w statucie. Ryszard 
Pierzchała złożył wniosek formalny, żeby 
nie przyjmować zaproponowanego przez 
Zarząd porządku obrad. Stwierdził, że na 
19 wniosków złożonych przez członków 
WSM żaden nie znalazł się w porządku 
obrad. Odczytano przygotowany wnio-
sek, w którym zwrócono się do Walne-
go o podjęcie uchwały zobowiązującej 
Zarząd WSM do ponownego zwołania 
Walnego Zgromadzenia w sposób, który 
pozwoli na zrealizowanie porządku dzien-
nego poszerzonego o wnioski członków. 
Przewodniczący stwierdził, że nie jest to 
wniosek formalny, tylko próba zerwania 
obrad. Poprosił o stanowisko prawnika 
Spółdzielni. Radca prawny Michał Go-
łąb wyjaśnił, że realizacja tego wniosku 
nie znajduje się w kompetencji Walnego 
Zgromadzenia. Zebrani uchwalili po-
rządek obrad z poprawkami. Następnie 
wybrano członków komisji mandatowo-
-skrutacyjnej i wyborczej.

Przewodnicząca ustępującej Rady 
Nadzorczej, Maria Mossakowska, przed-
stawiła sprawozdanie z działalności 
Rady w 2013 roku. Prezes WSM, Maciej 
Stasiełowicz, przedstawił sprawozdanie 
z działalności Zarządu za poprzedni 
rok. Poinformował, że od 2011 r. koszty 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
mają tendencję rosnącą. Wzrosły one ze 
127 mln do prawie 142 mln zł. Składa-
ją się na nie koszty zależne i niezależne 
od Spółdzielni. Koszty zależne, takie jak 
wynagrodzenia, podatki, odpisy na fun-
dusz remontowy, w stosunku do 2012 r. 
zmniejszyły się o ponad 115 tys. zł. Na-
tomiast koszty niezależne, jak odprowa-
dzanie ścieków, energia cieplna, wzro-
sły o blisko 5 mln zł. Stan środków na 
koniec 2013 r. wyniósł 92 mln zł. Stan 
na koniec maja 2014 to kwota 86 mln. 
Wzrostowi uległy wskaźniki płynności 
finansowej, co świadczy o dobrej kondy-
cji finansowej Spółdzielni. Zwiększył się 
stan sprzedaży nowych mieszkań, a tak-

że liczba przeprowadzanych eksmisji. Po 
raz pierwszy od kilku lat doprowadzono 
do spadku zadłużenia w skali całej Spół-
dzielni. Dokonano również podziału 15 
mln zł z funduszu remontowego scen-
tralizowanego, którym zasilono fundu-
sze remontowe osiedli. Dzięki temu do-
konano wcześniejszych spłat kredytów 
termomodernizacyjnych na osiedlach 
Żoliborz III i IV. 

W sprawach inwestycyjnych najwięk-
szy problem w ubiegłym roku stanowiło 
rozpoczęcie II etapu inwestycji „Niedziel-
skiego”. Opóźnienie w realizacji wiązało 
się z nałożeniem na Spółdzielnię kar 
finansowych. Renegocjowano warunki 
umowy na realizację II etapu „Niedziel-
skiego” ze spółką UNIBEP. Dzięki temu 
zredukowano koszty i rozpoczęto prace w 
terminie. Na koniec roku zaawansowanie 
robót wynosiło 40 proc. Zarząd przewi-
duje, że inwestycja zakończy się zgodnie 
z planem. Zapewniono środki finansowe 
na wykonanie robót naprawczych w bu-
dynku przy Poli Gojawiczyńskiej 17 i w 
halach garażowych w budynkach Wolu-
men 10 i 16. Usunięto usterki w budynku 
Wojska Polskiego 41 oraz sporządzono 
ekspertyzę naprawy hali garażowej na 
osiedlu Latyczowska. Postanowiono 
opracować nową koncepcję inwestycji 
przy ulicy Lindego.

WSM staje się coraz aktywniejsza 
w zakresie kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego. W 2012 roku 
była stroną w 166 sprawach, a w 2013 
już w 263. W związku z tak szybko ro-
snącą liczbą spraw zdecydowano o re-
organizacji działu prawnego. 21 maja 
2014 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała 
nową koncepcję obsługi prawnej Spół-
dzielni.

Wiceprezes Urszula Grzybowiec-
ka omówiła sprawozdanie finansowe  
i rozliczenie wyników finansowych Spół-
dzielni. Poinformowała, że sprawozda-
nie podlegało obowiązkowemu bada-
niu, którego dokonała biegła rewident. 
Zostało uznane za rzetelnie wykonane, 
dlatego uzyskało pozytywną ocenę. 
Złożono wniosek o utajnienie głoso-
wania. Przypomniano o nim tuż przed 
rozpoczęciem oddawania głosów. Prze-
wodniczący stwierdził, że głosowanie 
już się zaczęło, dlatego nie można już 
wziąć go pod uwagę. Zebrani na I części 
WZ przyjęli sprawozdanie zdecydowa-
ną większością głosów. Później przyjęli 
uchwałę w sprawie rozliczenia wyników 

finansowych WSM za 2013 r. Następnie 
utajnili głosowanie w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi. 

Członkowie I części WZ udzielili abso-
lutorium wiceprezesowi Adamowi Walcza-
kowi, natomiast nie udzielili go prezesowi 
Maciejowi Stasiełowiczowi i wiceprezeso-
wi Jarosławowi Żulewskiemu. 

Dyskusję rozpoczęło pytanie o pra-
wo do wykluczenia z członkostwa osób, 
które nie regulują opłat za lokale miesz-
kalne, ale mają w swoich rodzinach małe 
dzieci. Przewodniczący odpowiedział, że 
zgodnie z prawem eksmisji nie można 
dokonać w okresie zimowym. Procedurze 
podlegają także rodziny z małymi dzieć-
mi. Zarząd występuje w takich sytuacjach 
do miasta w sprawie przyznaniu lokalu 
socjalnego. Urząd miasta nie zawsze je 
jednak przyznaje, za co jest obciążany 
kosztami utrzymania dłużników.

Jeden ze spółdzielców poruszył spra-
wę niegospodarności. Stwierdził, że jej 
wychwycenie nie jest niczym nowym, 
ponieważ na ubiegłorocznym Walnym 
podobnie oceniono pracę ówczesnego 
wiceprezesa Krzemińskiego. Powiedział, 
że w czasie dwóch ostatnich kadencji 
RN doszło do zaniedbań, które naraziły 
WSM na straty. Przewodnicząca Rady 
odpowiedziała, że niegospodarność ist-
nieje w WSM od lat i została zauważona 
dużo wcześniej. 

Dyskutowano także na temat wnio-
sku mieszkańców Wawrzyszewa do-
tyczącego unieważnienia zebrania 
mieszkańców. Wniosek, zdaniem działu 
prawnego, nie mieścił się w kompeten-
cjach Walnego, dlatego nie znalazł się  
w porządku obrad.

Następnie przewodniczący zarządził 
prezentację kandydatów do Rady Nad-
zorczej. Niektórym z nich spółdzielcy za-
dawali pytania. Głosowanie zakończono 
o godzinie 00.36.

Zebrani decydowali o przyjęciu lub 
odrzuceniu odwołań spółdzielców od 
decyzji Rady Nadzorczej pozbawiającej 
ich członkostwa. Przed głosowaniami 
otrzymali informację na temat sytuacji 
każdej z odwołujących się osób.

Prezes Maciej Stasiełowicz przedsta-
wił informację o przekazaniu do Rady 
Nadzorczej i Zarządu złożonych przez 
spółdzielców projektów uchwał, których 
przyjęcie nie należało do kompetencji 
WZ. Pierwszy z nich dotyczył napra-
wienia przez WSM i pokrycia kosztów 
naprawy przeciekającego garażu GP-1  
w osiedlu Latyczowska, będącego uster-
ką powstałą na etapie budowy. 

Kolejne wnioski dotyczyły odwołania 
wszystkich członków Zarządu. Wyjaśnio-
no, że ta kwestia leży w kompetencjach 
Rady Nadzorczej, a nie Walnego Zgro-
madzenia. Następny postulat dotyczył 
„zapewnienia technicznych i organi-
zacyjnych rozwiązań zapewniających 
ewidencję oraz rozliczanie przychodów 
i kosztów na poszczególne mieszkania”. 
Ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych stanowi, że Zarząd prowadzi ewi-
dencję dla poszczególnych nieruchomo-
ści, a nie lokali. 

Członkowie WSM złożyli także wnio-
sek o „utworzenie analityki wkładów 
budowlanych i mieszkaniowych oraz 
sprawdzenia wysokości wniesionych 
wkładów budowlanych i mieszkanio-
wych z kosztami realizacji poszczegól-
nych inwestycji”. Analityka wkładów nie 
jest pełna, na co zwracają uwagę biegli 
rewidenci. Jej utworzenie stanowi zale-
cenie dla Zarządu.

Przygotowano również wnioski doty-
czące wykorzystania funduszy własnych 
Spółdzielni, ponownego przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedli (Rada Nad-
zorcza już je zatwierdziła, więc ponowne 
przeprowadzenie jest niemożliwe), wie-
loletnich założeń rozwoju WSM, zmian 
w statucie i innych spraw.

Zebrani uchwalili, że  inwestycja „Ta-
larowa” będzie wykonana w systemie 
deweloperskim, w brzmieniu zapropo-
nowanym w poprawce zgłoszonej przez 
Jacka Sielskiego. Ostatecznie po IV czę-
ściach Walnego Zgromadzenia uchwała 
została przyjęta bez poprawki.

Mieszkańcy przyjęli uchwałę doty-
czącą przyznania odznak „Zasłużone-
go Członka Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Warszawie”. Obrady 
zakończyły się o godzinie 4.07.

BP
*     *     *

2. część: Żoliborz II  
i Żoliborz III

Druga część Walnego Zgromadze-
nia odbyła się 12 czerwca. Uczestni-
czyli w niej członkowie Żoliborza II  
i Żoliborza III. Wydano 110 mandatów.

Na przewodniczącego zebrania wy-
brano Zbigniewa Porocha. Po burzliwej 
dyskusji nad porządkiem obrad, zebrani 
wybrali członków komisji mandatowo-
-skrutacyjnej i wyborczej. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
Maria Mossakowska, przedstawiła spra-

Cztery części Walnego
W a l n e     Z g r o m a d z e n i e 

I część WZ

II część WZ
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wozdanie z działalności Rady w 2013 
roku. Następnie odbyła się prezentacja 
kandydatów do Rady Nadzorczej oraz 
tajne głosowanie. W tym czasie, kiedy 
komisja liczyła głosy, prezes WSM Ma-
ciej Stasiełowicz przedstawił sprawozda-
nie z działalności Zarządu w ubiegłym 
roku, poinformował o realizacji wnio-
sków i uchwał WZ z 2013 roku. 

W tracie burzliwej dyskusji Maria Kon-
dratowicz zapytała m.in. dlaczego Rada 
Nadzorcza nie dopilnowała, by naprawy 
budynku przy Poli Gojawiczyńskiej odby-
ły się przed upadkiem generalnego wy-
konawcy. Odniosła się również do kwe-
stii rachunkowości i reorganizacji działu 
prawnego. Prezes Stasiełowicz wyjaśnił, 
że za kaucję gwarancyjną nie uda się zre-
alizować remontu przy Poli Gojawiczyń-
skiej, dlatego Zarząd wystąpił do Rady  
o korektę planu finansowego.

Janusz Sapa przypomniał, że Rada 
Osiedla Żoliborz III skierowała do Za-
rządu pismo w sprawie zorganizowania 
Walnego w sobotę. Jego zdaniem Rada 
nie otrzymała wyjaśnień, dlaczego nie 
jest to możliwe. Zaproponował, by prze-
rwać obrady i dokończyć je w sobotę. 

Rozmawiano również o kwestii pro-
wadzonych spraw prokuratorskich  
w zakresie wypłaty wynagrodzenia by-
łym członkom Zarządu oraz o sprawach 
dotyczących gruntów przy Poli Gojawi-
czyńskiej i Tołwińskiego. Głos zabrał 
również były wiceprezes Jarosław Żu-
lewski. Stwierdził, że nigdy nie przyszło 
mu do głowy podmieniać strony w umo-
wie, o co jest oskarżany. 

Wiceprezes Urszula Grzybowiecka 
omówiła projekt uchwały dotyczący za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2013 rok. II część WZ przyjęła uchwałę. 
Następnie wiceprezes odczytała projekt  
o rozliczeniu wyników finansowych WSM. 
Ta uchwała również została przyjęta. 

O godzinie 2.48 rozpoczęło się gło-
sowanie tajne w sprawie udzielenia ab-
solutorium członkom Zarządu. Uzyskali 
je prezes Maciej Stasiełowicz i Adam 
Walczak. Natomiast były wiceprezes Ja-
rosław Żulewski go nie otrzymał. 

Zebrani wyrazili swoje stanowisko  
w sprawie odwołań spółdzielców od de-
cyzji Rady Nadzorczej pozbawiających ich 
członkostwa. Na skutek nieprzybycia wnio-
skodawców zdecydowano, że informacja 
o realizacji wniosków pozostających poza 
kompetencją Walnego  zostanie przekaza-
na stosownym osobom na piśmie. 

Zaakceptowano uchwałę, w formie 
poprawki, dotyczącą wykonania inwe-
stycji „Talarowa” w systemie deweloper-

skim. Pytano, jakie przywileje wiążą się 
z tytułem „Zasłużonego Członka WSM”. 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Dariusz Filip wyjaśnił, że jest to jedy-
nie forma uznania za długoletnią pracę 
społeczną bez żadnych przywilejów. II 
część WZ przyjęła uchwałę przyznającą 
odznaczenie 10 osobom. Obrady trwały 
do godziny 3.29.

BP
*     *     *

III część: Żoliborz IV  
i Młociny

Trzecia część WZ odbyła się 17 
czerwca. Do udziału uprawnieni byli 
członkowie z Żoliborza IV i Młocin. 
Wydano 143 mandaty.

Zebraniu przewodniczył Jerzy Szmaj-
da. Spółdzielcy zdecydowali o usunięciu 
z porządku obrad punktu dotyczącego 
przyznania odznaki Zasłużonego Człon-
ka. Wybrano komisje manadatowo-skru-
tacyjną i wyborczą. 

Najważniejsze dla zebranych okazały 
się wybory do Rady Nadzorczej. Wy-
wiązała się dyskusja na temat łączenia 
stanowisk w Radzie Nadzorczej i Radzie 
Osiedla. Część osób zwracała uwagę na 
konflikt interesów. Radca prawny wyja-
śnił, że łączenie funkcji jest zgodne ze 
statutem. Następnie kandydaci zaprezen-
towali się zebranym. Było dość burzliwie i 
nie zawsze przyjemnie. Wyszły na jaw róż-
ne antagonizmy osiedlowych działaczy, a 
kibicował im elektorat „specjalny”. Po gło-
sowaniu sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej przedstawił jej wiceprzewod-
niczący Andrzej Włodarczyk. Następnie 
sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes 
Maciej Stasiełowicz. Poinformował także 
o realizacji wniosków polustracyjnych.

W trakcie dyskusji omawiano sprawę 
inwestycji „Talarowa”, a także sprawę 
odwołania wiceprezesa Jarosława Żulew-
skiego. Przewodniczący III części Walne-
go wyraził krytyczną opinię w sprawie in-
westycji przy Lindego. Zwrócono uwagę 
na zły stan budynków w nowych inwesty-
cjach, m.in. na Młocinach. 

Wiceprezes Urszula Grzybowiecka 
omówiła sprawozdanie finansowe za 
rok 2013. Maciej Stasiełowicz złożył in-
formację na temat realizacji wniosków  
i uchwał WZ z ubiegłego roku. 

Zebrani przyjęli uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego, rozliczenia wyników finan-
sowych, udzielenia absolutorium człon-
kom Zarządu (uzyskali je Maciej Stasie-

łowicz i Adam Walczak, absolutorium 
nie otrzymał Jarosław Żulewski). 

Następnie spółdzielcy ocenili za-
sadność odwołań kilku członków od 
uchwał Rady Nadzorczej odbierających 
im członkostwo. Po informacji o przeka-
zaniu wg właściwości do Zarządu i Rady 
Nadzorczej wniosków niepozostających 
w kompetencji Walnego obrady zostały 
zakończone o godzinie 3.30.

BP
*     *     *

Część IV część: Piaski, 
Bielany, Nowodwory, 
Hery, Latyczowska,  
Niedzielskiego,  
oczekujący 

Czwarta część Walnego Zgroma-
dzenia odbyła się 23 czerwca. Od 
poprzednich różniło ją bardzo wiele. 
Po pierwsze, tworzyli ją mieszkańcy 
sześciu osiedli (Piaski, Bielany, Nowo-
dwory, Hery, Latyczowska, Niedziel-
skiego) i członkowie oczekujący, ma-
jący odmienne interesy i borykający 
się z różnymi problemami. Po drugie, 
była to grupa najliczniejsza, repre-
zentowało ją 253 członków WSM. 
Po trzecie, mimo rozległej gamy 
problemów odbywała się w bardzo 
rzeczowej atmosferze. I po czwarte, 
była sprawnie prowadzona, co za-
owocowało relatywnie wczesnym jej 
zakończeniem.

Na przewodniczącego tej części Wal-
nego Zgromadzenia wybrano Marka 
Fronczaka z osiedla Nowodwory. Spraw-
nie wybrano komisje wyborczą i man-
datowo-skrutacyjną oraz przekonstru-
owano porządek Zebrania. Następnie 
zaprezentowało się 48 kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej (spośród 60 

wcześniej zgłoszonych), odpowiadając 
na szczegółowe pytania padające z sali. 

Gdy komisja skrutacyjna liczyła gło-
sy, przewodnicząca Maria Mossakowska 
przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej, a prezes Maciej Sta-
siełowicz sprawozdanie Zarządu. Wobec 
nieobecności na sali komisji mandatowo-
-skrutacyjnej, niezbędnej przy dalszych 
czynnościach, prezes zdążył jeszcze 
przedstawić informacje o realizacji wnio-
sków polustracyjnych oraz o realizacji 
wniosków i uchwał Walnego z 2013 roku.

W dyskusji nt. przedstawionych ma-
teriałów głos zabrali: Leonard Sitek, 
Andrzej Szewczuk i Tadeusz Czenczek, 
przedstawiając różne aspekty oszczędno-
ści energii elektrycznej i cieplnej. Wyja-
śnień udzielił wiceprezes Adam Walczak. 
Marek Werstak z Latyczowskiej zwrócił 
się o wspomożenie napraw budynku fun-
duszem centralnym. Ponadto poruszył 
niektóre aspekty podjęcia działań bu-
dowlanych w systemie deweloperskim, 
na co od razu uzyskał wyjaśnienie wice-
prezes Urszuli Grzybowieckiej. W dalszej 
części dyskusji Stanisław Nieckarz zwrócił 
jeszcze uwagę na fakt, że zdarzają się wy-

padki odsprzedawania nowych mieszkań 
z zyskiem. Przeciwdziałać temu ma budo-
wanie w systemie deweloperskim.

Po powrocie na salę komisji skrutacyj-
nej zebrani rozpatrzyli jeszcze uchwały 
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego WSM za 2013 r. 
oraz rozliczenia wyników finansowych 
WSM za ubiegły rok. W obu przypad-
kach wynik był pozytywny. Podobnie 
pozytywnie została przyjęta uchwała  
o budowaniu w systemie deweloper-
skim. Gorzej było z uchwałami dotyczą-
cymi absolutorium dla członków Zarzą-
du. Prezesi Maciej Stasiełowicz i Adam 
Walczak uzyskali większość głosów,  
a były wiceprezes Jarosław Żulewski nie.

Potem zebrani wyrazili jeszcze swoją 
opinię w sprawie odwołań od decyzji 
Rady Nadzorczej  i propozycji przy-
znania odznak Zasłużonego Członka 
WSM. Uchwałę o przyznaniu tytułu 10 
osobom przyjęto. IV część WZ dobiegła 
końca o godzinie 3.30.

ZZ

fot. Zbigniew Zieliński,  
Bartłomiej Pograniczny

W a l n e     Z g r o m a d z e n i e 

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

III część WZ

IV część WZ
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VADEMECUM  SPÓŁDZIELCY

Tegoroczne Walne Zgromadze-
nie zadecydowało o przyznaniu 
10 osobom tytułu „Zasłużonego 
Członka Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Warszawie”. 
Prezentujemy troje długoletnich 
działaczy – członków Rady Nad-
zorczej, zgłoszonych do otrzyma-
nia odznaki przez RN.

Danuta Wernic – Żoliborz IV
Z zawodu 

d z i enn ik a r k a ,  
z powołania spo-
łecznik. Redaktor 
naczelna „Życia 
WSM”. W 1972 
roku zamieszkała 
na osiedlu Ru-
dawka. Od po-
czątku włączyła 

się w pracę społeczną. Współzałożyciel-
ka pierwszego komitetu kolonijnego, 
kiedy osiedle było jeszcze w budowie  
i trzeba było zadbać o jego właściwe wy-
kończenie. Następnie została wybrana 
do Rady Osiedla, w której działała wiele 
lat. Była kolejno przewodniczącą ko-
misji społeczno-kulturalnej, członkiem 
komisji członkowsko-mieszkaniowej 
oraz handlu i usług. W latach 1988-92 
radna dzielnicy Żoliborz i członek Rady 
Nadzorczej WSM przez dwie kadencje, 
a także delegat na Walne Zgromadze-
nie. Do roku 2003 w Radzie Osiedla, 
a przez ostatnie trzy kadencje członek 
Rady Nadzorczej, dwie kadencje jako 
sekretarz Rady, członek komisji człon-
kowsko-mieszkaniowej. Zaangażowana 
w sprawy całej Spółdzielni. Poświęca 
swojej pracy wiele czasu i uwagi, aktual-
nie jako redaktor naczelna naszej gazety. 
Za swą działalność społeczną odznaczo-
na: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną  
i Złotą Syrenką, Srebrną i Złotą Odznaką 
Centralnego Związku Spółdzielni Budow-
nictwa Mieszkaniowego oraz Odznaką 
Zasłużonego Działacza Spółdzielczego.

Anna Pawlewska – Młociny
Członek Spółdzielni WSM od 1983 

roku. Zamieszkała w osiedlu Młociny. 

Związana nie tyl-
ko ze spółdziel-
czością mieszka-
niową - bowiem 
przez całe ży-
cie zawodowe 
działała także  
w spółdzielczości 
pracy - na sta-
nowiskach zgod-

nych ze swoim ekonomicznym wykształ-
ceniem. Równolegle przez 10 lat pełniła 
funkcję przewodniczącej Rady Nadzor-
czej w spółdzielniach pracy. W latach 
80-tych zamieszkała w zasobach WSM 
i bardzo szybko włączyła się do pracy 
w organach samorządu osiedlowego. 
Przez 10 lat pełniła funkcję przewodni-
czącej komitetu kolonijnego, następnie 
została wybrana do Rady Osiedla Młoci-
ny. W ciągu ostatnich 11 lat była człon-
kiem komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej 
WSM. W tej kadencji ponownie wybrana 
do Rady Osiedla. Za swoją pracę spo-
łeczną odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz odznaką Zasłużonego Dzia-
łacza Ruchu Spółdzielczego. 

Janusz Obojski – Wawrzyszew
Zamieszkał na swoim osiedlu w 1975 

roku. Trzy lata później włączył się do 
pracy społecznej. Został przewodniczą-
cym komitetu kolonijnego, a następnie 

Odznaczeni spółdzielcy
Prawa i obowiązki  
członka Rady Nadzorczej

Członkiem Rady Nadzorczej może 
być wyłącznie członek spółdziel-
ni. Prawa i obowiązki wynikające  
z członkostwa w spółdzielni mieszka-
niowej (omówione zostały w „Życiu 
WSM” w numerach 2 i 3 z 2014 roku) 
odnoszą się również do członków 
Rady. W tym wydaniu przedstawia-
my prawa i obowiązki wynikające  
z członkostwa w Radzie. 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych nie można być człon-
kiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 
dwie kolejne kadencje (kadencja nie 
może trwać dłużej niż trzy lata).

Prawa członka Rady Nadzorczej
• Członek Rady jest uprawniony do 

uczestniczenia w lustracji Spółdzielni prze-
prowadzanej przez uprawnione organy.

• Członek Rady, w przypadku gdy 
Walne Zgromadzenie zostało podzielo-
ne na części, posiada prawo zabierania 
głosu, w sprawach objętych porządkiem 
obrad, na każdej z tych części.

• Członek Rady może zgłosić przewod-
niczącemu Rady Nadzorczej wniosek o 
rozpatrzenie przez nią konkretnej sprawy. 

• O terminie, miejscu i porządku 
obrad Rady Nadzorczej jej członek po-
winien być zawiadomiony pisemnie 
co najmniej 5 dni przed terminem po-
siedzenia. Projekty uchwał i inne ma-
teriały, które mają być rozpatrywane 
przez Radę, powinny być dostarczone 
członkom tejże wraz z powiadomieniem. 
Przekazane materiały powinny być za-
opiniowane przez właściwe komisje. 
W wyjątkowo uzasadnionych przypad-
kach, z wyłączeniem spraw dotyczących 
sprawozdania i planu gospodarczo-fi-
nansowego, przewodniczący Rady Nad-
zorczej może podjąć decyzję o skróceniu 
wskazanego powyżej terminu.

• Członkowi Rady Nadzorczej za 
udział w planowanych posiedzeniach 
Rady przysługuje ryczałtowa dieta 
miesięczna bez względu na liczbę po-
siedzeń, w wysokości określonej w sta-
tucie. Za nieobecność w zaplanowanych 
posiedzeniach Rady przysługująca kwo-
ta ulega zmniejszeniu za każdą nieobec-
ność proporcjonalnie do liczby odbytych 
posiedzeń. W przypadku nieobecności 
na wszystkich posiedzeniach w danym 
miesiącu dieta nie przysługuje.  

Obowiązki członka Rady Nadzorczej
• Członek Rady winien wywiązywać 

się z obowiązków statutowych członka 
spółdzielni, w szczególności nie zalegać 
opłatami z tytułu użytkowania lokalu.

• Członek Rady jest zobowiązany do 
wypełniania zadań należących do za-
kresu działania Rady Nadzorczej, okre-
ślonych w § 84 Statutu WSM.

• Członek Rady jest zobowiązany 
do brania udziału we wszystkich jej 
posiedzeniach. Członek, który nie wziął 
udziału w posiedzeniu Rady, powinien 
usprawiedliwić swoją nieobecność.

• Członek Rady ma obowiązek brać 
udział w pracach jednej komisji stałej. 
Może on być przewodniczącym lub za-
stępcą przewodniczącego tylko jednej 
komisji stałej. 

• Członek Rady winny działania lub 
zaniechania, przez które Spółdzielnia 
poniosła szkodę, ponosi odpowiedzial-
ność wobec Spółdzielni zgodnie z art. 
58 ustawy Prawo spółdzielcze.

• Członek Rady ponosi odpowiedzial-
ność karną za działania lub zaniechania 
wbrew przepisom ustawy, naruszające 
obowiązki określone w art. 267c i art. 
267d ustawy Prawo spółdzielcze.

• Członek Rady Nadzorczej może 
być zawieszony przez Radę w pełnieniu 
obowiązków przed upływem kadencji, 
do chwili rozpoczęcia obrad Walnego 
Zgromadzenia, w przypadku naruszenia 
zakazu konkurencji (o czym poniżej).

• Członek Rady może być odwołany 
przed upływem kadencji przez Walne Zgro-
madzenie  większością 2/3 głosów człon-
ków Spółdzielni obecnych na Walnym.

• Członek Rady nie może zajmować 
się interesami konkurencyjnymi wo-
bec Spółdzielni lub świadczyć dla niej 
usług, a w szczególności uczestniczyć 
jako wspólnik lub członek władz w pod-
miotach gospodarczych prowadzących 
działalność konkurencyjną wobec Spół-
dzielni lub świadczących dla niej usługi. 
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi 
podstawę odwołania członka Rady oraz 
powoduje skutki prawne przewidziane 
w odrębnych przepisach.

• W skład Rady nie mogą wchodzić 
osoby będące pracownikami spółdzielni 
oraz osoby pozostające z członkami Za-
rządu lub kierownikami bieżącej działal-
ności gospodarczej spółdzielni w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewień-
stwa lub powinowactwa w linii prostej  
i w drugim stopniu linii bocznej.

• W przypadkach odwołań wniesio-
nych do Rady Nadzorczej (postępowa-
nie wewnątrzspółdzielcze) na członkach 
Rady spoczywa obowiązek rozpatrywa-
nia ich nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od daty wniesienia.

KZ

Skład Rady Nadzorczej  
kadencja 2014-2017
W trakcie czerwcowego Walnego Zgromadzenia spółdzielcy wybrali 28 członków do 
Rady Nadzorczej. RN ukonstytuowała się 7 lipca.

Żoliborz II
 Kacperski Witold
 Katus Roman – Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
 Cegiełka Tadeusz
Żoliborz III
 Szulc Katarzyna
 Sulich Janusz
 Czarkowski Maciej  – Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej
 Piskorski Grzegorz  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Żoliborz IV 
 Sobieszczuk Zofia
 Zawadzka Alina
 Kalinowski Adam
 Grzymska Lidia  – Sekretarz Rady Nadzorczej
Piaski 
 Zieliński Zbigniew
 Michałowski Andrzej – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami  
       Mieszkaniowymi
 Mossakowska Maria – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Kondrat Tomasz
Bielany 
 Filip Dariusz
 Włodarczyk Andrzej  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Nieckarz Stanisław
Młociny 
 Melon Felicja
 Stupka Włodzimierz
 Michalczyk Stanisław
Wawrzyszew
 Sielski Jacek  – Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
 Paderewska Zofia  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Orlik Robert
 Zaborska Krystyna
 Szemieto Józef Maciej
Wawrzyszew Nowy
 Stępniewski Dariusz
Latyczowska, Hery, Nowodwory, Niedzielskiego
 Fronczak Marek

Składy Rad Osiedli podamy w następnym numerze.

Plan dyżurów
członków Rady Nadzorczej (wrzesień - grudzień 2014 r.) 
Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II piętro, pokój 219, od godz. 16.15) 
Zapisy pokój 211 tel. (22) 561-34-17 

1 września: Jacek Sielski, Robert Orlik
8 września: Krystyna Zaborska, Lidia Grzymska
15 września: Zofia Paderewska, Andrzej Michałowski
22 września: Felicja Melon, Stanisław Nieckarz
29 września: Andrzej Włodarczyk, Maciej Czarkowski

6 października: Marek Fronczak, Katarzyna Szulc
13 października: Felicja Melon, Tomasz Kondrat
20 października: Zofia Sobieszczuk, Adam Kalinowski
27 października Zbigniew Zieliński, Stanisław Nieckarz

3 listopada: Grzegorz Piskorski, Dariusz Filip
17 listopada: Maria Mossakowska, Andrzej Włodarczyk
24 listopada: Alina Zawadzka, Witold Kacperski

1 grudnia: Andrzej Michałowski, Janusz Sulich
8 grudnia: Alina Zawadzka, Dariusz Stępniewski
15 grudnia: Dariusz Stępniewski, Witold Kacperski
22 grudnia: Roman Katus, Tadeusz Cegiełka
29 grudnia: Stanisław Michalczyk, Włodzimierz Stupka 

wybrano go do 
Rady Osiedla. 
Był jej sekre-
tarzem i przez 
kilka kadencji 
pr zewodnic zą -
cym. Bardzo 
aktywnie wal-
czył o interesy 
swojego osiedla. 

Był członkiem Rady Nadzorczej na prze-
łomie lat 80. i 90., pełnił funkcje sekre-
tarza i wiceprzewodniczącego. Również  
w ostatnich dwóch kadencjach repre-
zentował swoje osiedle w Radzie Nad-
zorczej. Przewodniczył kolejno komisji 
członkowsko-mieszkaniowej i organiza-
cyjno-samorządowej. Aktualnie członek 
Rady Osiedla Wawrzyszew. Bardzo od-
dany pracy społecznej, której poświęca 
wiele czasu. Został za nią uhonorowany 
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą 
Syrenką i odznaką Honorowego Członka 
WSM. Z wykształcenia inżynier chemik. 

Odznaczenia otrzymali także:
1. Anna Krawczyk Osiedle Piaski
2. Zdzisław Wałaszewski -//-
3. Janina Czajkowska Osiedle Młociny
4. Barbara Krop -//-
5. Alicja Mieszkowska -//-
6. Izabella Porczyńska -//-
7. Teresa Wójtowicz -//-
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Czytelnicy piszą, my odpowiadamy
Windy na Rudawce

Do redakcji przyszedł list p. Tadeusza 
P., mieszkańca 11-piętrowego budynku 
przy ul. Broniewskiego 33 (Rudawka),  
w którym spółdzielca skarży się, w imie-
niu własnym i sąsiadów, na nieprawidło-
wo funkcjonujące windy.

W ciągu ostatnich 3 tygodni (lipiec-
-sierpień) pięciokrotnie winda stawała 
między piętrami, głównie między parte-
rem a piwnicą. Byłem w takiej sytuacji  
z żoną dwukrotnie. Małżonka nasz 
ostatni przejazd, z prawie godzinnym 
postojem w piwnicy, bardzo przeży-

ła. Mój sąsiad z dziesiątego piętra był 
uwięziony przez 1,5 godziny . Nie mu-
szę mówić, że to denerwujące. Jesteśmy 
ludźmi starszymi, mieszkamy na szóstym 
piętrze i bez windy trudno nam funk-
cjonować. Podobnie jest z sąsiadami  
z naszego i wyższych pięter. Dla każdego 
z nas taki postój może się źle skończyć. 
Stres, brak powietrza, skok ciśnienia, to 
groźne. Moja żona boi się teraz w ogóle 
wsiąść do windy. Nie tylko ona. Windy 
u nas są bardzo stare. Ostatnio wymie-
niono drzwi, ale przecież nie o to chodzi. 
Wprawdzie windy lepiej wyglądają, jed-
nak lepiej nie funkcjonują. Wymagają 
po prostu kapitalnego remontu. Byłem 
w tej sprawie u dyrektora technicznego 

w administracji, odesłał mnie na zebra-
nie komisji GZM, aby tam opowiedzieć, 
co się dzieje. Jednak komisja nie chcia-
ła mnie wysłuchać. Powiedziano mi, że 
mogę napisać pismo. Uważam, że 5 mi-
nut można mi było poświecić. Piszę więc 
do Was i proszę, w imieniu własnym  
i innych lokatorów, o interwencję. 

Tadeusz P.  
(nazwisko do wiadomości redakcji) 

Rozmawialiśmy w tej sprawie z dyrek-
torem ds. technicznych Piotrem Łapiń-
skim, który poinformował nas, że zna 
sprawę. Powiedział, że z windami są pro-
blemy nie tylko w tym budynku (o czym 
napiszemy w następnym numerze).  

Konserwacją windy w tej nieruchomości 
zajmuje się p. Niestojek i w miarę po-
trzeb dokonuje napraw i uwalnia ludzi  
z windy. Jednak windy wymagają kapi-
talnych remontów, na co jest za mało pie-
niędzy. Do tej sprawy jeszcze wrócimy. 

*     *     

Śmietniki  
na Żoliborzu III

Napisała do nas p. Wanda Mikła-
szewicz-Kicińska, mieszkanka budynku 
przy ul. Włościańskiej 4, na Żoliborzu III.

„Szanowni Państwo, wystosowałam 
do Administracji osiedla protest i proszę  
o opublikowanie go w naszej gazecie:

Nie zgadzam się z ustawieniem pojem-
ników na odpady przed ścianą budynku, 
w odległości około dwóch metrów od 
okien mojego mieszkania. Tuż obok par-
kują samochody. Chyba wystarczy. 

Obecne rozwiązanie uznaję za bar-
dzo uciążliwe ze względu na hałas przy 

wrzucaniu odpadów do pojemników, np. 
butelek i puszek, oraz przy opróżnianiu 
pojemników. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo pojawienia się insektów i owa-
dów, bo odpady są z resztkami jedzenia. 
Przecież nikt nie myje opakowań po jo-
gurcie czy paście pomidorowej. 

Jestem przekonana, że władze SAN-
-EPIDU miałyby wiele zastrzeżeń do 
takiego usytuowania. Oczekuję, że 
Administracja, mając na uwadze do-
bro mieszkańców, przeniesie pojemniki  
w inne miejsce, bardziej oddalone od 
okien mieszkań, np. przy trzepaku.

Z poważaniem,  
Wanda Mikłaszewicz-Kicińska

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie 
z dyrekcją Administracji Żoliborza III. 
Uważa ona, że miejsce nie jest zbyt 
uciążliwe. Znajdują się tam tylko po-
jemniki na odpady suche oraz szkło. 
Natomiast pozostałe śmieci wyrzucane 
są do zsypu w budynku. Poza tym Ad-
ministracja ma nadzieję, że MPO będzie 
sprawnie regulowało odbiór odpadów, 
aby te nie zalegały wokół.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

informuje,  
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy,  

w budynku biurowym przy ul. Elbląskiej 14, o powierzchni 88,20 m2. 
Oferty z propozycjami stawki czynszu netto  

oraz informacją o rodzaju prowadzonej działalności  
prosimy składać do 20 września 2014 roku na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14 

01-737 Warszawa

lub osobiście w Kancelarii Biura Zarządu, ul. Elbląska 14 (pok. nr 7).

W celu umówienia się na obejrzenie lokalu  
proszę dzwonić pod numer 22 561 34 12.

Dysponujemy również garażem na dwa samochody  
oraz miejscami postojowymi w hali garażowej ww. budynku.

Dlaczego zostałem wolontariuszem, 
choć jestem już po pięćdziesiątce? Dla-
czego dopiero teraz? Po pierwsze za 
czasów mojej młodości nie było takiej 
możliwości, a po drugie przyznawanie 
się do rodzinnych więzi z uczestnikami 
powstania nie zawsze było dobrze wi-
dziane. 

A tymczasem w powstaniu warszaw-
skim uczestniczyła moja śp. mama, 
Barbara Danuta Reinhard, łączniczka 
drugiej harcerskiej baterii przeciwlotni-
czej „Żbik”, pseudonim „Tancred”, zgru-
powanie „Gurt”. Podobnie jej śp. siostra 
(w czasie wojny studentka tajnej szkoły 
SGGW, wydziału rolnictwa), sanitariusz-
ka Szarych Szeregów o pseudonimie 
„Helena”. W czasie powstania warszaw-
skiego pracowała w szpitalu przy ul. Ko-
pernika. Od uczestników powstania wie-
lokrotnie słyszałem, że dla nich ten czas 
(tych 63 dni) to najwspanialszy okres 
życia. Aż trudno w to uwierzyć, znając 

ogromny rozmiar zbrodni i zniszczeń do-
konanych przez Niemców.

Właściwym upamiętnieniem tych 
chwil stało się otwarcie dziesięć lat temu 
przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych 
placówek w stolicy. Muzeum wspiera 
duża grupa przewodników, pod kie-
rownictwem wielkiego entuzjasty, dra 
Szymona Niedzieli, a także rzesze wo-
lontariuszy, którzy ofiarnie, pod prze-
wodnictwem Marty Kukowskiej, wspie-
rają ideę powstania oraz samych jego 
uczestników. Niezwykły jest fakt, że ta 
historia przyciąga bardzo duże grono, 
także młodzieży niezwiązanej rodzinnie 
z powstaniem. 

W tegorocznych uroczystościach licz-
ba wolontariuszy urosła aż do około 
500 osób. Reprezentacja jest szeroka: 
uczniowie liceów, studenci, ale też pra-
cownicy wielkich międzynarodowych 

korporacji, seniorzy, 
emeryci. Wszyst-
kich ich łączy jedna 
idea: wspierania  
i zachowania  
w pamięci tego 
wspaniałego, pa-
triotycznego zrywu. 
W czasie obchodów 
wolontariusze brali 
udział w różno-
rodnych przedsię-
wzięciach. Przede 
wszystkim opie-
kowali się samymi 
powstańcami, za-
pewniali wsparcie 
organizacyjne wie-
lu wydarzeń, służyli 
informacjami i edu-
kowali młodszych. 
W praktyce ozna-
czało to aktywne 
uczestnictwo w uro-
czystościach roczni-
cowych, odbywa-
jących się na placu 
Krasińskich przed 
pomnikiem Powsta-
nia Warszawskie-
go, na cmentarzu 
P o w ą z k o w s k i m  
i cmentarzu Wol-

skim. Wolontariusze swoją pracą wspie-
rali zorganizowanie wystawy „Ślady. 
Rzecz o pamięci”, rodzinne gry miejskie, 
np. „Żoliborz Żagwiący”, koncerty „Lu-
xtorpedy”, Tomasza Stańki, Anny Marii 
Jopek i Moniki Brodki, apele poległych. 
Brali udział również we wspólnym śpie-
waniu piosenek na placu Piłsudskiego, 
pomagali przy organizacji spektakli 
teatralnych przygotowanych przez Kry-
stynę Jandę na podstawie książki Mi-
rona Białoszewskiego, Masy powstań-
czej – przejazdu rowerowego szlakiem 
powstania warszawskiego – czy też 
organizacji prezentacji filmu „Powstanie 
Warszawskie” w Operze Narodowej oraz 
„Miasto44” na Stadionie Narodowym. 

Na co dzień, między rocznicami, 
wolontariusze wspierają działania Mu-
zeum, uczestnicząc w pracach poszcze-
gólnych działów. Jeden z nich to dział 
Obsługi Ekspozycji, w którym po ukoń-
czeniu kilkudniowego szkolenia można 
na równi z pracownikami etatowymi 
oprowadzać gości po Muzeum. Równie 
ciekawy jest Dział Edukacyjny, w którym 
wolontariusze czerpią przyjemność z na-
uki najmłodszych. Poprzez zajęcia i za-
bawy z dziećmi pomagają im przyswoić 
historię Polski i powstania warszawskie-
go. Można realizować się również  
w Archiwum Historii Mówionej po-
przez rejestrację wspomnień świadków  
i uczestników powstania. Tutaj istotne są 
zdolności dziennikarskie, empatia, umie-
jętność słuchania. Wybrani wolontariu-
sze objęci są specjalnym programem 
szkolenia. Pozostałe trzy obszary to: 
Dział Promocji i Rzecznika Prasowego, 
Instytut Stefana Starzyńskiego, który 
realizuje różnorakie projekty kulturalne 
i przeprowadza gry miejskie, a także Po-
kój Kombatanta oraz Dział Ikonografii,  
w którym zrealizują swoje zainteresowa-
nia miłośnicy fotografii. 

Jeżeli ktokolwiek chciałby dołączyć 
do zespołu powinien wypełnić ankietę 
zamieszczoną na stronie wolontariatu 
Muzeum i przesłać ją (w wersji elektro-
nicznej) wraz ze zdjęciem w formacie 
jpg na adres: wolontariat@1944.pl. 
Mile widziane są osoby, które ukończyły 
14 rok życia, górna granica nieograni-
czona. Wolontariuszami są też osoby  
w wieku około 90 lat.

Rafał Kalinowski 
www.1994.pl

Powstańczy wolontariat  
dla każdego

Autor brał udział w „masie powstańczej”.



Pod koniec września 2013 r.,  
w budynku Szkoły Podstawowej  
nr 92, zostało oddane pięknie wyre-
montowane pomieszczenie (dawne 
mieszkanie) z przeznaczeniem na po-
trzeby uczestników Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD, czyli 
dzieci w wieku od pierwszej do szó-
stej klasy szkoły podstawowej. 

Tu pod opieką fachowców (nauczycie-
li, wychowawców, pedagogów i psycho-
loga) mogą spędzać czas po skończo-
nych zajęciach: odrobić lekcje, rozwijać 
swoje zdolności na zajęciach plastycz-
nych, kulinarnych, sportowych. Mogą 
porozmawiać o problemach i otrzymać 
poradę. Tu opiekunowie mają czas dla 
swoich wychowanków. Zagonieni ro-
dzice często późno wracają do domu  
i czasu brakuje na wszystko. W Ognisku 
także rodzice mogą liczyć na wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne poprzez 
indywidualne rozmowy i wskazówki, jak 
postępować z dzieckiem. Organizowane 
są zajęcia, wycieczki, imprezy okoliczno-
ściowe. Oferta jest zróżnicowana i ela-
styczna, dopasowana do zainteresowań 
i preferencji uczestników.

Dzieci otrzymują kanapki, napo-
je, owoce i słodycze. Zwykle dwa razy  
w tygodniu wychowankowie uczestni-
czą w zajęciach kulinarnych, na których 
sami przygotowują ciekawe przekąski, 
a potem je wspólnie degustują. Pomi-
mo tego, że dzieci są w różnym wieku, 
świetnie się ze sobą integrują. Przy 
okazji uczą się wielu cennych relacji 
społecznych: dzielenia się, zachowania 
przy stole, sprzątania po sobie i dobrych 
manier.

Jest okazja do ruchu na świeżym po-
wietrzu. Kiedyś, w latach siedemdziesią-
tych, kiedy powstawała szkoła, w której 
mieści się nasze Ognisko, ruch na świe-
żym powietrzu kojarzył się z pobytem 

przy trzepaku. Ten metalowy trzepak  
z dwoma poprzecznymi drążkami służył 
do uprawiania wszelkiego rodzaju spor-
tu: gimnastyki artystycznej, akrobaty-
ki, gry w gumę. Właśnie przy trzepaku 
wszystkie okoliczne dzieci, z kluczem 
zawieszonym na szyi, spotykały się ze 
sobą i tak bawiły się aż do zmroku. Dziś 
trzepak zastąpiony został kolorowymi, 
bezpiecznymi placami zabaw. Na tere-
nie szkoły znajdują się dwa takie placyki 
wyłożone miękkim tartanem, z huśtaw-
kami, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczko-
wą. Na pobliskich osiedlach także pobu-
dowane są kolejne placyki do zabaw dla 
dzieci. Dziś już żadne z dzieci nie kojarzy 
trzepaka jako miejsca do zabawy. Może 
i całe szczęście, biorąc pod uwagę bez-
pieczeństwo dzieci.

Nad całością działań dwóch Ognisk 
TPD (z ul. Przasnyskiej 18a i z ul. Bro-
niewskiego 11b) czuwają i wspierają 
ich rozwój Zarząd Dzielnicowy TPD  
i Urząd Dzielnicy Żoliborz. Środowisko-
we Ogniska Wychowawcze (ŚOW) mają 
na celu wspieranie rodziny poprzez ob-
jęcie dziecka działaniami wychowaw-
czymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi,  
w tym zwłaszcza udzielanie pomocy ro-
dzinom borykającym się z poważnymi 
problemami życiowymi;

Zadania, jakie realizuje ŚOW, to m.in. 
opieka i wychowanie; pomoc w nauce; 
współpraca z rodziną; pomoc w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych; 
eliminowanie zaburzeń zachowania, 
agresji, przemocy, wulgarności; podtrzy-
mywanie emocjonalnych więzi dziecka  
z rodziną; organizowanie czasu wolnego 
najmłodszym.

Dobrze, że istnieje tak przemyślana 
placówka. Dziękujemy za to wszystkim 
przyjaciołom TPD.

Anna Lipińska, kierownik Ogniska TPD

Z czym kojarzy się 
trzepak? 

8 czerwca, przy Stawach Brustma-
na na Wawrzyszewie, odbył się Piknik 
Bielański. Impreza została zorganizo-
wana przez Urząd Dzielnicy Bielany, 
Bielański Ośrodek Kultury, admini-
strację i Radę Osiedla Wawrzyszew 
oraz Samorząd Mieszkańców Waw-
rzyszewa. 

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, 
że na piknik przyszły licznie rodziny 
z dziećmi. Panowała miła atmosfera, 
wszyscy bawili się znakomicie. Przybyli 
także burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał 
Miastowski oraz zastępcy burmistrza 
Grzegorz Pietruczuk i Piotr Rudzki.

Na scenie plenerowej odbył się kil-
kugodzinny koncert. Prezentowały się 
m.in. zespoły i sekcje taneczne dzia-
łające w Bielańskim Ośrodku Kultury. 
Wystąpili także goście: Małgorzata Mo-
skalewicz (taniec flamenco), wokaliści  

z zespołu Viva La Musica, Magda Niern-
se (taniec indyjski oraz zabawy taneczne 
dla dzieci). Atrakcją dla najmłodszych 
był duży Bielański Słoń, który przez wie-
le godzin wędrował wśród uczestników 
Pikniku i chętnie pozował do zdjęć, m.in. 
z burmistrzem Rafałem Miastowskim. 
Dzieci zachwycały się obecnością wozu 
strażackiego, na który mogły wejść pod 
okiem dorosłych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
koncert ukraińskiego zespołu muzycz-
nego Kozak System w składzie: Ivan 
Lenyo (wokal, akordeon), Oleksandr 
Demyanenko (gitara, wokal), Volody-
myr Sherstiuk (bas, wokal), Sergiy Bory-
senko (perkusja), Sergiy Soloviy (trąbka, 
wokal). Kozacy w sposób niezwykle 
dynamiczny zaprezentowali wiele sty-
lów i gatunków muzycznych, a także 
tańce. Zespół pomagał protestującym 

w Kijowie na Majdanie i jako pierwszy 
dla nich zagrał. Na Pikniku Bielańskim 
ustawili się w długiej kolejce chętni po 
autografy członków zespołu.

Na piknikowych stanowiskach nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Dużym powodzeniem cie-
szyły się dmuchane zjeżdżalnie i ściana 
wspinaczkowa. W miłym nastroju odbyły 
się animacje plastyczne dla dzieci pod 
hasłem „Kolorowy świat”, konkursy, kier-
masze oraz stoisko edukacji ekologicznej. 
Nagrody dla najmłodszych ufundowała 
Rada Osiedla WSM Wawrzyszew.

W trakcie pikniku odbyły się nad Sta-
wami Brustmana także zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży zorganizowa-
ne przez Sekcję Wędkarską Wawrzyszew 
(Koło nr 32). Zwycięzców odznaczono na 
scenie plenerowej. Najlepszym wędka-
rzem zawodów został pięcioletni Kuba 

Piknik na Wawrzyszewie 

Jankiewicz. Otrzymał puchar z rąk bur-
mistrza Rafała Miastowskiego. Imprezę 
uatrakcyjniły stoiska: gastronomiczne, 
kosmetyczne, produktów spożywczych, 
kiermasz zabawek.

W trakcie pikniku, z inicjatywy prze-
wodniczącego Samorządu Mieszkańców 
Wawrzyszewa, Zygmunta Morawskie-
go, zorganizowano na terenie osiedla 
akcję sadzenia drzew z okazji dwudzie-
stolecia istnienia samorządu Bielan.  
Sadzonki ufundowała firma COIM-
PEX, natomiast administracja osiedla  

przygotowała miejsca do zasadzenia. 
W akcji sadzenia drzew uczestniczyli 

m.in. burmistrz Rafał Miastowski, jego 
zastępcy: Grzegorz Pietruczuk i Piotr 
Rudzki, prezes Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Maciej Stasiełowicz, 
członek Rady Nadzorczej Zbigniew Zie-
liński, zastępca dyrektora Osiedla Waw-
rzyszew Jacek Chyliński, przewodniczący 
Rady Osiedla Jacek Sielski i przewodni-
czący Samorządu Mieszkańców Waw-
rzyszewa Zygmunt Morawski. 

Zofia Paderewska

Najpopularniejszy wójt-senator w Polsce też czyta naszą gazetę.

Pięcioletni Kuba odbiera puchar z rąk burmistrza.
fot. Zbigniew Zieliński


