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W I TA MY

Drodzy Mieszkańcy,

W

Nowym Roku, życzymy Państwu, by każdy dzień przynosił radość, by zawsze dopisywało
zdrowie, a dzielnice w których mieszkamy z dnia na dzień piękniały.

W zeszłym roku Ochota skończyła 100 lat! Ta wyjątkowa, zielona część Warszawy
zapisała się szczególnie w dziejach stolicy. Dlatego chcemy dołożyć wszelkich starań, by
rosła w siłę i niezmienne zachwycała teraz i w przyszłości.
Nasza dzielnica zmienia się. Także dzięki środkom z budżetu partycypacyjnego, na który my, jako mieszkańcy
mamy duży wpływ. Wkrótce kolejne głosowanie! Już dziś zachęcamy więc Państwa do wspólnych działań;
współodpowiedzialności i współdecydowania o tym jak, na przestrzeni lat, będzie zmieniała się Ochota i jakim
będzie stawała się miejscem do życia dla nas, naszych dzieci i wnuków.
Korzystając z przestrzeni zielonych terenów, we wrześniu ubiegłego roku, odbył się pierwszy, rodzinny
piknik dla mieszkańców dzielnicy. Szczerze życzymy sobie, by takich wydarzeń nie zabrakło także w tym
roku i kolejnych latach, aby relacje sąsiedzkie umacniały się, przynosiły zadowolenie i cementowały
międzypokoleniowe więzi.
Nowy Rok przyniósł kolejne projekty; ruszyła budowa, a niebawem sprzedaż lokali w nowej inwestycji na
Mołdawskiej. Także w tym roku powstanie pierwsze Centrum Lokalne na Ochocie.
Od 1 stycznia 2017 roku, nowym kierownikiem na Osiedlu Jadwisin jest pan Roman Żarowiecki, a więc
życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów!
O kolejnych planach i zmianach na terenie Spółdzielni będziemy Państwa na bieżąco informować, mając
nadzieję, że pozostaniecie z nami w kontakcie, do czego gorąco zachęcamy. Czekamy na Wasze wiadomości,
pomysły, zdjęcia naszej dzielnicy i ciekawostki. Najciekawsze opublikujemy!
Dziękujemy naszym współpracownikom i reklamodawcom za wsparcie i życzymy wszystkiego najlepszego
w 2017 Roku!
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Ochocie stuknęło 100 lat! Bądź na bieżąco –
160 drzew zasadził
jesienią na Ochocie urząd
dzielnicy
W tym 100 z nich zostało posadzonych w ramach akcji
„100 drzew na 100 lat Ochoty w Warszawie”. Warto dodać, że
nie są to małe sadzonki, tylko dorodne, kilkuletnie drzewa
szlachetnych gatunków, które powinny się dobrze przyjąć
w trudnych warunkach miejskich.
Nowe drzewa rosną w parkach: Malickiego, SkłodowskiejCurie, Korotyńskiego, Szczęśliwickim, na skwerach:
Grotowskiego, Reduty Kaliskiej i Dobrego Maharadży,
w Ogrodzie Jordanowskim, a także przy ulicach:
Akademickiej, Uniwersyteckiej, Białobrzeskiej, Grójeckiej,
Bohaterów Września, Dickensa, Mołdawskiej, Barskiej,
Spiskiej, Joteyki i wielu innych oraz przy MDK-u i przy MOSsię i przy szkołach i przedszkolach.
Jak tłumaczą urzędnicy, w dzielnicy o tak dużym natężeniu ruchu zieleń jest szczególnie ważna, dlatego każde nowe
drzewo jest bezcenne. „– Będziemy starać się o kolejne środki na ochocką zieleń i nowe nasadzenia” – zapowiedziała
burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz.

Sejm uchwalił rok 2017
Rokiem Rzeki Wisły

Fot. https://pixabay.com, (Mr_Incognito)

Skąd pomysł na Rok Wisły? Dlaczego w 2017? 550 rocznica
pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Powszechnie przyjmuje
się, ze rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na
Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres”
żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był
jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej,
kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. Czytaj więcej www.rokwisły.pl

internetowe konto
czynszowe

Fot. https://pixabay.com

8 kwietnia 1916 roku Ochota wraz z kilkoma innymi dzielnicami została przyłączona do Warszawy.

Mieszkańcy WSM Ochota mogą korzystać z dostępu do
własnego konta czynszowego za pomocą strony internetowej www.wsmochota.com.pl. Dostęp umożliwia kontrolowanie m.in. swoich wpłat, naliczeń dokonywanych przez
spółdzielnie, czy sprawdzenie salda. Aby uzyskać dostęp do
logowania przez www należy zgłosić się do administracji
osiedla wraz z dowodem osobistym. Dostęp wydawany jest
„od ręki”, a konto jest aktywne po 24h.
Istnieje również możliwość otrzymywania comiesięcznie,
na podany adres e-mail, informacji dotyczących aktualnego
salda konta czynszowego oraz aktualnej wysokości opłaty za
użytkowanie lokalu. Docelowo dla wszystkich chętnych tradycyjna korespondencja papierowa może zostać zastąpiona
na informacje przesyłane drogą mailową. Aby otrzymywać
korespondencję drogą mailową, należy również zgłosić się
do administracji osiedla i wypełnić odpowiedni formularz.

Jak bezpiecznie
sprzedać lub kupić
nieruchomość

?

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące sprzedaży
lub zamiany mieszkań, WSM Ochota zaprasza na dyżury Doradców ds. Nieruchomości, które odbywają się
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach
17:30 - 19:00 w budynku administracji ul. Gorlicka 1.
Doradcy bezpłatnie udzielą Państwu wszelkich
niezbędnych informacji nt. jak bezpiecznie sprzedać,
kupić lub wynająć nieruchomość. Pomogą również
rozwiązać ewentualne problemy prawne związane
z Państwa mieszkaniem.
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Lider Spółdzielczości
Mieszkaniowej
dla WSM Ochota
Już po raz trzeci, 6 września 2016 roku, odbyła się gala
wręczenia nagród Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej.
Podczas uroczystości, zorganizowanej na zamku
w Gniewie, wyróżnienia otrzymało 36 spółdzielni z całego
kraju. WSM Ochota, tym razem została wyróżniona w kategorii: „Spółdzielnie duże bez przychodu z inwestycji”.
W konkursie brano pod uwagę wyniki ekonomiczne,
w tym m.in. udział inwestycji w przychodach spółdzielni,
a także wydatki na rzecz działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej. Nagrodzono spółdzielnie, które w sposób
wyjątkowy dbają o swoje zasoby i lokatorów.
Kapitule przyświecała idea, że spółdzielczość mieszkaniowa – to nie tylko zarządzanie mieszkaniami i lokalami użytkowymi, ale również jakość zarządzania terenami wspólnymi i obiektami służącymi wszystkim mieszkańcom.

WSM Ochota
laureatem Konkursu
MOIIB „Firma Inżynierska
Mazowsza Roku 2016”
Konkurs MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza Roku 2016”
jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i spółek, bez
względu na ich wielkość. Chodzi o wyłonienie czołówki firm
zdrowych ekonomicznie; dobrze radzących sobie na rynku,
a jednocześnie sprawnie zarządzanych, unowocześniających swoją działalność i zatrudniających załogę o wysokich
kwalifikacjach. WSM Ochota otrzymała nagrodę w kategorii: Firma Zarządzająca (inwestorstwo zastępcze, eksploatacja). Zwycięzcy uzyskali tytuł laureata Konkursu MOIIB
„Firma inżynierska Mazowsza Roku 2016” i prawo do posługiwania się nim w działalności rynkowej.
Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpiło podczas uroczystych obchodów tegorocznego
Święta Budowlanych.

Fot. archiwum redakcji

Fot. archiwum redakcji

Po lewej: Bogusława Wiewiórowska-Paradowska (prezes Grupy MEDIUM)
i Marian Banacki (prezes zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców
Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych), po prawej: przedstawicielki
Warszawskiej SM „Ochota” Małgorzata Maroszek (prezes zarządu)
i Marzena Sawicka (dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych i inwestycji).
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25 września na boisku przy ul. Sąchockiej 1 odbył się pierwszy Piknik Sąsiedzki, którego współorganizatorem była
Dzielnica Ochota oraz WSM Ochota. Na pikniku było mnóstwo atrakcji – min. zajęcia z dogoterapi, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne z instruktorem, malowanie buziek,
warsztaty rękodzieła, warsztaty mydlarskie i dmuchana zjeżdżalnia. Była muzyka i konkursy z nagrodami dla dzieci i dla
dorosłych. Występy taneczne i pokaz grupy cyrkowej z klubu
osiedlowego SURMA. A także loteria a nagrodą główną nowy rower górski ufundowany przez „Fundacje z Sercem”,
a dzięki stowarzyszeniu „Na Całe Życie” dla wszystkich był
popcorn i wata cukrowa a także balony o różnych kształtach.

Fot. archiwum redakcji

Fot. archiwum redakcji

Piknik Sąsiedzki

NASZE OSIEDLA

Remonty podwórek –
Osiedle Gorlicka

Fot. archiwum redakcji

Fot. archiwum redakcji

REKLAMA

Fot. archiwum redakcji

Od 2015 roku Spółdzielnia rozpoczęła prace związane
z remontami podwórek, które będą obejmować m. in. likwidację nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych chodników, renowację trawników, nowe nasadzenia drzew, krzewów, małą architekturę. W Osiedlu Gorlicka pod koniec
2015 r. rozpoczęto rewitalizację podwórka Baleya 4-6. Prace
zostały zakończone na wiosnę 2016r. (poniżej zdjęcia).
Na początku września przy placu zabaw Mołdawska 4,6,
Gorlicka 4A,6 rozpoczęto budowę skalniaka. Pełen urokliwych, kwitnących roślin skalnych ogródek będzie zakończony w przyszłym roku. Pod koniec 2016 rozpoczęły się
prace remontowe kolejnego podwórka między budynkami
Gorlicka 2, Jankowska 3.

PORADA
ARCHITEKTA WNĘTRZ
GRATIS!

Biuro Sprzedaży na terenie inwestycji
ul. Śląska 6
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Osiedle Gorlicka –
nowoczesne i bezpieczne
„Osiedle Gorlicka już teraz śmiało można uznać za miłe i zielone, a po zmianach na pewno
będzie się tu żyło jeszcze przyjemniej” – mówi Magdalena Kempińska z Administracji WSM
Ochota os. Gorlicka.

Bezpieczeństwo Osiedla Gorlicka
Na osiedlu Gorlicka mieszka dużo starszych osób.
Są oni grupą szczególnie narażoną na działania oszustów. Dlatego administracja, we współpracy z Biurem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy
Urzędzie Miasta st. Warszawy Delegatura w Dzielnicy
Ochota, cyklicznie organizuje spotkania z mieszkańcami.
Są one doskonałą okazją by porozmawiać z policją,
strażą miejską na temat bezpieczeństwa i związanych
z nim problemów. Informacje o spotkaniach są zawsze
wywieszane na klatkach schodowych. Ostatnie, w 2016
roku, odbyło się 22 listopada.
Na terenie osiedla często dochodzi do dewastacji, jak na
przykład na odnowionym placu zabaw przy Mołdawskiej.
To miejsce szczególnie upodobały sobie grupki nastolatków. Spotykają się tam; hałasują, niszczą urządzenia,
śmiecą i piją alkohol.
„Uczulamy i prosimy lokatorów o natychmiastowe
zgłaszanie niepokojących zdarzeń, dewastacji. Najlepiej
od razu na numer 112, a nie po fakcie, w poniedziałek
do administracji. Podkreślamy, że zgłoszenie na numer
112 jest anonimowe, a więc nie ma się czego bać! Wręcz
przeciwnie, trzeba reagować!” – podkreśla Magdalena
Kempińska z Administracji WSM Ochota os. Gorlicka.
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Masz wątpliwości? Sprawdź!
„Administracja informuje o każdej zaplanowanej akcji
wymiany czy sprawdzania liczników, wodomierzy, naprawy, itd. Nasi pracownicy lub wynajęci przez nas podwykonawcy nie mają prawa pobierać żadnych opłat bezpośrednio od lokatorów. Dotyczy to naprawy czy wymiany okien,
drzwi, zamków na klatkach. Proszę nie dać się oszukać
i być czujnym! W sprawach niejasnych najlepiej zadzwonić do administracji i sprawdzić” – ostrzega Magdalena
Kempińska.
Informowanie administracji osiedla o przeprowadzanych przez mieszkańców remontach zwiększa bezpieczeństwo na terenie osiedla i minimalizuje zagrożenie
oszustwem.
W ramach akcji „Bezpieczne osiedla” w październiku odbyła się wizja lokalna; wyznaczono miejsca, gdzie
mogłyby być umieszczone kamery monitoringu. Nowy
projekt jest na etapie wyceny.
Na etapie wyceny jest także koncepcja zastosowania
na osiedlu ogniw fotowoltaicznych. (czytaj na temat ogniw
fotowoltaicznych na str. 8)

Fot. Marta Ankiersztejn

Podwórka jak nowe
W 2016 roku całkowicie przearanżowano podwórko
przy ulicy Baleya 4/6. Ostatecznie wybrano jeden z 3 projektów zagospodarowania terenu. W dyskusję włączeni
byli lokatorzy.
Obecnie odbywa się remont podwórka przy Gorlickiej 2
i 4 a także przy Jankowskiej 3.
Kilka propozycji zagospodarowania terenu zostało właśnie wysłanych do mieszkańców, z prośbą o wybór najbardziej odpowiedniej dla Jankowskiej 5 i 7 oraz Baleya 7.
Zmiany obejmą także okolice Okińskiego 1 i 3 i Gorlickiej
10. Tam chodniki będą poszerzone, a podjazdy dostosowane do potrzeb karetek i pojazdów straży pożarnej.
Nowa aranżacja, między innymi nasadzenia, niewątpliwie poprawi wygląd osiedla.

NASZE OSIEDLA
Modernizacje i remonty osiedla Gorlicka
Osiedle Gorlicka powstało w latach 70 – tych i obecnie
budynki wymagają modernizacji. Planowany jest remont klatek schodowych. W większości bloków, w pierwszej kolejności, konieczna będzie wymiana instalacji elektrycznej. W niektórych budynkach już rozpoczęto prace związane z wymianą
instalacji w częściach wspólnych, reszta oczekuje w kolejce. Po
wymianie, klatki będą sukcesywnie odmalowywane.
„Staramy się pomagać nawet w sprawach nie zawsze
związanych z działalnością administracji. Usterki bieżące,
inne problemy; na przykład z miejscami parkingowymi
dla mieszkańców, które zajmują pracownicy okolicznych
firm. Są osoby, które przychodzą porozmawiać albo po
prostu powiedzieć: „dzień dobry”. Cieszymy się z okazywanej nam sympatii, bo to dzięki zażyłości z lokatorami
budujemy wspólnotę ” – dodaje Magdalena Kempińska.
„ Przyjdź, porozmawiaj, nie unikaj problemu” –
problem zadłużenia lokali
Dla osób, które borykają się z problemem zadłużenia, utworzono specjalny punkt konsultacyjny. Uczestniczy w nim 2,3
członków Rady Osiedla. Administracja wysyła do zadłużonych
lokatorów informację z zaproszeniem na takie spotkanie.
Wówczas wspólnie poszukiwane są rozwiązania trudnej sytuacji; na przykład rozłożenie zobowiązania na raty.

Lokale wynajmowane a zachowania właścicieli
Na osiedlu istnieje problem z lokalami wynajmowanymi,
z brakiem reakcji właścicieli na zgłaszane przez administrację naganne zachowania najemców. Często naruszane są
zasady porządku domowego, regulaminu budynku i reguł
sąsiedzkiego współżycia. Najczęściej dotyczy to przestrzegania ciszy nocnej. Niestety, w większości przypadków, zgłaszane sprawy są przez właścicieli bagatelizowane.
„Często spotykamy się „z murem” po drugiej stronie.
A przecież osiedle to nasza mini społeczność - wspólne dobro! Pomimo, że właściciel nie mieszka na osiedlu,
powinno mu na nim zależeć ! Bez współpracy mieszkańców, starania samej administracji nie odniosą takiego
skutku jaki mogłyby, gdybyśmy działali wspólnie” – podkreśla Magdalena Kempińska i dodaje:
„Zdarzało się, że 1 ławkę przestawialiśmy 3 razy w ciągu
1 miesiąca. Bo są mieszkańcy, którzy chcieliby na niej
posiedzieć ale są też tacy, którym przeszkadza, że wieczorami i w nocy siedzą na niej uciążliwe osoby. My słuchamy
i reagujemy. Podpowiadamy mieszkańcom, że jeśli bywają
zaniepokojeni hałasem, to powinni dzwonić do straży
miejskiej! Wystarczą 2, 3 wizyty służb i zakłócający ciszę
znikną albo przeniosą się w inne rejony. Bezpieczeństwo
i spokój na osiedlu zależą w dużym stopniu od aktywności
mieszkańców”.

REKLAMA
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Fotowoltaika - energia ze słońca
Fotowoltaika - zjawisko polegające na bezpośrednim przetwarzaniu światła słonecznego w energię elektryczną.
W wyniku naświetlania fotoogniwa zawierającego krzem, pomiędzy jego górną i dolną warstwą, powstaje różnica
potencjałów (napięcie).

Świat idzie na przód, a razem z nim powstają nowe technologie. Przez wprowadzanie innowacyjnych systemów lub instalacji można oszczędzać a nawet produkować energię.
System rozliczeń ze sprzedawcą energii oparty jest na
gwarancjach ustawowych, które określają obowiązki firm
energetycznych wobec mikro producentów energii. Dzięki
znacznemu uproszczeniu całego systemu właścicielowi
instalacji pozostaje jedynie obserwować odpisy za dostarczoną energię na fakturach.
Instalacja fotowoltaiczna przyłączana jest do aktualnej instalacji elektrycznej budynku, powodując realne oszczędności. Uzyskaną w ten sposób energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo
odsprzedawać. Biorąc pod uwagę opłacalność fotowoltaiki należy brać pod uwagę to, że razem z systemem
fotowoltaicznym zyskujemy zapas energii. Od momentu
uruchomienia instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmowy prąd przy wykorzystaniu promieni słonecznych.
Opłacalność paneli fotowoltaicznych rośnie. Panele fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 lat bezobsługowej pracy,
wytwarzając każdego dnia darmowy prąd. Dodatkowo,
rozwój technologiczny i wzrost zainteresowania energią
odnawialną sprawił, że panele fotowoltaiczne staniały.
Mikroelektrownie PV do 40 kW nie wymagają specjalnego
pozwolenia. Ponadto operator ma obowiązek podłączyć je
do sieci, jeśli moc zamontowanego zestawu nie przekracza
mocy naszego przyłącza elektrycznego.
Do 2020 roku, Polska ma obowiązek ograniczenia spalania paliw kopalnych zanieczyszczających środowisko
i zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej wykorzystywania, w większym niż do tej pory stopniu, Odnawialnych
Źródeł Energii.

Fot. https://pixabay.com

Budowa własnej elektrowni słonecznej pozwala wykorzystać siły natury, by zminimalizować koszty związane
z eksploatacją domu lub budynku mieszkalnego. Dzięki
nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,
każdy może zostać producentem własnej energii, którą
może na bieżąco zużywać lub magazynować w sieci energetycznej i odebrać w dogodnym dla siebie momencie.
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Zarząd Spółdzielni zainteresowany powyższą inwestycją poczynił kroki w celu realizacji projektu i wytypował budynek przy ul. Mołdawskiej 4 jako przykład
do wyceny. Istnieje także możliwość dofinansowania
do 15.000 zł netto z urzędu m.st. Warszawy. Zgodnie
z wyceną instalacja na budynku Mołdawska 4 składałaby się z około 80 paneli ułożonych na dachu dających
moc około 21 kWp. Instalacja fotowoltaiczna oprócz
korzyści stricte ekonomicznych ma również wpływ na
zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska.

N A S Z E S P R AW Y

Mam Ochotę na łyżwy

Fot. https://pixabay.com

Lodowisko przy Rokosowskiej jest jednym z najlepiej utrzymanych lodowisk
w Warszawie. Zadaszona tafla, nowoczesne
oświetlenie i nagłośnienie, tworzą wspaniałe
warunki do rekreacyjnej jazdy na łyżwach dla
wszystkich tych, którzy nie lubią tłoku i cenią
gładki lód.

Dzięki niewielkiej ilości odwiedzających, lodowisko jest
idealne dla dzieci, a także dla rodziców z dziećmi stawiającymi pierwsze kroki na łyżwach. Dorośli, rozpoczynający przygodę z łyżwami, także będą się tutaj dobrze
czuli. Cechą wyróżniającą obiekt jest wyjątkowo dobrze
utrzymana nawierzchnia. Klienci mają do dyspozycji:
szafki osobiste, automaty z gorącymi napojami i batonami, a także toalety znajdujące się w budynku pływalni.
Przy lodowisku, w godzinach otwarcia można bez problemu wypożyczyć łyżwy. Godziny otwarcia lodowiska OSiR
Ochota: poniedziałek – piątek godz. 8.00. - 15.45. i 16.30.
- 19.30, soboty – niedziele godz. 10.00. - 15.00. i 16.00. 21.00. Bilet wstępu na lodowisko jest płatny jednorazowo,
bez ograniczeń czasowych i wynosi: 8,00 zł normalny;
5 zł ulgowy.

Miejsce przyjazne Seniorom

Bezpłatny dostęp do komputera i internetu

Na Ochocie z bezpłatnego dostępu możemy skorzystać
we wszystkich filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Ochota, wcześniej jednak należy zapisać się do Biblioteki,
za okazaniem dowodu osobistego:
g Biblioteka Przystanek Książka, ul. Grójecka 42. Można
skorzystać z komputera i internetu w pon./wt./czw./pt.
10.00-19.00; śr. 14.00-19.00. Dostępnych 10 stanowisk
komputerowych i WiF
g Biblioteka Białobrzeska, ul. Białobrzeska 21, można skorzystać z komputera i internetu w pon./wt. 10.00-15.00;
śr./czw./pt. 14.00-19.00. Dostępne 2 stanowiska komputerowe.
g Biblioteka Przy Baleya, ul. Baleya 9. Można skorzystać z komputera i internetu w pon./wt. 10.00-15.00; śr./czw./pt. 14.0019.00. Dostępnych 6 stanowisk komputerowych i WiFi
g Wypożyczalnia Książek Naukowych, ul. Częstochowska
26, można skorzystać z komputera i internetu w pon.
14.00-19.00; wt./śr./czw./pt. 10.00-19.00. Dostępne 3 stanowiska i WiFi
Również w Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami
sobie”, ul. Tarczyńska 11 można skorzystać z komputera
i internetu w pt. 11.00-16.00 ale trzeba się wcześniej zapisać
telefonicznie pod nr tel. 22 659-62-71. Dostępne są 4 stanowiska komputerowe.

19115 Miejska infolina

Wirtualne miejsce przyjazne Seniorom
Tu możesz zdobyć cenne informacje, zgłosić awarię lub sprawę „do załatwienia”. Osoby obsługujące linię zazwyczaj szybko
odbierają telefon. Nie ma „menu”– telefonując jesteśmy kierowani wprost do konsultanta, który nie musi nas nigdzie przełączać. Obsługa jest uprzejma, zgłoszenia mogą być anonimowe. Każde zgłoszenie problemu jest rejestrowane, a zgłaszający ma możliwość śledzenia później jakie działania są podejmowane by rozwiązać problem. Jeżeli podamy swoje dane
otrzymujemy sms z numerem sprawy co ułatwia jej śledzenie.
www.warszawa19115.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom i prośbom mieszkańców, którzy zainteresowani są zamianą dotychczasowego
lokalu na lokal o innym metrażu lub położony w innej lokalizacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa WSM „Ochota” wyszła
z inicjatywą podpisania porozumienia pomiędzy kilkoma warszawskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, którego
celem jest ułatwienie zainteresowanym mieszkańcom naszych zasobów zamianę lokali.
Dzięki współpracy spółdzielni mieszkaniowych zamiana lokali stanie się bardziej przystępna. Po pierwsze będzie
możliwa zamiana lokali pomiędzy mieszkańcami różnych spółdzielni mieszkaniowych, posiadającymi zasoby lokalowe w innych niż nasza dzielnicach Warszawy, a po wtóre dystrybucja informacji o planowanej inicjatywie oraz
zasadach współpracy do grona mieszkańców wielu spółdzielni mieszkaniowych automatycznie zwiększy dostęp do
informacji na temat ilości osób zainteresowanych zamianą, a tym samym zwiększy ilość lokali do wyboru.
O postępach prac nad porozumieniem, zasadach współpracy i ułatwieniach dla naszych mieszkańców przy zamianach lokali, a także o spółdzielniach mieszkaniowych, które do porozumienia przystąpiły, będziemy informować na
łamach naszej gazety oraz na naszej stronie internetowej www.wsmochota.com.pl
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O C H OTA N A Z M I A N Y

Budżet partycypacyjny
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy mają możliwość decydowania
o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców
wynosi do 2% budżetu każdej dzielnicy.
Pierwszym etapem tego procesu jest zgłoszenie projektów, następnie dyskusja, weryfikacja, spotkania promocyjne, głosowanie i ostatecznie ogłoszenie listy projektów do
realizacji. Te, które uzyskają największe poparcie, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym.
Kwota przeznaczona dla Ochoty w III edycji budżetu
partycypacyjnego stanowiła 1% prognozowanego budżetu
dzielnicy i wyniosła 2 505 000 złotych.
Poniżej kilka wybranych, zwycięskich projektów z III edycji budżetu partycypacyjnego, które zostaną zrealizowane
na Ochocie w 2017 roku
Projekt: „Rakowiec przyjazny dla wszystkich
(w tym pieszych i rowerzystów)”
Celem projektu jest wprowadzenie udogodnień, które
zwiększą bezpieczeństwo i poprawią warunki ruchu drogowego. Ścieżka przez zieleniec na północno-wschodnim
rogu Dickensa i Grójeckiej będzie doświetlona, by zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki dla przechodniów,
zwłaszcza zimą i wieczorami. W ramach tego projektu,
zieleniec na rogu Grójeckiej i Skorochód-Majewskiego
zostanie wyposażony w latarnie.
Na ul. Skorochód-Majewskiego znajdują się obecnie
dwa punktowe elementy uspokojenia ruchu (wyniesione przejścia dla pieszych), brakuje jednak systemowego
podejścia. Ulica powinna zostać wyposażona w dodatkowe
progi (wyspowe lub płytowe). Dlatego dodatkowo zostaną
tam zamontowane fizyczne środki uspokojenia ruchu, a na
przejściach dla pieszych na Dickensa - azyle.
Ulice, obecnie jednokierunkowe dla rowerów, będą dwukierunkowe. Dwukierunkowy ruch dla rowerzystów na
lokalnych ulicach, pozwoli na wygodne dotarcie jednośladem do każdego punktu Rakowca, bez konieczności jazdy
po chodnikach i najbardziej ruchliwych ulicach dzielnicy. Dopuszczenie takiego ruchu dla rowerów na ulicach:
Baleya, Mołdawskiej (od Korotyńskiego do Pruszkowskiej),
Sanockkiej, Wiślickiej, Siemieńskiego (od Archiwalnej
do Dickensa), Archiwalnej, Hankiewicza, SkorochódMajewskiego (od Dickensa do Archiwalnej), Mołdawskiej
(od Korotyńskiego do Pruszkowskiej), Jasielskiej (od
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Pruszkowskiej do Korotyńskiego), Gorlickiej, Jankowskiej,
Okińskiego, poprawi bezpieczeństwo i warunki jazdy.
Jak dowodzą badania, takie rozwiązanie powoduje brak
konieczności jazdy okrężną drogą lub bardziej ruchliwymi
ulicami, zwiększa widoczność na drodze i wpływa pozytywnie na zachowanie kierowców. Przy opracowywaniu
projektu korzystano z doświadczeń i wiedzy słuchaczy
Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Omega”.
Projekt: „Instalacja defibrylatora”
Zakup i montaż defibrylatorów w trzech punktach na
terenie Ochoty: w bibliotece przy ulicy Baleya 9, w bibliotece przy Grójeckiej 42 i w Młodzieżowym Domu Kultury przy
Rokosowskiej 10.
Defibrylator to proste w obsłudze urządzenie ratujące życie, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność
nawet o 70%. Z tego powodu, dostęp do tego urządzenia staje się obecnie na świecie standardem. Zgodnie
z wytycznymi organizacji międzynarodowych, defibrylatory powinny znajdować się wszędzie tam, gdzie
występują duże skupiska ludzi: w obiektach komunikacji, w urzędach, w halach sportowych czy biurowych.
Projekt: „Urwis Ochocki” – edukacyjna mapa
i gra planszowa dla dzieci
„Urwis Ochocki” to projekt dedykowany najmłodszym
mieszkańcom dzielnicy oraz ich opiekunom. Mapaprzewodnik „Urwis Ochocki” oraz towarzysząca jej gra planszowa to materiały edukacyjne, których celem jest poznanie dzieci z historią i topografią dzielnicy. Poznawanie
swojego miejsca zamieszkania odbywa się w atrakcyjny
sposób; poprzez wspólną zabawę z rodziną i/lub gronem
rówieśników.
Projekt zawiera:
1. Przewodnik „Urwis Ochocki” - mapę poszczególnych
obszarów dzielnicy (Stara Ochota, Szczęśliwice, Rakowiec),
na której zaznaczone obiekty, wzbogacone ciekawymi opi-

O C H OTA N A Z M I A N Y
sami i zagadkami, układają się w trasę spacerową jaką
można odbyć wspólnie z dzieckiem. Oprócz kolorowej
wersji mapy, istnieje także „pusta mapa” z zaznaczonymi
konturami, zachęcająca dziecko do narysowania własnych, ważnych dla niego miejsc w dzielnicy (np. ulubiony
plac zabaw).
2. Grę planszową „Urwis Ochocki” dotyczącą historii dzielnicy Ochota, która polega na dotarciu swoim pionkiem do
mety, zanim zrobią to inni gracze. Na planszy umieszczone
są zadania i zagadki. Planszę, pionki można pobrać i wydrukować ze strony internetowej i wykonać samodzielnie.
„Urwis Ochocki”, oprócz promocji Ochoty jako atrakcyjnej
dzielnicy pełnej interesujących miejsc, ma także na celu
aktywizację i integrację mieszkańców, poprzez zachęcanie
ich do wspólnego spędzania czasu na powietrzu lub w jednej z ochockich kawiarni.
Projekt: „Slam poetycki w bibliotece.
Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start”
Slam w bibliotece, to wyjątkowa impreza na Ochocie,
podczas której artyści przedstawiają swoje teksty,
a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy
jaki i umiejętności aktorskie poety i wyłania najlepszego
autora wieczoru. Slam to połączenie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety
z ludźmi, którzy mogą wysłuchać jego wierszy. Każdy
może przyjść i zaprezentować swoją twórczość i miło spędzić czas. Spotkania stwarzają możliwość uczestniczenia
w kulturze bez ponoszenia wydatków. Jest to jedyne takie
wydarzenie na terenie Dzielnicy Ochota i jedno z nielicznych w Warszawie.
IV edycja budżetu partycypacyjnego
6 października 2016 roku rozpoczęła się IV edycja budżetu
partycypacyjnego, który będzie realizowany w 2018 roku.
Harmonogram IV edycji:
• zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku
do 23 stycznia 2017 roku
• weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje
nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
• odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
• głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
• ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017
W IV edycji do wydania będzie ponad 61 milionów zł.
Kwota przeznaczona do dyspozycji OCHOTY to łącznie
2 621 064 zł
• Obszar 1: Stara Ochota – 710 000 zł
• Obszar 2: Szczęśliwice – 1 070 000 zł
• Obszar 3: Rakowiec – 820 000 zł
• Obszar 4: Pole Mokotowskie – 21 064 zł

Pierwsze Centrum
Lokalne na Ochocie
Centra Lokalne to wielofunkcyjne miejsca
i place miejskie, w których członkowie lokalnej społeczności mogą spędzać wolny czas.
To małe bazarki, targowiska, sklepy, punkty
gastronomiczne i biura. Ochota została wybrana do pilotażowego projektu tworzenia
pierwszych dziesięciu Centrów Lokalnych
w Warszawie. W przyszłości w stolicy ma powstać 10 takich miejsc. dzielnicy. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców wynosi
do 2% budżetu każdej dzielnicy.
Centrum Lokalne na Mołdawskiej
Projekt przy ulicy Mołdawskiej jest realizowany
w ramach programu rozwoju przestrzennego stolicy, którego założeniem jest ułatwienie członkom lokalnej społeczności codziennej aktywności i nawiązywania sąsiedzkich relacji.
Obecnie zaniedbana przestrzeń bazarku na rogu
Mołdawskiej i Racławickiej wraz z otaczającą go zielenią,
już niebawem zmieni się w nowoczesne, tętniące życiem
miejsce spotkań, zakupów i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.
Z Ochotą do pracy nad nowym projektem
Wybór poprzedziły konsultacje społeczne. „Analizowaliśmy
3 koncepcje, które ostatecznie połączyły się w jeden finalny
projekt”- mówi burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz.
23 września odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pomysłów na przekształcenie i zagospodarowanie
przestrzeni byłego bazarku przy Mołdawskiej. Można było
wziąć udział w warsztatach, wybrać się na spacer po okolicy w towarzystwie architektów lub zgłosić swoje uwagi
w punkcie konsultacyjnym. 7 października odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji i dyskusja. Proces tworzenia
projektu Centrum Lokalnego można śledzić na bieżąco.
Po trwających miesiąc konsultacjach, mieszkańcy
Rakowca, kupcy i przedstawiciele lokalnej społeczności,
z pomocą ekspertów zaplanowali funkcje i kształt przyszłego Centrum Lokalnego u zbiegu ulic Mołdawskiej
i Racławickiej na Rakowcu.
Zatwierdzono koncepcję nowej zabudowy, której główną część stanowić mają eleganckie pawilony handlowe,
plac miejski i zielona aleja parkowa z fragmentem ogrodu.
Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na 2017 rok, by
już za dwa lata służyć mieszkańcom.
A więc tworzenie wspólnej; lepszej i piękniejszej przestrzeni jest także w Państwa rękach, rękach lokalnej
społeczności.
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Czy można zbyć posiadany udział w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu oraz w jaki sposób to zrobić?
Do nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym
prawie do lokalu najczęściej dochodzi w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców prawa do jednego lokalu. Zdarza się, że wśród współuprawnionych (najczęściej
w gronie rodziny), istnieją różnego rodzaju konflikty, które
utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają korzystanie z takiego
lokalu oraz zarządzanie nim. Trzeba bowiem wiedzieć, że
każdy posiadający udział w spółdzielczym własnościowym
prawie do lokalu (niezależnie od wielkości przysługującego
mu udziału) jest uprawniony do korzystania z całego lokalu,
a nie wyłącznie z jego części. Do rzadkości należy
sytuacja zawarcia między współuprawnionymi,
odrębnej umowy określającej sposób korzystania z lokalu lub z jego części.
Co zatem zrobić w sytuacji, gdy nie
wszyscy uprawnieni są w stanie dojść
do porozumienia by sprzedać cały lokal
i czy można sprzedać tylko udziału w lokalu?
Ustawodawca stworzył możliwości sprzedaży posiadanego udziału, tworząc regulację, która zabezpieczając
interesy sprzedawcy, który ma prawo rozporządzać posiadanym majątkiem ale także chroni interes pozostałych
współuprawnionych, ograniczając ryzyko nabycia udziału
przez osobę, której by sobie nie życzyli.
Zgodnie z art. 172 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1222, ze zm.) wynika, że można
zbyć udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, lecz najpierw trzeba umożliwić innym współuprawnionym
do lokalu, skorzystanie z prawa jego pierwokupu. Choć ustawodawca posłużył się pojęciem "zbycie" należy zaznaczyć, że
ograniczenie jakim jest prawo pierwokupu będzie dotyczyło
wyłącznie umowy sprzedaży udziału, nie zaś zawarcia innej
umowy np. darowizny lub zamiany udziału.
Uprawniony może zatem bez żadnych ograniczeń darować swój udział w spółdzielczym własnościowym prawie
do lokalu lub go zamienić. Ponadto prawo pierwokupu
występuje jedynie w przypadku sprzedaży udziału na rzecz
osoby trzeciej, zaś nie przysługuje w przypadku zawarcia
umowy sprzedaży na rzecz innego współuprawnionego.
Chcąc sprzedać posiadany udział w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu, trzeba wiedzieć, że:
1. Zbywca jest zobowiązany do zawarcia warunkowej
umowy sprzedaży, tzn. zawarta przez niego umowa
z osobą trzecią nie będzie ostateczna i nie będzie przenosić automatycznie prawa na nabywcę.
2. Umowa warunkowa nie może zawierać niezgodnych z rzeczywistością postanowień, np. zawyżenia ceny w celu zniechęcenia uprawnionych do wykonania prawa pierwokupu.
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3. Umowa sprzedaży musi być zawarta w formie aktu
notarialnego, zaś notariusz zobowiązany jest przesłać
wypis aktu notarialnego spółdzielni mieszkaniowej.
(Skuteczność sprzedaży części własnościowego prawa do
lokalu nie jest uzależniona ani od zgody spółdzielni, ani
od przyjęcia kupującego w poczet członków).
4. Zbywca powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionych do prawa pierwokupu, o treści zawartej warunkowej
umowy sprzedaży, co w praktyce oznacza doręczenie im
wypisu aktu notarialnego obejmującego samą umowę.
Termin do wykonania pierwokupu wynosi jeden miesiąc
od daty doręczenia uprawnionym umowy. Prawo pierwokupu wykonuje się poprzez złożenie przez uprawnionego
oświadczenia woli sprzedawcy w formie aktu notarialnego.
Obecność sprzedawcy przy złożeniu takiego oświadczenia
nie jest konieczna. Co więcej, takie jednostronne oświadczenie woli powoduje, że dochodzi do zawarcia skutecznej
umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą, a uprawnionym na
warunkach umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą, a osobą
trzecią. Mówiąc bardziej obrazowo kupujący zastępuje osobę
trzecią w umowie sprzedaży. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwilą dojścia oświadczenia woli uprawnionego do
prawa pierwokupu, do wiadomości sprzedawcy.
Ponadto ustawodawca w celu ochrony uprawnionego
postanowił, iż wszelkie postanowienia umowy sprzedaży
zawarte przez sprzedawcę z osobą trzecią, w celu udaremnienia prawa pierwokupu, są wobec uprawnionego bezskuteczne. W związku z tym, postanowienia umowy sprzedaży
przewidujące świadczenia dodatkowe, których uprawniony
nie mógłby spełnić, nie mogą udaremnić prawa pierwokupu, wobec czego uprawniony może je wykonać, uiszczając
ich wartość. Takimi dodatkowymi świadczeniami może być
np. świadczenie przez osobę trzecią na rzecz sprzedającego
przez określony czas darmowych usług prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych.
Prawo pierwokupu co do zasady jest niepodzielne, to znaczy, że nie można wykonać prawa pierwokupu jedynie do części sprzedawanego przedmiotu lub prawa. Niepodzielność
prawa pierwokupu nie stoi na przeszkodzie w tym, aby
prawo to przysługiwało jednocześnie kilku uprawnionym, co
w przypadku dziedziczenia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu jest sytuacją dość częstą. Jeśli jednak, niektórzy z uprawnionych nie wykonają prawa pierwokupu, to
pozostali uprawnieni mogą wykonać je w całości.
Powyższe omówienie kwestii sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawa pierwokupu
ma charakter wyłącznie poglądowy.
Paweł Kita
Kancelaria Notarialna Paweł Kita Agnieszka Szałachowska s.c.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż • Kupno • Wynajem
Pomoc prawna i notarialna
Bezpieczeństwo transakcji

REKLAMA

Zamień mieszkanie

Dla Mieszkańców Spółdzielni

NIŻSZA PROWIZJA

 784 000 902
22 487 58 10

ul. Łucka 18 lok. 4, Warszawa

www.finamaxnieruchomosci.pl

D O R A D CA K R E DY TOW Y R A D Z I

Co przyniesie 2017 rok
na rynku kredytów mieszkaniowych?

Rok 2017 może okazać się przełomowy dla branży kredytów mieszkaniowych w Polsce. Ministerstwo Finansów przygotowuje bowiem projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Dodatkowo część banków zamierza wprowadzić dodatkowe ograniczenia w przyznawaniu kredytów w związku z Rekomendacją Komisji Nadzoru
Finansowego. Co zatem zmieni się dla osób chcących zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania?

/
Fot. https://pixabay.co
m

Mniej produktów dodatkowych.
W myśl nowej ustawy, bank nie może łączyć sprzedaży
kredytu mieszkaniowego z innymi produktami. Do tej
pory zdarzało się, że klientowi była przedstawiana oferta
kredytu, ale jej uzyskanie było uzależnione zakupu

Kredyt z pomocą licencjonowanego doradcy.
Zapisy ustawy wprowadzają również regulację rynku
pośredników kredytowych. Będą oni musieli posiadać
licencję, której uzyskanie będzie warunkowane zdaniem
egzaminu. Na doradców kredytoFot
. ht
wych ustawa nakłada obowiąt ps
://
pi
x
zek ujawniania nazw banków, które przedstawiają
klientom na symulacjach. Doradca będzie
musiał przedstawić
minimum trzy oferty
banków oraz uzasadnić ich wybór. Jawne
muszą być także wszelkie koszty uzyskania kredytu oraz prowizje jakie
pośrednik otrzyma z banku.
Tomasz Majer
Dyr. ds. kredytów hipotecznych Finamax

m
.co
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Koniec z „gwiazdkami”
w ofertach.
Wszystkie informacje dotyczące
przekazywanej oferty mają być dostępne
dla klientów na trwałym nośniku, mają być czytelne oraz zrozumiałe i widoczne. Banki nie będą mogły
stosować dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań,
które dotychczas niejednokrotnie wprowadzały klienta
w błąd. Jasno mają być także opisane ryzyka, które wynikają z zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego.

dodatkowych ubezpieczeń. Niejednokrotnie konieczność wykupienia ubezpieczenia pojawiała się dopiero
w momencie przedstawienia umowy kredytowej. Bank
będzie mógł jak dotychczas zaproponować lepsze warunki, jeżeli klient skorzysta z dodatkowych produktów.

ab

Fot. https://pixabay.com/

Większa transparentność ofert.
Projektowana ustawa o kredycie hipotecznym prowadzi szereg przepisów, które w założeniu mają chronić interes klientów. Przede wszystkim bank
Fot. h
ttps
będzie zobowiązany do przedstawienia
://p
ixa
ba
y.c
om klientom formularza zawierającego
/
wszystkie opłaty i koszty całkowite przyznanego kredytu. Bank
będzie również zobowiązany
do przedstawiania wszelkich ryzyk związanych ze
zmieniającymi się stopami kredytowymi, które
bezpośrednio wpływają
na oprocentowanie kredytów. Pracownik banku
będzie musiał nie tylko
przedstawić, ale również
wyjaśnić wszystkie koszty
związane z zaciągnięciem
i spłatą kredytu.

/
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O C H OTA N A N OWO

Budynek przy ul. Mołdawskiej w nowej odsłonie
Ostateczne prace nad koncepcją projektową budynku realizowanego przez WSM Ochota dobiegły końca. Prace przygotowawcze na terenie się już rozpoczęły, a Spółdzielnia jest obecnie
na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń w celu rozpoczęcia procesu budowlanego. Nową
koncepcję projektową wykonało biuro MKC Architektura w Warszawie.

Bryła budynku będzie się charakteryzować nowoczesną
i elegancką architekturą, którą podkreślą wysokie okna
i szklane zabudowania loggi balkonowych. Od strony ulicy
Mołdawskiej i Okińskiego pięciokondygnacyjna część
mieszkalna została nadwieszona nad cofniętą i przeszkloną częścią parterową z usługami, które dodatkowo podparte będą słupami nawiązującymi stylem do architektury
modernizmu. Na elewacji powstanie mural odwołujący się
do historycznej zabudowy dzielnicy Ochota, który podkreśli wyjątkowość tego miejsca.
Budynek to kameralna, pięciopiętrowa inwestycja wpisująca się idealnie w otoczenie. W projekcie przewidziano
114 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o powierzchniach
od 34 m2 do 80 m2. Większość to przestronne mieszkania dwupokojowe w opcji z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią oraz trzypokojowe z oddzielną i widną kuchnią. W inwestycji przewidziano również rozkłady mieszkań o mniejszych
powierzchniach dla osób na start, jak i większych metrażach
dla tych, którzy cenią sobie wygodę. Mieszkania w części parterowej posiadać będą wydzielone ogródki.

Dla komfortu mieszkańców zaprojektowano wielostanowiskowy garaż podziemny oraz komórki lokatorskie. Na
parterze znajdywać się będą lokale usługowe. Mieszkańcy
będą mieli do dyspozycji własne patio z licznymi nasadzeniami i elementami małej architektury.
Zainteresowanych ofertą Mieszkańców, zapraszamy do
składania podań w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni bądź
wysłania zgłoszenia na adres ........@wsmochota.com.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie parametrów interesującego Państwa mieszkania oraz o podanie danych do kontaktu zwrotnego. W przypadku uruchomienia sprzedaży
mogą Państwo liczyć na informację w pierwszej kolejności.
Wszystkich tych, którzy złożyli już swoje podanie prosimy
o cierpliwość. Informujemy iż sprzedaż inwestycji odbywać
się będzie w systemie deweloperskim czyli z indywidualnym rachunkiem powierniczym dla każdego lokalu oraz
płatności w transzach zgodnych z postępem prac na budowie. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i komfort
transakcji.
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NASZE MIEJSCA

Pamięć o Dobrym Maharadży
(Digvijaysinhji) na warszawskiej Ochocie
Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadża Księstwa Nawanagar, odznaczony pośmiertnie 23 grudnia 2011 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział polskim dzieciom osieroconym podczas II wojny światowej: „Nie
uważajcie się za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami. Ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz”.
3 lutego 2016 roku minęła 50 rocznica śmierci Jama
Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży
Księstwa Nawanagar, człowieka, który z dobrej woli i bezinteresownie pomógł ponad tysiącowi polskich dzieci
ewakuowanych po 24 grudnia 1941 roku ze Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich. Były one przesiedlane do różnych krajów świata. Do Indii przybyło około
5 tysięcy sierot. Część z nich trafiła pod opiekę Dobrego
Maharadży - tak nazywali go podopieczni.

Maharadża Księstwa Nawanagar
i jego związki z Polską
O Polsce usłyszał po raz pierwszy w latach 20, kiedy
mieszkając wraz ze stryjem w Szwajcarii poznał Ignacego
Paderewskiego. Pod wpływem osobowości mistrza, rozmów i dyskusji na temat historii Polski zaczął interesować
się naszym krajem. Sprawując funkcję delegata, w gabinecie wojennym Wielkiej Brytanii, spotkał również innego wielkiego Polaka - generała Władysława Sikorskiego.
Kiedy 24 grudnia 1941 roku Stalin wydał zgodę, by
z ZSRS wyjechały osierocone polskie dzieci, Polscy ochotnicy zaczęli ich szukać w sierocińcach. W Aszchabadzie,
przy granicy z Iranem, zorganizowano polski sierociniec,
do którego trafiały dzieci z całego obszaru Republik
Sowieckich. Dużą rolę w jego utworzeniu odegrała piosenkarka Hanka Ordonówna i jej mąż Michał Tyszkiewicz,
współpracujący z radcą Józefem Żmigrodzkim z ambasady polskiej w Kujbyszewie.
Polish Children Camp
Obozy uchodźców polskich w Indiach, w tym także
obozy dla polskich sierot, były organizowane przez delegaturę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. W 1942 roku,
w obecnym stanie Gudźarat niedaleko letniej rezydencji
Maharadży, powstał Polish Children Camp.
Osiedle to od początku było przeznaczone dla polskich
dzieci. Maharadża, oprócz osobistego wkładu finansowego i własnej pracy, nakłonił także Izbę Książąt Indyjskich
aby przyjęła na siebie dobrowolne zobowiązanie utrzymania pięciuset polskich dzieci do końca II wojny światowej. W Delhi został powołany specjalny Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim. Otworzono także rachunek bankowy
pod nazwą „The Polish Children's Account”, na którym
zdeponowano wyjściową dotację w wysokości 50 tysięcy
rupii. Wojenną zawieruchę, w tym i innych osiedlach,
przetrwało w Indiach około pięciu tysięcy polskich dzieci.

Fot. Mateusz Opasiński
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Wspomnienia o dobrym Maharadży…
Ze wspomnień mieszkańców „polskiego osiedla”
w Indiach wyłania się ciekawa osobowość Maharadży:

PA M I Ę TA M Y
„(…) Z kolejnego wyjazdu przywiózł sobie z Londynu
Chłopów Reymonta, przetłumaczonych na język angielski. Książkę tę zaliczał do swych ulubionych lektur. Bardzo
podobały mu się też nasze tańce i stroje ludowe. Z zainteresowaniem oglądał inscenizacje teatralne oraz pokazy i zawody sportowe. Potrafił szczerze bawić się na
jasełkach, wzruszać perypetiami Kopciuszka i głęboko
przejmować losem Kordiana. Żywo interesował się polską
kulturą (…)”.
W relacjach dzieci, najbardziej podkreślana jest jednak
wielkoduszność Jam Saheba, jego otwartość na polskich
uchodźców, szczere zainteresowanie ich osobistymi problemami, gościnność, łagodność, spontaniczność i duże
zaangażowanie.
„(…) Bardzo smutne było ostatnie pożegnanie
z Maharadżą, po likwidacji osiedla w 1946 roku. Na
dworzec kolejowy przyjechał osobiście. Żegnał się ze
wszystkimi dorosłymi. Podchodził też kolejno do dzieci.
Widać było, że rozstanie sprawiało mu przykrość. Wielce
wzruszony, co chwila wycierał wilgotne oczy. Może przeczuwał, że rozstajemy się na zawsze? Taki to był ten nasz
polsko-indyjski Maharadża (…)”.

Kwiaty pod pomnikiem
Gabriela Narutowicza
16 grudnia 2016 przypadła 94. rocznica śmierci pierwszego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza,
który został zastrzelony w kilka dni po swoim zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pierwszego Prezydenta RP, złożyły w imieniu
WSM Ochota - Prezes Zarządu pani Małgorzata Maroszek,
wraz dyrektor finansową spółdzielni, panią Marzeną Sawicką,
dyrektorem ds. techniczno-eksploatacyjnych i inwestycji.

Fot. archiwum redakcji

Ślady Maharadży w Warszawie.…
Zapytany przez generała Sikorskiego, czym Polska
mogłaby się odwdzięczyć za przygarnięcie tysiąca bezdomnych polskich dzieci, odpowiedział: „W wyzwolonej Polsce
nazwijcie moim imieniem którąś z warszawskich ulic”.
I tak jego prośba została spełniona. W 2012 roku skwer,
potocznie zwany Opaczewskim (położony między nitkami ulicy Opaczewskiej w Warszawie), nazwano imieniem Dobrego Maharadży, a w 2014 roku odsłonięto na
nim pomnik Maharadży, zaprojektowany przez Marka
Moderaua.
Imię Jam Saheba Digvijay Sinhji nosi także jedna z warszawskich szkół średnich: ZSSO „Bednarska”. O tym wyborze przesądziła zdecydowana większość głosów w referendum, przeprowadzonym w czerwcu 1999 roku, wśród
społeczności szkolnej.

Polecamy
W gościnie u „polskiego”
maharadży
Książka Wiesława Stypuły, który po latach
opowiada o swoich przeżyciach Osiedlu
Dzieci Polskich w Indiach.
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Czas częstych infekcji
Sezon jesienno – zimowy to czas szczególnie częstych infekcji układu oddechowego. Jak i kiedy
możemy sobie z nimi radzić sami, a w jakich przypadkach powinniśmy zgłosić się do lekarza?
„Katar leczony trwa 7 dni, nieleczony aż tydzień”
To chyba najbardziej znane powiedzenie opisujące
chorobę przeziębieniową, czyli popularny nieżyt nosa.
W chorobie przeziębieniowej występują: katar,
Fot. h
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ixa zatkany nos, pokasływanie, czasami stan
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om podgorączkowy i pogorszenie samo/
poczucia. Przeziębienie należy do
chorób wywoływanych przez
wirusy, o których mówi się,
że są chorobami samoograniczającymi się. W takim
przypadku zalecany jest
przede wszystkim odpoczynek oraz leki łagodzące objawy.
Często podczas infekcji
występuje także wysięk
w zatokach przynosowych, ale zajęcie zatok nie
trwa dłużej niż ostra infekcja ( około 4 do 7 dni). Dłuższe
utrzymywanie się objawów lub
ich wyraźne zaostrzenie pozwala
na rozpoznanie ostrego zapalenia
zatok. Czujemy wówczas nasilone zatkanie nosa, spływanie wydzieliny po tylnej
ścianie gardła i ból głowy.
„Bo to się zwykle tak zaczyna”…
Pierwsza faza przeziębienia to faza obrzękowo wydzielnicza, czyli ta, którą odczuwamy najgorzej; jako
obfity, wodnisty katar i zatkany nos. Dzieje się tak dlatego, że wywołujące chorobę wirusy powodują rozszerzenie
naczyń błony śluzowej nosa oraz spadek ich szczelności.
Błona śluzowa „puchnie” (stąd często uczucie „pełnego
nosa, z którego nie da się nic wydmuchać”), następnie
pojawia się przezroczysta wydzielina.
Jak sobie radzić w tej fazie przeziębienia?
Aby zmniejszyć dolegliwości możemy płukać nos solą
fizjologiczną lub solą morską. Zwykle stosuje się preparaty uszczelniające naczynia krwionośne zawierające witaminę C, rutozyd (mamy do dyspozycji zarówno preparaty
syntetyczne jak i naturalne: owoc dzikiej róży, czarny
bez), a także preparaty obkurczające naczynia (xylometazolina, oxymetazolina) lub doustne (pseudoefedryna,
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czasem z dodatkiem cetyryzyny). Warto wiedzieć, że
donosowych preparatów obkurczających nie powinniśmy stosować zbyt długo. Grozi to „efektem z odbicia”,
czyli nasileniem kataru, zatkaniem nosa i zmniejszeniem
skuteczności tych leków. Maksymalny czas stosowania to
5 dni. U niemowląt i małych dzieci lepiej płukać nos roztworami soli fizjologicznej a donosowe preparaty obkurczające naczynia stosować jedynie wtedy, gdy mocno
zatkany nos utrudnia jedzenie lub spanie.
Doustnych preparatów obkurczających naczynia
powinny unikać osoby z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, astmą oskrzelową czy jaskrą.
Preparat należy dawkować ściśle według zaleceń podanych na ulotce. Dodatek pseudoefedryny z cetyryzyną
powoduje u niektórych osób wrażenie suchości w ustach
i uczucie senności.
Zaostrzenie infekcji
W kolejnej fazie, obrzęk błony śluzowej nosa się
zmniejsza, zostaje zastąpiony naciekiem z komórek
zapalnych, a wydzielina zagęszcza się. Czasami przybiera żółtą barwę, co niektórzy pacjenci interpretują jako
pogorszenie sytuacji lub wystąpienie zakażenia bakteryjnego. Zazwyczaj jest to jedynie efekt martwicy i złuszczania komórek nabłonka, które tą drogą są usuwane.
Głównym problemem, z którym musimy sobie poradzić na tym etapie, jest obecność gęstej, trudnej do usunięcia wydzieliny.
W tym okresie odstawiamy już leki obkurczające,
a wprowadzamy dostępne pod postacią tabletek lub
syropów leki rozrzedzające wydzielinę oraz pobudzające
jej usuwanie (w tym wypadku również mamy do wyboru; preparaty syntetyczne lub ziołowe). Można również
stosować inhalacje z olejku eukaliptusowego, tymiankowego lub sosnowego. Ważne aby w tym okresie pić
dużo płynów oraz utrzymywać odpowiednią wilgotność
powietrza.
Zalegająca i zagęszczona wydzielina w jamie nosowej
i zatokach obocznych nosa jest dobrym środowiskiem
dla namnażających się bakterii, stąd w niektórych przypadkach możliwe jest przejście w trzecią fazę – fazę
nadkażenia bakteryjnego. Objawia się ona zmianą charakteru wydzieliny na ropny, gorączką (zwykle powyżej
38 stopni), nasileniem bólu chorej zatoki, zazwyczaj
po jednej stronie. W takiej sytuacji należy udać się do
lekarza.

O C H OTA N A Z D ROW I E
Ból gardła. Jak rozpoznać czy to angina?
Jeśli ból nie jest zbyt silny, jest raczej „drapaniem”,
towarzyszą mu objawy typu: katar, kaszel lub chrypka,
bóle mięśni, temperatura ciała jest prawidłowa lub niezbyt wysoka (do 37,5 stopnia), a gardło niezbyt mocno
zaczerwienione, najprawdopodobniej mamy do czynienia z wirusowym zapaleniem gardła, które nie wymaga
leczenia antybiotykiem. Wystarczy odpoczynek, pastylki
do ssania zawierające składniki odkażające lub powlekające i łagodzące kaszel (tymianek, podbiał) i płukanie
gardła (korzystne są napary z szałwii, rumianku lub
nagietka).
Jeśli jednak występuje wysoka temperatura (powyżej 38 stopni), żywo czerwone gardło, ból przy połykaniu, naloty na migdałkach, nieprzyjemny zapach
z ust, powiększone szyjne węzły chłonne, bez kataru,
kaszlu, chrypki, wówczas należy wybrać się do lekarza.
Prawdopodobnie jest to angina, która jest wywoływana przez bakterię – paciorkowca i wymaga podania
antybiotyku. U mniejszych dzieci przy anginie mogą
wystąpić również nudności, niechęć do jedzenia i jakiejkolwiek aktywności.
Kaszel w roli głównej – co to może być?
Jeśli główną dolegliwością jest kaszel, lepiej udać się do
lekarza, bo tylko po osłuchaniu pacjenta można postawić
diagnozę, czy jest to zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli
czy zapalenie płuc, czy jedynie efekt odkrztuszania obficie spływającej wydzieliny z zajętych zapaleniem zatok.
Zapalenie krtani w większości przypadków jest infekcją
wirusową, objawiającą się u dorosłych suchym kaszlem i chrypką, a nawet okresową „utratą głosu”. Raczej
bez gorączki, co najwyżej ze stanem podgorączkowym.
Może być następstwem infekcji górnych dróg oddechowych (z katarem). Po kilku dniach kaszel staje się wilgotny, chory odkrztusza wydzielinę. W leczeniu ważne
jest oszczędzanie głosu (dotyczy to nawet mówienia
szeptem), picie odpowiedniej ilości płynów, nawilżanie
powietrza i leki ułatwiające rozrzedzanie wydzieliny
w późniejszej fazie choroby. Krtań „nie lubi” zbyt gorącego i suchego powietrza. W pomieszczeniu, gdzie przebywa chory optymalna temperatura to 19-20 °C. Objawy
ustępują w ciągu tygodnia.
U dzieci zapalenie krtani nastręcza więcej problemów
ze względu na jej odmienną budowę (krtań dziecka jest
mniejsza, o mniejszych przekrojach). Obrzęk śluzówki,
który u dorosłego wywołuje zaledwie chrypkę i pokasływanie, u małego dziecka powoduje duszność, świst
krtaniowy przy oddychaniu oraz szczekający kaszel. Taka
postać zapalenia może przydarzyć się dzieciom do 3 - 4
roku życia.
Pierwszym krokiem, przy pojawieniu się wspomnianych objawów u małego dziecka, jest otwarcie okna
(schłodzenie pomieszczenia) i nawilżenie powietrza.

Następnie należy udać się z dzieckiem do lekarza, gdyż
może ono wymagać podania leków w nebulizacji.
Warto wspomnieć, że kaszel często utrzymuje się nawet
do miesiąca po ustąpieniu infekcji dróg oddechowych.
Dzieje się tak wskutek nadwrażliwości oskrzeli występującej
u niektórych osób (zwłaszcza u dzieci). Jeśli poza tym stan
dziecka jest dobry; chętnie je, bawi się, a lekarz nie stwierdza
nieprawidłowości w badaniu, nie powinniśmy się denerwować, prawdopodobnie jest to sytuacja przemijająca.
Co dla wzmocnienia odporności?
O roli regularnego trybu życia, diecie, aktywności
fizycznej i odpowiedniej ilości snu nikogo przekonywać
nie trzeba.
W okresie jesienno – zimowym, w mieszkaniach pewien
problem stwarzać może suche powietrze. Wysuszone śluzówki dróg oddechowych są bardziej podatne na zakażenia. Wskazane jest nawilżanie, częste wietrzenie i utrzymywanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń.
Jeśli infekcje atakują nas często (ponad 5 - 6 razy
w roku w przypadku osoby dorosłej, ponad 8 - 10 razy na
rok u dziecka) lub rzadziej, ale trwają długo i są trudne
do zwalczenia, można rozważyć zastosowanie preparatów immunostymulujących. Zazwyczaj są to preparaty
zawierające elementy organizmów bakteryjnych, mające za zadanie pobudzić mechanizmy obronne ttps://pixabay.com/
h
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ustroju.
Niektóre z nich są dostępne bez
recepty (np. preparaty z jeżówki),
inne musi przepisać lekarz. Nie
wszystkie osoby mogą korzystać z preparatów immunostymulujących. U osób
z niedoborami odporności będą one nieskuteczne, a dla osób z chorobami z autoagresji lub
nowotworami mogą być
nawet szkodliwe. Można
także korzystać z preparatów ziołowych w postaci
kapsułek, syropów czy mieszanek ziołowych do parzenia (np. wg receptury ojców
Bonifratrów).
Przeciw niektórym chorobom,
takim jak: grypa, infekcje pneumokokowe, można się zaszczepić. Są to szczepienia
nieobowiązkowe i odpłatne. Warto pamiętać, że dla
osób powyżej 65 roku życia szczepienie przeciw grypie
jest szczególnie zalecane i wykonywane bezpłatnie.
Konsultacja medyczna
dr Dorota Bugajewska - mieszkanka ul. Gorlickiej
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