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Drodzy Mieszkańcy!
Do jednego z ważniejszych osiągnięć minionego roku zaliczamy uzyskanie przez WSM Ochotę certyfikatu
jakości ISO 9001, który jest gwarantem jakości świadczonych przez spółdzielnię usług na rzecz jej mieszkańców.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że kolejny rok z rzędu WSM Ochota otrzymała nagrodę Lidera
Spółdzielczości Mieszkaniowej, która jest dedykowana spółdzielniom wyróżniającymi się przedsiębiorczością
oraz dobrymi wynikami ekonomicznymi.
Latem 2017 ruszyła budowa wielorodzinnego budynku „Mołdawska 5”, którego inwestorem jest Spółdzielnia.
Doskonała lokalizacja oraz przemyślane układy mieszkań przyczyniły się do bardzo dużego zainteresowania
inwestycją i sukcesu sprzedażowego. Większość z 114 mieszkań została już sprzedana, w tej chwili pozostało
tylko dziewięć wolnych lokali.
Z każdym rokiem zmienia się i pięknieje nasza dzielnica, w czym Państwo macie swój udział zgłaszając,
a następnie aktywnie głosując na projekty budżetu partycypacyjnego – tak trzymać!
2017 przechodzi do historii, z optymizmem czekamy na nowy 2018, na nowe wyzwania i nowe projekty,
które z przyjemnością dla Was opiszemy.
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życzy
Redakcja

WAŻNE TELEFONY:

WSM „Ochota”, ul. Pruszkowska 17
sekretariat@wsmochota.com.pl
www.wsmochota.com.pl
Sekretariat Zarządu
22 572-89-08
Dział Księgowości
22 572-89-04

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
22 572-89-05, 22 572-89-07
Dział Techniczno – Eksploatacyjny i Inwestycji
22 572-89-32
Nieruchomości gruntowych
tel. 22 572 89 30 lub 31
ADM. OSIEDLA JADWISIN
ul. Korotyńskiego 23
jadwisin@wsmochota.com.pl
tel. 22 846-14-67

Wydawca:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa WSM Ochota
ul. Pruszkowska 17, 02-117 Warszawa
ISSN 2450-7415
redakcja@wsmochota.com.pl, www.wsmochota.com.pl
Za treści zamieszczonych reklam, redakcja nie odpowiada.

ADM. OSIEDLA WŁOCHY
Al. Krakowska 268
tel/fax 22 846-29-82
ADM. OSIEDLA GORLICKA
ul. Gorlicka 1
gorlicka@wsmochota.com.pl
tel. 22 658-28-10
ADM. OSIEDLA OKĘCIE
ul. Żwirki i Wigury 3A
tel/fax 22 846-02-71

NASZE SPRAW Y

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej
już po raz drugi dla WSM Ochota
W IV edycja konkursu Lider Spółdzielczości
Mieszkaniowej, miano Lidera zyskało 36 spółdzielni mieszkaniowych w tym WSM Ochota w kategorii: Spółdzielnie duże bez przychodu z inwestycji.
Laureatami konkursu zostały spółdzielnie mieszkaniowe, które wyróżniają się spośród innych nie
tylko wynikami ekonomicznymi, ale także ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich członków,
przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego
poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych
przepisów prawa.
Jury wyłoniło laureatów konkursu w czterech
kategoriach, według kryterium wielkości spółdzielni oraz podziału na spółdzielnie uzyskujące przychody z inwestycji i spółdzielnie bez przychodów.

Wymieniamy i remontujemy stare windy

Fot. https://pixabay.com

W 2017 WSM Ochota rozpoczęła II etap modernizacji
i remontów starych, zdewastowanych wind. W październiku 2017 ruszyły prace w budynkach Sąchocka 1, Sąchocka
3 oraz Gorlicka 4A. W kolejce do wymiany dźwigów czeka

budynek Gorlicka 6, Mołdawska 4, Mołdawska 6 oraz trzy
bloki na ul. Geodetów 4, 6 i 8. Windy będą wymieniane
pojedynczo, jeśli w budynku są dwie lub trzy windy to
najpierw zostanie wymieniona jedna winda, a dopiero
w kolejnym etapie pozostałe.
Planowo do października 2019 r. zostaną wymienione
wszystkie windy w powyżej wymienionych lokalizacjach.
We wszystkich budynkach zostaną zainstalowane windy
Schindler 6300. Dopasowana na miarę konstrukcja dźwigu zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni szybu,
a tym samym powiększenie kabiny. Dzięki wydajnemu
silnikowi, oświetleniu LED czy trybowi uśpienia winda
zużywa do 50% mniej energii w porównaniu do wind starego typu.
Wymiana windy i przebudowa szybu
WSM Ochota przychylając się do prośby mieszkańców
Geodetów 4, 6 i 8, podjęła decyzję o przebudowie podszybia w tych trzech budynkach. Obecnie windy startują
dopiero z 1-szego pietra, (a nie z parteru) oraz zatrzymują
się na co drugim piętrze. Po przebudowie, w tym po pogłębieniu szybu i przebiciu otworów drzwiowych windy będą
dostępne z poziomu -1 i będą zatrzymywać się na każdym
piętrze.
Rozpoczęcie prac remontowo - budowlanych zaplanowano równocześnie we wszystkich trzech budynkach na
czerwiec 2019 r, a ich zakończenie na październik 2019.
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Inwestycje z premią
O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą ubiegać się inwestorzy, którzy zaciągnęli kredyt na ocieplenie budynku lub wymianę systemu ogrzewania. Premia
termomodernizacyjna jest niezwykle istotna, ponieważ obejmuje umorzenie 20% wykorzystanego kredytu i co ważne – kredytobiorca nie płaci podatku dochodowego od uzyskanej premii.
Poszanowania Energii, która wykonała również szczegółowe audyty energetyczne. Ściany budynków po wykonaniu
prac spełniają wszelkie aktualne normy i wymagania dot.
izolacyjności termicznej.
Prace termomodernizacyjne w budynku Grójecka 80/102
już trwają, a ich zakończenie planowane jest na wiosnę 2018
Dofinansowanie w ramach premii remontowej
O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. WSM Ochota
wystąpiła do BGK o dofinansowanie remontu w ramach
premii remontowej dla dwóch budynków mieszkalnych
Tańskiego 3 oraz Tańskiego 7, obydwa budynki spełniają
wymagane kryterium.
W przypadku Tańskiego 3 przyznana premia remontowa wynosi 8 4 315 zł, a dla budynku Tańskiego 7 84 315 zł.
W listopadzie rozpoczęły się procedury przetargowe
na wyłonienie wykonawców.

UWAGA!
Szanowni Spółdzielcy,
Po analizie stanu technicznego budynków mieszkalnych Grójecka 80/102 oraz Racławicka 131 WSM Ochota
podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia prac
związanych z termomodernizacją tych budynków. W 2017
r spółdzielnia podjęła starania o uzyskanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego, kredytu na wykonanie prac
termomodernizacyjnych i otrzymała go na korzystnych
warunkach. Ponadto na podstawie złożonej dokumentacji projektowej oraz zweryfikowanego przez BGK audytu
energetycznego, WSM Ochota otrzymała z Funduszu
Termomodernizacji i Remontów premię w wysokości 145
594 zł dla budynku Grójecka 80/102, oraz 101 890 zł dla
budynku Racławicka 131.
Prace termomodernizacyjne prowadzone są na podstawie projektów budowlanych opracowanych przez
doświadczonych w tej materii architektów. Wytyczne do
projektów opracowywane są przez Narodową Agencję
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota"
pragnie poinformować, że od drugiego kwartału 2018 roku sukcesywnie kolejne budynki
naszej Spółdzielni zostaną przeznaczone do
przekształceń praw spółdzielczych do lokali
w odrębną własność.
Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości,
we wszystkich budynkach Spółdzielni będzie
możliwość przeprowadzenia takich działań.
Będziemy informować Państwa na bieżąco,
które budynki w pierwszej kolejności zostaną objęte taką możliwością.
W takim przypadku osoby zainteresowane
będą proszone o składanie wniosków do
Spółdzielni.
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WSM OCHOTA rozpoczyna
pracę nad nowym projektem
budynku wielorodzinnego

Prace budowlane przy ul. Mołdawskiej 5 rozpoczęły się
latem 2017 po wcześniejszej rozbiórce pawilonów usługowo handlowych. Teren został ogrodzony i rozpoczęły
się głębokie wykopy pod budowę inwestycji, w której na
poziomie -1 zaprojektowano garaż podziemny. 30 listopada zakończono stan „0” co oznacza, że strop garażu
został przykryty. Obecnie trwają prace budowalne przy
kondygnacjach naziemnych. Termin zakończenia prac
żelbetowych planowany jest do końca marca 2018r. przy
założeniu korzystnych warunków atmosferycznych. Prace
są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Planowany
termin zakończenia budowy to grudzień 2018.

Fot. ul. Grójecka 80/102

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na działce
budowlanej - 1 go sierpnia 32, należącej do zasobów
spółdzielni. Projekt architektoniczny zakłada, że budynek zarówno pod względem kolorystycznym jak i kształtem, a także zastosowanymi materiałami wykończeniowymi będzie miał modernistyczny charakter i utworzy
wraz z zabudową sąsiednią stylistycznie i kolorystycznie uzupełniającą się całość.
Budynek o kaskadowej architekturze będzie miał
w najwyższej części IX kondygnacji, w najniższej V. Na
poziomie -1 zaplanowano garaż, na parterze i pierwszym piętrze lokale usługowe, a na piętrach od II do VIII
- mieszkania.
Poniżej przedstawiamy wstępną koncepcję architektoniczną.

Budowa postępuje
zgodnie z planem

Wszystkich członków spółdzielni zainteresowanych zakupem lokalu w inwestycji 1 go sierpnia
32, prosimy o przesłanie swoich danych: imię,
nazwisko wraz z nr telefonu kontaktowego na
adres mailowy sekretariat@wsmochota.com.pl
lub o przesłanie podania na adres sekretariatu
WSM Ochota.
Do wszystkich Państwa odezwiemy się (zgodnie
z kolejnością zgłoszeń) w momencie rozpoczęcia
sprzedaży.
W imieniu wykonawcy chcemy przeprosić mieszkańców okolicznych
budynków za niedogodności jakie stwarza budowa.
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Poniżej przedstawiamy listę prac remontowo-budowlanych,
które zostały wykonane w 2017
Osiedle Jadwisin
1 -go Sierpnia 39, 1 -go Sierpnia 41, Dwudziestolatków 4A,
Dwudziestolatków 6

Remont podwórek
Remont kominów ponad dachem

Dwudziestolatków 6; 1 - go Sierpnia 41

Remont dachu i kominów

Opaczewska 22, Opaczewska 24

Remont pokrycia dachu

Lechicka 16 i 16A garaż

Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego

Dwudziestolatków 9, budynek studni oligoceńskiej

Nasadzenia w jednorzędowych żywopłotów z krzewów kwitnących
i iglastych

1 -go Sierpnia 39, Dwudziestolatków 4A

Wykonanie 3 aranżacji w formie ogródków skalnych

1 -go Sierpnia 39, Dwudziestolatków 4A

Remont klatek schodowych

Korotyńskiego 19A kl. IV, VI

Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego 6 kamer

Korotyńskiego 17, parking przy studni oligoceńskiej

Wykonanie przeglądów, konserwacji i usunięcie usterek instalacji gazowej Teren Osiedla
Wykonanie odrodzenia panelowego ocynkowanego

Teren Osiedla

Wykonanie przeglądów okresowa kontrola pięcioletnia budowlanosanitarnych

Teren Osiedla

Wykonanie przeglądów przewodów wentylacyjnych

Teren Osiedla

Montaż piaskownicy

Dickensa 29

Wymiana przykanalika pomiędzy studnią a budynkiem ujęcia wody
oligoceńskiej

Korotyńskiego 17 studnia oligoceńska

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych
w zakresie instalacji elektrycznych

1 - go Sierpnia 47A, 49; Al. Dwudziestolatków 14, 16; Strubiczów 6

Naprawa nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych: ulice wewnętrzne,
Sabały 10/12, Sabały 16, Sabały 18, Sabały 20
ciągi pieszo - jezdne, chodniki
Remont nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych
Wykonanie przeglądów (pięcioletnich) budynków w zakresie instalacji
elektrycznej

Korotyńskiego 48, Dickensa 29
Teren Osiedla
Krakowska 270 m 2, Geodetów 4 m 10, Dwudziestolatków 15 m 30,
Korotyńskiego 48

Naprawy przewodów kominowych
Remont opaski z nowych płyt chodnikowych

Dwudziestolatków 2A/1 - go Sierpnia 35

Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne - klatka
Dwudziestolatków 18, Dwudziestolatków 20; Sabały 16
schodowa, korytarze
Naprawa, przebudowa dwóch studni na wjeździe do pawilonu
od strony zaplecza

Korotyńskiego 23 pawilon

Osiedle Gorlicka
Remont podwórek

Gorlicka 10, Okińskiego 1 i 3

Remont podwórek

Jankowska 5i 7, Baleya 7

Docieplenie dachów

Żwirki i Wigury 1A i 1B, Zarankiewicza 6A, Hynka 5 i 9

Doposażenie w instalację ciepłej wody
i wymiana zimnej wody i kanalizacji

17 Stycznia 36, 17 Stycznia 38

Podniesienie balustrad na balkonach

Hynka 5, Hynka 7

Remont klatek schodowych na parterach
Remont klatek schodowych wraz z instalacją teletechniczną
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Wymiana wodomierzy z odczytem
radiowym – ok. 3000 szt., oraz wymiana zaworów podpionowych w
budynkach:

Gorlicka 4, Zarankiewicza 6A
Żwirki i Wigury 5
Baleya 9
Baleya 1, Baleya 7 Gorlicka 6, Gorlicka 15 A, Okińskiego 1, Okińskiego
6, Okińskiego 8, Sąchocka 1 i 2, Żwirki i Wigury 33,
Astronautów 4, Astronautów 12, 17 stycznia 40, Tańskiego 3

Remont placu zabaw

Astronautów 4

Rozpoczęcie wymiany dźwigów w wysokich budynkach

Sąchocka 1 i 3
Gorlicka 4A
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Zamieszkaj w inwestycji z charakterem

1-pokojowe

Powierzchnia mieszkania

36,79 m

2

2-pokojowe

3-pokojowe

Powierzchnia mieszkania

Powierzchnia mieszkania

43,26 m

• Doskonała lokalizacja
• Funkcjonalne układy mieszkań
• Garaż podziemny
i komórki lokatorskie

70,50 m

2

2

I kwartał 2019

1-4 pokoi

114 mieszkań

5 pięter

0d 32 do 86 m 2

Balkony/ogródki

Biuro sprzedaży na terenie inwestycji: Warszawa, ul. Mołdawska 5
sprzedaz@moldawska5.pl

+48 (22) 487 52 81

www.moldawska5.pl
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Zwycięskie projekty IV edycji
budżetu partycypacyjnego

Dobre
wiadomości
dla rowerzystów!

Fot. https://pixabay.com

Za nami kolejna IV edycja budżetu partycypacyjnego, na realizację pomysłów mieszkańców
przeznaczonych było ponad 61 milionów z budżetu m.st. Warszawy, dla porównania w III edycji
było to ok. 59 milionów.

W IV edycji w Warszawie głosowało 117 381 osób, na
Ochocie było to 5 227 osób. Największą frekwencję odnotowano w dzielnicach: Żoliborz, Białołęka i Wawer. Podobnie
jak w poprzedniej edycji 95% głosujących wybrało głosowanie drogą internetową, a tylko 5% z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania.
Na Ochocie kwota budżetu partycypacyjnego na rok
2018 to aż 2 621 064 zł. Z zadowoleniem należy przyznać,
ze 99,7% całej kwoty została zagospodarowana w oparciu o 5 171 oddanych głosów na projekty ocenione, zweryfikowane i przeznaczone do realizacji w 2018 r - poniżej
przedstawiamy niektóre z nich:
Rowerowy łącznik na Kopińskiej (74)
625 oddanych głosów
Projekt zakłada budowę krótkiego fragmentu drogi
dla rowerów na ulicy Kopińskiej, który połączy ją
z ulicą Białobrzeską. Drugi element to krótki łącznik (także w postaci drogi dla rowerów) przy Alejach
Jerozolimskich pozwalający rowerzystom zjechać na
ulicę Kopińską do licznych w tym miejscu szkół oraz
budynków mieszkalnych.
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Rowerowy skrót do parku Szczęśliwickiego (76)
ODDANE GŁOSY: 870 oddanych głosów
Projekt zakłada dopuszczenie jazdy w obu kierunkach
dla rowerów na ulicy Mierzejewskiego (tzw. kontraruch).
Realizacja projektu pozwoli na wygodny dojazd rowerem
od Alei Jerozolimskich do Parku Szczęśliwickego omijając
ruchliwą ulicę Śmigłowca.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (1556)
530 oddanych głosów
Samoobsługowa stacja to niewielki, dostępny publicznie
stojak z uchwytem na rower. Publiczna stacja naprawy rowerów będzie posiadać w standardzie niezbędny zestaw uniwersalnych narzędzi, które umożliwią samodzielną naprawę roweru.
Sto drzew dla Rakowca (2140)
553 oddanych głosów
Projekt przewiduje nasadzenie stu drzew przy ulicach
Rakowca:
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Fot. https://pixabay.com

1) Na Pawińskiego powstaną nowe szpalery od Korotyńskiego
do Dickensa (28 drzew).
2) Na ulicy Trojdena zostaną uzupełnione trzy szpalery,
istniejące w tym miejscu jeszcze przed wojną – drzewa
rosnące po dwóch stronach chodnika są pozostałością
szpalerów przy drodze dawnej wsi Rakowiec. Wtedy
ulica biegła od Sanockiej na miejscu obecnego chodnika, a następnie do Grójeckiej i dalej. (35 drzew).
3) Na pozostałych ulicach (Baleya, Gorlicka, Hankiewicza,
Mołdawska, Okińskiego, Pruszkowska, Sąchocka,
Sierpińskiego, Wiślicka) przewidziane są nasadzenia
uzupełniające (w sumie 37 drzew).
W wypadku Trojdena gatunki powinny nawiązywać do
obecnych szpalerów. W pozostałych wypadkach gatunki
zostaną dobrane przez specjalistów.

Tenis stołowy dla juniora i seniora
w Parku Forty Borotyńskiego (623)
503 oddanych głosów
Projekt zakłada instalację dwóch stołów do ping-ponga
w pobliżu siłowni plenerowej w Parku Forty Korotyńskiego,
tak aby stały się jej naturalnym uzupełnieniem. Proponuje
się utwardzenie terenu pod stołami i w ich najbliższej okolicy
wraz z odprowadzeniem wody. Lokalizacja w pobliżu siłowni
plenerowej położonej przy alejce północnej biegnącej wzdłuż
ulicy Korotyńskiego na terenie Parku Forty Borotyńskiego
Potańcówka na placu przy ul. Sąchockiej (1687)
282 oddanych głosów
Celem projektu jest integracja mieszkańców Rakowca.
Potańcówka miałaby się odbyć się na powietrzu, w jeden
z weekendów maja. Projekt zakłada również zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla uczestników w postaci
ogródka gastronomicznego z m.in. grillem, napojami bezalkoholowymi i słodyczami oraz toalet.
Pij, Warszawo - na Szczęśliwcach (1105)
681 oddanych głosów
Projekt zakłada zakup i instalację źródełek (kranów) z pitną
wodą. Poidełka znajdą się na terenach publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i gości. Zostaną

zlokalizowane przede wszystkim na skwerach, w parkach,
przy skrzyżowaniach ulic z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały przez 7-9 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresu mrozów, kiedy będą demontowane.
Proponowane lokalizacje:
• Opaczewska/Białobrzeska (na skwerze)
• Park Szczęśliwicki (przy rondzie Pniewskiego)
• Park Szczęśliwicki (Usypiskowa, w pobliżu basenów)
• Park Szczęśliwicki (ul. Przy Parku, koło kościoła)
• Dickensa/Grójecka (narożnik pd.-zach.)
• przy Blue City (rejon przystanku w stronę centrum)
Wszystkie zgłoszone projekty w 4 edycji budżetu partycypacyjnego znajdziecie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Warto wiedzieć:
<right> Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy.
<right> Mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone środki publiczne – zgłaszają pomysły,
dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które
uważają, że są potrzebne
 Od 1 grudnia do 22 stycznia 2018 można zgłaszać nowe
pomysły do 5 edycji budżetu partycypacyjnego
 Weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do
8 maja 2018
 Dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018
 Odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25
maja 2018
 Głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018
 Ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018

Wystartowała V edycja Budżetu Partycypacyjnego!

ZMIENIAJ, DECYDUJ BIERZ UDZIAŁ!
Budżet partycypacyjny to proces, który daje wyjątkową
możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy.
Możesz zgłaszać swoje pomysły, które chcesz, aby zostały zrealizowane. Możesz dyskutować o pomysłach innych
mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które wydają
Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez Miasto. Jeśli
chcesz coś zmienić w swojej okolicy, Budżet Partycypacyjny
jest właśnie dla Ciebie.
Zarząd Dzielnicy Ochota przeznaczył na realizację
budżetu partycypacyjnego w 2019 roku kwotę

2 717 230 zł!
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Jadwisin w kwiatach!
Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym nasze osiedla wyglądają piękniej. Z braku miejsca nie uda nam się pokazać wszystkich zdjęć ukwieconych okien, balkonów i ogródków - prezentujemy tylko niektóre. Mamy nadzieję, ze
w nadchodzącym roku będzie ich jeszcze więcej
Pozostałych serdecznie namawiamy – dołączcie się!

Jak co roku, podczas wakacji komisja konkursu „Jadwisin w kwiatach” oceniła 200 ukwieconych balkonów
i ogródków i przyznała 81 nagród.

10 | OCHOTA NA PRZYSZŁOŚĆ | 2017

N A S Z E S P R AW Y

Windy na Dickensa
Mieszkańcy dwóch klatek pięciokondygnacyjnych budynków przy Dickensa podjęli
precedensową inicjatywę dobudowania zewnętrznych wind, deklarując chęć sfinansowania tej inwestycji z własnej kieszeni.
Windy poprawią komfort życia osobom starszym, chorym
oraz rodzinom z małymi dziećmi – mieszkańcom wyższych
kondygnacji, jednak zgodę na ich dobudowanie muszą podjąć wszyscy właściciele lokali w budynku - i to jednogłośnie.
Projekt, który powstał z inicjatywy części lokatorów, ma
również swoich przeciwników. Rozmowy trwają od listopada. W celu ustanowienia wspólnego stanowiska odbyło się
spotkanie wszystkich właścicieli obu budynków, zarówno
tych zainteresowanych jak i przeciwników inicjatywy.
Koszty i warunki użytkowania
W odpowiedzi na prośbę mieszkańców, Spółdzielnia podjęła kroki w celu ustalenia szczegółów projektu ewentualnej
budowy windy w budynkach przy ul. Dickensa. Już na wstępie ustalono, że koszty dobudowy dźwigu miałyby pokryć
tylko osoby zainteresowane przedsięwzięciem. Po stronie
tychże byłaby również bieżąca eksploatacja i konserwacja
wind, których miesięczny koszt szacowany jest na ok. 180 zł.
„Wydatki będą dzielone na mieszkańców lokali, którzy wyrażą zgodę i będę partycypować w kosztach budowy dźwigu
– wyjaśniała podczas spotkania Pani Prezes Zarządu WSM
Ochota Małgorzata Maroszek:. Jeżeli w danej klatce na budowę
dźwigu zdecydują się dwa lokale, zakładając, że pozostali właściciele wyrażają na to zgodę, to tylko pomiędzy te dwa lokale
będą podzielone koszty. Osoby zainteresowane dostawieniem
windy, wybrały wersję z kosztem 360 tys. złotych. Zakładając,
że chętnych będzie sześcioro lokatorów, każdy z nich będzie miał
odpowiednio 60 tys. złotych do wpłaty jednorazowo lub ratalnie
na okres maksymalny 3 lat”
Osoby uprawnione do korzystania z windy otrzymają specjalne karty, które będą uruchamiać urządzenie.
Mieszkańcy, którzy nie wsparliby inwestycji wkładem własnym, nie uzyskają dostępu do windy. Wejście do windy
z zewnątrz byłoby niemożliwe.
Ustalenia wykonawcy
Zainteresowani mieszkańcy przeprowadzili rozmową
z firmą Schindler. Firma po przeanalizowaniu struktury
budynków uznała, że ze względu na uwarunkowania techniczne, możliwe jest jedynie dostawienie zewnętrznego
szybu windowego przy klatce schodowej. W budynkach
przy ul. Dickensa 31 A oraz ul. Dickensa 31 B, ze względu
na możliwości techniczne i tzw. wiatrołapy przy klatkach,
szyb windowy musi być odsunięty od budynku. Firma
stwierdziła również, że ingerencja w konstrukcję budynku

byłaby bardzo niewielka. Przeszklenie szybu umożliwiłoby
także doświetlenie klatki schodowej. Windy stosowane
przez firmę Schindler mają zainstalowane zarówno ogrzewanie, jak i klimatyzację. Dodatkowo po każdorazowym
wjeździe na piętro dźwig automatycznie zjeżdża na dół,
gdzie ma przystanek początkowy. Przedsiębiorstwo bierze
na siebie odpowiedzialność za każdy etap prac: projekt
budowlany, uzyskanie pozwolenia na prace wykonawcze,
aż po budowę szybu windy. Przed przystąpieniem do prac
firma Schindler wykona badania geologiczne i ekspertyzy
budynku. Gwarancja na ich produkt wynosi 60 miesięcy.
Przedstawiciel firmy Schindler określił, że jeżeli jego
oferta zostanie zaakceptowana to czas jaki zajmie proces
formalno-prawny (proces projektowania i badań, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę) to około 2-3 miesiące oraz ok. 15 tygodni na realizację. W tym przypadku,
gdyby szybko zapadła decyzja, firma Schindler jest w stanie przygotować dokumentację do kwietnia i mogłaby
zacząć montaż wiosną 2018 roku. Spółdzielnia wynegocjowała w firmie Schindler korzystne warunki kredytowania bez jakiegokolwiek procentu. Zainteresowani windą
mieszkańcy, jako właściciele budynku, początkowo musieliby wpłacić 40 proc. kosztów inwestycji, a reszta mogłaby
zostać rozłożona np. na 36 rat bez oprocentowania.
Wspólna decyzja
Dobudowa szybu windowego jest ingerencją w część
wspólną nieruchomości, dlatego decyzja musi zostać podjęta przez wszystkich mieszkańców. Stąd też, po wpłynięciu wniosku o budowie windy, zostało zorganizowane
spotkanie właścicieli, którego celem było głosowanie nad
dwiema uchwałami: 1/2017 oraz 2/2017.
Uchwała nr 1 dot.: dobudowania dźwigu do klatki nr II przy
ul. Dickensa 31 B, na koszt osób, które mieszkają w tej klatce.
Osoby te będą również ponosiły koszty bieżącej eksploatacji
i konserwacji. Koszty związane z dobudowaną windą nie
będą dotyczyły innych właścicieli czy spółdzielców.
Uchwała nr 2 dot.: wyrażenia zgody na podobną tego
typu inwestycję w nieruchomościach przy Dickensa 31
A i Dickensa 31 B, bez precyzowania, o którą klatkę schodową
chodzi. Podjęta uchwała oszczędziłaby zwoływania kolejnego zebrania, gdyby mieszkańcy innej klatki chcieli również
dobudować dźwig
W spotkaniu wzięło udział 39 właścicieli, którzy byli sceptycznie nastawieni do inwestycji. Podczas zebrania zgłoszono wiele
uwag i wątpliwości, przede wszystkim mieszkańców parteru
o ograniczenie dostępu do światła dziennego poprzez dobudowanie konstrukcji zewnętrznej, dodatkowy hałas generowany
poruszaniem się windy, czy spadek wartości lokalu.
Ustalono, że w ciągu dwóch tygodni, do dn. 29 listopada,
właściciele będą zgłaszali do Zarządu Spółdzielni swoje
uwagi i propozycje zmian w uchwałach. Następnie Zarząd
przygotuje tekst uchwał, a głosowanie odbędzie się w trybie obiegowym.
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Problemy z parkowaniem
Rozmawiamy z Ryszardem Ciechańskim Przewodniczącym Komisji Parkingowej Osiedla Gorlicka.
Czy komisja ma pomysł jak rozwiązać narastający problem
z parkowaniem na osiedlach, brak miejsc staje się coraz bardziej
dotkliwym?
Oczywiście, rozmawiamy z Radami Osiedli, rozmawiamy
z mieszkańcami, nie tylko zauważamy problem ale też
staramy się go rozwiązać. Pojawiło się kilka projektów, które
niestety zostały storpedowane przez niezainteresowanych
problemem mieszkańców.
Dlaczego się nie udało i jakie to były projekty?
Prawdą jest, że nie da się pogodzić wszystkich stron,
zawsze znajdą się tacy, którzy z jakiegoś powodu nie będą
sobie życzyli w tym miejscu parkingu. To już przerabialiśmy
wielokrotnie.
Był projekt wybudowania parkingu na ul. Astronautów,
Baleya 9 oraz na 17 stycznia róg Zarankiewicza. Zarząd
Spółdzielni wystąpił do Urzędu Dzielnicy Ochota
o dzierżawę terenu przy ul. Sąchockiej.
Nie możemy zwlekać w nieskończoność z podjęciem
decyzji gdzie i jaki parking wybudować. Plany
zagospodarowania terenu i plany rozwoju tej części
Warszawy, zakładają przeniesienie lotniska z Okęcia do
Grodziska, a to oznacza tylko jedno – tereny przylegające
i należące do lotniska zostaną przekształcone pod
rozbudowę budynków wielorodzinnych i biurowców.
Więcej mieszkańców i więcej ludzi przyjeżdzających na
Ochotę do pracy – to również więcej samochodów.
Co w takim razie Państwo proponujecie?
Komisja parkingowa wraz z radą osiedli, rozważa czy nie
wprowadzić strefy płatnego parkowania zarówno na Ochocie
jaki i na Okęciu na terenach należących do osiedla. To nie
rozwiąże w całości kłopotu ale ograniczy masowe parkowanie
w trakcie dnia, przez pracowników okolicznych biurowców.
Co do nowej inwestycji to wydaje się nam, ze
najwłaściwszym rozwiązaniem jest wybudowanie
parkingu, który powinien mieć 1 lub 2 kondygnacje
podziemne i minimum jedną naziemną. Zadaszona
kondygnacja naziemna ze względów estetycznych może
być obsadzona zielenią lub zagospodarowana pod boisko
lub plac zabaw dla dzieci. Tu pomysły mogą być różne.
Zarząd WSM Ochota jest skłonny do wybudowania takiego
obiektu jeśli tylko mieszkańcy wyrażą wolę. Miejsca
parkingowe mogłyby być wynajmowane lub odsprzedane
zainteresowanym mieszkańcom na korzystnych
warunkach, nawet w systemie ratalnym.
W imieniu Komisji Parkingowej chciałbym zachęcić
wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza tych zmęczonych
polowaniem na wolne miejsce parkingowe do zgłaszania
pomysłów, gdzie taki parking mógłby powstać.
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Prosimy przesyłać maile do końca lutego na adres:
gorlicka@wsmochota.com.pl
Komisja wraz z Radą osiedli starannie sprawdzi
wszystkie propozycje, które będą mogły być przedstawione
i przedyskutowane na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu
2018.
Przychylamy się do tego głosu komisji. Zachęcamy
do konstruktywnych rozmów, zgłaszania swoich
projektów i wspólnego podejmowania decyzji.

I jeszcze słów kilka
o parkowaniu czyli jak wiele
zależy od nas samych
Parkowanie jest umiejętnością, którą powinien
opanować każdy kto ma prawo jazdy – niezależnie od
stażu za kółkiem, wieku i statusu majątkowego. Wszyscy
są zobowiązani do przestrzegania tych samych reguł
(z drobnymi wyjątkami np. osób niepełnosprawnych
lub uprzywilejowanych służb). Niestety, niektórym
podczas parkowania wyłącza się myślenie, a włącza w to
miejsce egoizm, brak kultury, empatii, zwykłe lenistwo.
Niejednokrotnie na miejscu wyznaczonym na dwa
samochody, mieści się tylko jeden, postawiony niechlujnie
na środku.Zamiast podjechać nieco dalej,poszukać miejsca,
wielu właścicieli aut parkuje przy samym wejściu do klatek
lub na placykach pomiędzy blokami, inni na trawnikach
i skwerach – rozjeżdżając je skutecznie. Brak szacunku dla
pieszych manifestują właściciele aut pozostawionych na
całej szerokości chodnika, bez zachowania wymaganej
przepisami przestrzeni (ustawowo 1,5 m), nierzadko piesi są
zmuszeni do przejścia ruchliwą ulicą, aby tak zaparkowany
samochód ominąć.
Na koniec warto też przypomnieć, że nie w naszej gestii
jest wymierzanie sprawiedliwości, od tego są odpowiednie
służby. Blokowanie kół przez osoby prywatne jest
zabronione. Przebijanie opon, rysowanie karoserii jest
zwykłym aktem wandalizmu. W uprawnionych sytuacjach
należy wezwać straż miejską.
My jednak proponujemy by pozostawić za wycieraczką
karteczkę z wiadomością dla kierowcy. Niewykluczone, że
to podziała na wyobraźnię parującego na tyle by następnym
razem nie pozostawiać niedbale zaparkowanego
samochodu i aby pomyśleć także o innych użytkownikach
wspólnej przestrzeni.
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Wieczyste użytkowanie na własność z bonifikatą!
Od wielu lat jednym z głównych problemów mieszkańców stolicy są wysokie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Opłaty, które stale rosną i w wielu przypadkach są zabójcze dla
budżetów domowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, często osób niezamożnych przedstawiciele kilkunastu warszawskich Spółdzielni, w tym WSM "Ochota" zainicjowali akcje zbierania podpisów po obywatelskim projektem
uchwały w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowa-

nia w prawo własności z 95% bonifikatą. W wyniku tej inicjatywy popartej zebraniem ponad 52.000 tysięcy podpisów
Rada Miasta st. Warszawy w dniu 08 czerwca 2017 roku
podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych
i spółdzielni mieszkaniowych.
W związku z powyższym Zarząd WSM „Ochota” z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni wystąpił w sierpniu 2017
r. do Urzędów: Dzielnicy Ochota i Dzielnicy Włochy z wnioskami o przekształcenie prawa do gruntu dla nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i garażami (dotyczy gruntów uregulowanych przed 2005 r.).
Uwzględniając potrzeby swoich członków Zarząd WSM

"Ochota" otworzył również w siedzibie Spółdzielni "punkt
konsultacyjny", w którym merytoryczni pracownicy spółdzielni udzielali wyczerpujących informacji na temat
warunków i procedury przekształcenia. Do osób będących właścicielami lokali wyodrębnionych Spółdzielnia
wraz z informacją o możliwości przekształcenia przesłała
urzędowe formularze wniosków.
Wszystkim zainteresowanym przekształceniem zaoferowano pomoc w wypełnieniu
formularzy i umożliwiono złożenie stosownego wniosku do
Urzędu Dzielnicy za pośrednictwem Spółdzielni. Stroną
postępowania o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność
będzie Spółdzielnia w udziale
przypisanym do spółdzielczych praw do lokali w danej
nieruchomości oraz właściciele lokali wyodrębnionych.
Opłata za przekształcenie
zostanie ustalona przez urząd
w oparciu o operat wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Jest
to różnica pomiędzy wartoFot. https://pixabay.com
ścią nieruchomości, a wartością wieczystego użytkowania.
Do tak ustalonej opłaty zostanie zastosowana bonifikata
w wysokości 95% wobec mieszkań i garaży. Bonifikata nie
przysługuje właścicielom lokali użytkowych.
Rafał Makowski

WAŻNE!
Tylko 100% złożonych wniosków da nam możliwość skorzystania z bonifikaty. Jeśli co najmniej
jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie,
właściwy organ zawiesza postępowanie.
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II Piknik Sąsiedzki
To był słoneczny wrześniowy weekend, mieszkańcy
Rakowca spotkali się na boisku przy ul. Sąchockiej by
spędzić czas na zabawie i sąsiedzkiej integracji. I tym
razem nie zabrakło atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie dla
najmłodszych, czerwony wóz strażacki z całą załogą każdy mógł zostać na chwilę strażakiem, byli też policjanci z radiowozem i można było przymierzyć policyjny
mundur.
W pikniku udział wzięła biblioteka publiczna i apteka
z ul. Baleya. Piknik był bogaty we wszelkiego rodzaju warsztaty rękodzieła. Każdy kto przyszedł, bez względu na wiek
mógł wziąć udział w konkursach z nagrodami. Serwowano
potrawy z grilla i naleśniki na słodko. Oczywiście nie mogło
obejść się bez waty cukrowej i popcornu :)
Kulminacyjnym punktem pikniku był finał loterii, w której do wygrania był rower miejski. Nagrodę ufundowała
„Fundacja z sercem” z Lublina.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza
do uczestnictwa w zajęciach
W programie studiów wykłady i zajęcia seminaryjne,
m.in.: informatyka, treningi funkcji poznawczych, zajęcia
usprawniające, psychologia, języki obce /angielski i rosyjski.
Wartość budowy życia zależy zawsze przede wszystkim od
jakości jej treści, uzależnionej od wartości człowieka, który ją
tworzy, rozwija i buduje. Musi więc ją tworzyć człowiek wolny,
etyczny, uspołeczniony i pełny - Maria Grzegorzewska
Utworzenie w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest inicjatywą ukierunkowaną
na aktywizację społeczno-edukacyjną osób starszych.
Szczególnie brane jest pod uwagę dążenie do zapewnienia
Słuchaczom Akademii Pełnej Serc możliwości zaspokajania
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Partnerami pikniku był Urząd
Dzielnicy Ochota oraz WSM
OCHOTA, imprezę zorganizował
Cezary Król, który cieszył się, że pogoda i mieszkańcy dopisali. „Uśmiech na
buziach dzieciaków i wyrazy wdzięczności
sąsiadów to dla mnie najlepsza nagroda i motywacja do
dalszej pracy”
Po pikniku Mieszkańcy rozeszli się do domów z pełnymi
torbami upominków i słodkości zdobytymi na imprezie, które
ufundował market SIMPLY Mołdawska oraz sklep ORIENT.
Cezary Król zapowiada, że 2018 r będziemy spotykać się
częściej i już teraz planuje:
1. Organizację Potańcówki Międzypokoleniowej w maju
2. Drugą część Grillowania Sąsiedzkiego w czerwcu
3. III PIKNIK SĄSIEDZKI we wrześniu
Trzymamy kciuki i do zobaczenia!

własnych zainteresowań, zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności, poczucia współtworzenia kultury edukacyjnej
a także promowanie zdrowia dla wzmacniania radości
życiowej i tworzenia nowych inicjatyw.
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Akademia Pełna Serc
organizując wykłady i zajęcia seminaryjne zaprasza serdecznie
do uczestnictwa w ciekawych spotkaniach, promując ich
otwartość dla osób pełnoprawnych i niepełnosprawnych,
aby ta wspólna działalność tworzyła wyraźnie dostrzegalne
obrazy wzruszeń, osiągnięć i satysfakcji.
Informacje związane z uczestnictwem w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku można otrzymać telefonicznie:
22 589 36 00 w. 1052 lub mailowo: utw@aps.edu.pl lub
bezpośrednio w Akademii Pedagogiki Specjalnej, budynek
A, parter, pokój 1052. ul. Szczęśliwicka 40.
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Pediatra Rakowca
W październiku odszedł wspaniały
człowiek i pediatra, dr Tadeusz Drożdż,
przez całe zawodowe życie związany
z Ochotą i Rakowcem. Kilka pokoleń
małych pacjentów przychodni przy
ul. Jankowskiej zapamiętało jego
poświęcenie oraz wyjątkowe podejście
do dzieci. Zawsze ciepły, otwarty na ludzi,
nigdy nie odmawiał pomocy - nierzadko zostawał
po godzinach by przyjąć małych pacjentów, którzy
potrzebowali pomocy. Nie założył własnej rodziny, bo jak
mawiał musi leczyć "swoje dzieci, których ma tak wiele".
Dr Drożdż był laureatem Nagrody Dla Dobra Wspólnego,
a w 1995 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Doceniając
wybitną postać szanowanego lekarza, Cezary Król podjął
inicjatywę nazwania placu zabaw na Mołdawskiej 4
imieniem doktora Tadeusza Drożdża.
Pomysł wydaje się być pięknym dowodem wdzięczności
tym bardziej, że w wyremontowanym ogródku skalnym
stanąłby mały obelisk poświęcony Pediatrze Rakowca.
Inicjatywa zyskała aprobatę mieszkańców Rakowca oraz
Zarządu WSM Ochota, prawdopodobnie już na wiosnę
2018 roku rozpoczną się działania zmierzające do jej
realizacji.
REKLAMA
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Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych ….
KOLEJNA REWOLUCJA

Z analizy ostatnich kilkudziesięciu lat licząc od
momentu powstania prawa spółdzielczego i jego późniejszych zmian możemy wywnioskować, że prawo
spółdzielcze, a co tym idzie spółdzielcy i spółdzielnie,
nie mają szczęścia do stabilizacji uregulowań prawnych, które ich dotyczą.
Kolejna, w ciągu kilkunastu ostatnich lat, rewolucyjna
zmiana w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzona Ustawą z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2017
poz. 1596 z dnia 25 sierpnia 2017 roku) weszła w życia 09
września 2017 roku (dalej także: "Nowela").
Największe i chyba najbardziej doniosłe zmiany, które
przyniosła Nowela, dotyczą nabycia i utraty członkostwa
w spółdzielniach mieszkaniowych. Przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że wbrew fundamentalnej zasadzie prawa spółdzielczego, która mówi, że
spółdzielnia to dobrowolne zrzeczenie
nieograniczonej liczby osób (art. 1
§ 1 ustawy Prawo spółdzielcze)
Nowela wprowadza przymus
członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zgodnie ze zmienionym art. 3 ust. 1 Ustawy
z dnia 15 grudnia 2000
roku o spółdzielniach
mieszkaniowych
(tj.
Dz. U. z dnia 2013 r, poz.
1222, ze zm., dalej także:
"Ustawa"), członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna,
choćby nie miała zdolności do
czynności prawnych albo miała
ograniczoną zdolność do czynności
prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności"; lub
5) będąca założycielem spółdzielni (co do zasady).
Widać zatem, że ustawodawca wprowadził automatyczne członkostwo ww. osób. W związku z tym, że osoby takie
stają się członkami spółdzielni mieszkaniowych z mocy
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prawa, ustawodawca wprost wyłączył w stosunku do nich
konieczność składania deklaracji członkowskich, uiszczania wpisowego i udziałów (wprowadzony nowy ust. 9 w art.
1 Ustawy). Automatyzm członkostwa powoduje, że organy
spółdzielni nie muszą podejmować żadnych specjalnych
uchwał w przedmiocie "przyjęcia" w poczet członków, a tak
naprawę w przedmiocie uznania danej osoby za członka.
Podkreśla się jednak, że dla celów ściśle porządkowych,
choć Ustawa nie nakłada na spółdzielnię takiego obowiązku, należałoby poinformować osobę, która stała się członkiem spółdzielni mieszkaniowej o tym fakcie.
Kolejna kwestia związana z członkostwem w spółdzielni
jest niezwykle kontrowersyjna i dotyczy członkostwa małżonków. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 2 Ustawy
członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo
do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli
wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej
własności lokalu. Czyli nie
każdy małżonek, tak jak
było dotychczas, może być
członkiem spółdzielni
mieszkaniowej, a tylko
taki, któremu przysługują ww. prawa. Zgodnie
z poprzednim uregulowaniem małżonek mógł
zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej,
chociażby jemu samemu
prawo do lokalu nie przysługiwało. Obecnie jeżeli ww. prawo
przysługuje jednemu z małżonków,
drugi nie ma roszczenia o przyjęcie go
w poczet członków. Co zatem z małżonkami,
którzy nabyli członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej na "starych zasadach", w sytuacji w której według
nowych zasad prawo to im nie przysługuje ? Zgodnie z art.
4 Noweli, członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia
w życie Noweli nie przysługuje spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu
oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie
prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni. Czyli mówiąc wprost małżonek, dotychczasowy
członek spółdzielni, o ile nie przysługuje mu uprawienie
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wspólnie z drugim małżonkiem, o którym mowa powyżej,
traci z mocy prawa członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.
Przepisy ustawy, tak jak w przypadku nabycia członkostwa nie nakładają na spółdzielnię obowiązku zawiadamiania osób o utracie przez nich członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, ale niewątpliwie ze względów porządkowych należałoby takie osoby powiadomić o tym fakcie.
Podobnie jak osoba fizyczna, również osoba prawna
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem
spółdzielni nie ma alternatywy i z mocy prawa staje się
członkiem spółdzielni mieszkaniowej.
Ww. regulacja dotyczy także osób, którym przysługuje
prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art.
1719 Ustawy, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271
Ustawy.
Ustawodawca przewidział tylko dwa wyjątki, w których
członkostwo ma charakter fakultatywny, tzn. zależy od
woli takiej osoby, która musi złożyć stosowną deklarację.
Są to:
1/ osoby dysponujące prawem odrębnej własności lokali;
2/ najemcy tzw. dawnych lokali zakładowych
Ustawodawca w bardzo szczegółowy sposób określił
moment, w którym członkostwo w spółdzielni powstaje
(art. 3 ust. 32 Ustawy) oraz ustaje (art. 3 ust. 6 Ustawy).
Spółdzielnia mieszkaniowa często nie będzie wiedziała,
że ma nowego członka, gdyż członkostwo powstaje m.
in. w momencie nabycia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, a nie w chwili zawiadomienia o przedmiotowej transakcji spółdzielni. Podobnie będzie z ustaniem członkostwa, które następuje m. in. w momencie
zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Wprowadzone Nowelą zmiany są nie tylko rewolucyjne,
ale również dość obszerne. Poza kwestiami związanymi
z powstaniem i ustaniem członkostwa, które starałem się
w ogólnych zarysach naświetlić, zmiany obejmują także
takie kwestie, jak zarząd nieruchomościami wspólnymi,
reprezentowania członków w walnym zgromadzeniu
przez pełnomocnika, uwłaszczenie najemców itd. Niestety
wszystkie te zmiany generują ogrom nowych obowiązków
po stronie organów spółdzielni, które będą musiały przeprowadzić wielką akcję weryfikacyjną, w celu określenia
kręgu osób, które nabyły członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej lub które utraciły to prawo. Oczywiście spowoduje to konieczność zawiadomienia tych osób o ich obecnym
statusie. Nie można również zapominać o tym, że organy
spółdzielni mieszkaniowych będą musiały w niedługim
czasie dostosować postanowienia swoich statutów do
nowych uregulowań.
Paweł Kita z Kancelarii Notarialnej
Paweł Kita i Agnieszka Szałachowska sc

Historia obrony pewnej kładki
Problem kładki łączącej Ochotę
i Włochy na wysokości ul. Sąchockiej
i Parku im. Marka Kotańskiego
narastał latami. Od lat nieremontowana, stała się w końcu niebezpieczna. O remont kładki mieszkańcy obu dzielnic prosili od wielu
lat, niestety bezskutecznie. Kładka
nigdy nie została przypisana żadnej
instytucji, ani samorządowej, ani związanej z kolejami,
która mogłaby o nią dbać i na bieżąco remontować, więc
kładka z roku na rok popadała w ruinę.
Zastępca burmistrza dzielnicy Włochy pan Jerzy
Kowaliszyn, który osobiście zapoznał się ze stanem technicznym kładki deklarował, że Dzielnica Włochy jest
zainteresowana współpracą z Ochotą, w kwestii wyremontowania kładki i zadeklarował udział w kosztach
remontu. Jednak wykonana na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Ochota ekspertyza techniczna wykazała, że kładka nie
nadaje się w ogóle do remontu i trzeba ją rozebrać, gdyż
zagraża bezpieczeństwu.
Zamknięcie kładki nie zniechęciło mieszkańców do
przeprawiania się z jednej dzielnicy na drugą. Z braku
przejścia nad torami - przechodzili przez tory. Groźby
wynikającej z takiej przeprawy są oczywiste i nikomu nie
trzeba ich uświadamiać.
W obronie kładki postanowili zaprotestować mieszkańcy
obu dzielnic. Odbyły się dwa spotkania przy kładce, jedno
z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz samorządu
Ochoty i Włoch. Na drugie zaproszono TVP Info. W wyniku
tych działań dzielnica Ochota podjęła ponowne rozmowy
z PKP i w końcu nastąpił długo oczekiwany przełom.
PKP zobowiązało się, że do końca 2018 roku na własny
koszt rozbierze obecną kładkę, a w jej miejsce zostanie wybudowana nowa, w 100% finansowana z budżetu
miasta.
Kładka została obroniona i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowa będzie gotowa w 2019 roku.

Fot. „Mamy Ochotę”
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Reduta Ordona (Nr 54)
Była wrześniowa chłodna i wilgotna noc niemal u schyłku powstania listopadowego 1831 roku.
Rosjanie uzbrojeni w swoją przydziałową wódkę w ilości czarki na każdy pusty żołądek i uwolnieni od ciężkiego wyposażenia, które zwykli byli dźwigać w tornistrach, meldowali gotowość do
ataku Warszawy.
Polacy w tym czasie siedzieli w reducie nr 54 oparci jeden
o drugiego, ogrzewali się nawzajem usiłując drzemać bo
noc była iście jesienna. Żaden z nich nie spodziewał się
że za moment weźmie udział w bitwie, jakiej ta wojna
jeszcze nie przyniosła. Żadna bitwa w wojnie 1831 roku nie
doprowadziła do tak dużych strat Rosjan w tak krótkim
okresie walk (godzina walk).
Niedługo wcześniej w jednej z ochockich karczm, którą
przekornie nieco nazwano „Pociechą” (okolice ul. Dickensa
i ul Grójeckiej), negocjowano kapitulację polskich wojsk.
Kiedy rozmowy nie przynosiły skutku, zniecierpliwiony
dowódca wojsk rosyjskich, feldmarszałek Paskiewicz,
wydał rozkaz szturmu miasta.
Główny rosyjski atak na stolicę miał iść tradycyjnie
poprzez Wolę i Ochotę. Ta trasa sprawdzona była już

Fot. Julian Konstanty Ordon, uczestnik powstania listopadowego. (www.ipsb.nina.gov.pl)
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wcześniej w czasie potopu szwedzkiego w roku 1655,
1794 i później w 1939 r. Nie należała jednak do łatwych.
Mimo to wybrano ją celowo. Po pierwsze mimo silnych
redut dostrzeżono lukę w polskiej linii rozgraniczenia
pozycji gen Umińskiego oraz gen. Dembińskiego.
Założyli, zresztą słusznie jak się później okazało, że
nie będzie współdziałania między nimi w razie ataku.
Po drugie zgromadzili tutaj wielokrotnie większe siły
niż Polacy i działali z zaskoczenia. Po trzecie nie mieli
dużych zapasów amunicji, żywności i najkrótszą drogą
do zaopatrzenia był atak na Wolę poprzez ul. Wolską
i Chłodną i zdobycie mostów gdzie już po drugiej stronie
były własne wojska.
Rejon Czyste dzisiejszej Woli szturmować miał II
korpus gen Cypriana Kreutza, który zajął pozycje we
wsi Szczęśliwice naprzeciw reduty 54 („Ordona”), którą
zaczęto sypać dopiero na przełomie lipca i sierpnia 1830
r. i reduty 55 (nieobsadzonej przez Polaków). Atak miały
przeprowadzić dwie kolumny szturmowe w każdej po
dwie linie ataku. Pierwszą kolumną dowodził gen. Nikołaj
Sulima ( 5200 żołnierzy) z zadaniem zdobycia reduty nr
54 drugą kolumnę dowodził gen Fiodor Geismar (4200
żołnierzy) miał zdobyć szaniec 55 wspieranych przez 42
działa w pierwszej linii.
Sytuacja samej reduty nie przedstawiała się
optymistycznie. Obsadziło ją tylko około 300 żołnierzy
- dwie kompanie 2 batalionu 1 pułku strzelców pieszych
tj kompania karabinierska pod dowództwem por.
Stanisława Bobińskiego oraz kompania fizylierska por.
Andrzeja Nowosielskiego. Dowódca artylerzystów reduty
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został 2 września ppor. Julian Ordon - samodzielny
dowódca na strategicznej placówce. Dowodził 46-47
artylerzystami i kilkoma zdezelowanymi armatami. Te
niewielkie siły bojowe wzmocnić miał kilkuosobowy
oddział saperów.
Konstrukcja reduty sprawiała wrażenie sześciokąta
o nieforemnym kształcie, typowego dla tego rodzaju
ziemnych umocnień. Dostęp do niej utrudniać miały
ułożone w szachownice wilcze doły, usytuowane przez
rowem reduty. O skuteczności konstrukcji reduty
podkomendni Ordona mogli się przekonać 5 września,
Rosjanie bowiem właśnie wtedy zajęli pozycję do ataku.
Ten rozpoczął się pomiędzy godziną 4.00 a 5.00 rano
w gęstej mgle utrudniającą skuteczną obserwację. Wiatr
był zachodni i towarzyszył Rosjanom wraz z mgłą aż
do polskich pozycji. Polacy nie spodziewali się ataku
z tego kierunku i trzymali większość wojsk na odcinku
mokotowskim. Dopiero o godzinie 5 por. Ordon dostrzegł
nieprzyjaciela i rozpoczął ostrzał wroga. Jednak Rosjanie
mieli olbrzymią przewagę w artylerii i huraganowym
ogniem bombardowali redutę. Aby nie dać Polakom
czasu na reorganizację stanowisk strzelali nie salwami
ale kolejno działo po dziale.
Rosjanie podciągnęli działa coraz bliżej na odległość
400 m. (w okolice obecnych ulic Kurhan, Opaczewska
i C.H Blue City). Ponadto o godzinie 6.00 dołączyła
rosyjska artyleria konna złożona z 10 dział i z odległości
250-300 metrów (obecnie ul. Armatnia) zaczęła
ostrzeliwać redutę.
W ciągu 30-40 minut zdusili działa por. Ordona
i przystąpili do bezpośredniego szturmu z trzech stron.
Wszystkiemu przypatrywał się sam głównodowodzący
wojskami rosyjskim feldmarszałek Paskiewicz. Jakże
musiał być zdumiony widząc, że pomimo takiej
przewagi wroga, żołnierze polscy odpowiedzieli
mocnym ogniem i dziesiątkowali szturmujące zwarte
rosyjskie kolumny.

CIEKAWOSTKA
Dowódcą szturmującego 14 Ołonieckiego Pułku
Piechoty w sile dwóch batalionów atakujący
wzdłuż obecnej ulicy Kurhan był 40 letni
Aleksander Tuchaczewski. Został on zabity
na linii wilczych dołów w rejonie obecnego
Centrum Handlowego Blue City. Jego prawnuk
marszałek Michał Tuchaczewski przegrał
Bitwę o Warszawę w 1920 roku.
Został też ranny w udo generał Fiodor Geismar którego
kolumna również zaatakowała redutę. Po olbrzymiej

kanonadzie i walkach z piechotą rosyjską po blisko 1,5 godzin
w reducie mogło zostać nie więcej niż 100 polskich żołnierzy
dodatkowo kontuzjowanych i rannych.
Por. Ordon podjął decyzję o opuszczeniu reduty. Podoficermagazynier miał zapalić lont do magazynu z amunicją.
W czasie wycofywania się z reduty nastąpił bardzo potężna
i nienotowana dotąd w kronikach Warszawy eksplozja. Na
blisko 20 minut zamarły działania bojowe na froncie. Nikt
ani polscy dowódcy ani rosyjscy nie wiedzieli co się stało,
Traf chciał że stojący najbliżej magazynu prochowego
cudem przeżyli w tym por. Ordon. Kilku żołnierzy zbiegło
z reduty. Na 250-300 osób załogi ocalało około 80 żołnierzy,
większość zabitych zginęła jeszcze przed eksplozją. Sam
wybuch mógł doprowadzić do śmierci jedynie kilkunastu
żołnierzy. Rosjanie stracili 700-800 żołnierzy.
Następnego dnia wojska polskie opuściły Warszawę
i niedługo po tym powstanie listopadowe upadło.
Por Julian Ordon przeżył szturm i wbrew wierszowi Adama
Mickiewicza pt. Reduta Ordona żył jeszcze wiele lat. Zmarł
w 1887 roku.

„Nam strzelać nie kazano – wstąpiłem na działo
I spojrzałem w pole; dwieście harmat grzmiało…..
Wykorzystano m.in. „Ordona los tragiczny: Julian Ordon (1810-1887) żołnierz Powstania Listopadowego” Wydawnictwo Rytm rok 2013

Maciej Sotomski
przewodnik miejski PTTK
Polub na FB

"Warszawski Łazik"
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Murale na Ochocie
Mural to forma graficznego wyrazy wykorzystująca przestrzeń publiczną. Jej podstawowym
celem jest wzbudzenie naszego zainteresowania jakimś konkretnym zjawiskiem lub problematyką, kierują uwagę na tematy społeczne, kulturowe i lokalne, czasem są felietonistyczne.
Ciekawą odmianę stanowią murale iluzyjne, które
wykorzystując naturalne elementy architektury – starają
się ukryć jej mankamenty i ukazać przestrzeń w sposób
skorygowany i milszy dla oka.
Mural jest formą chętnie wykorzystywaną
również do celów komercyjnych – jedną z częściej
przemalowywanych ścian pod murale reklamowe jest
ściana budynku przy Waryńskiego 7, tuż przy stacji
Metro Politechnika. Tej wielkości grafikę tworzy zwykle
ok. 9 artystów, którzy w trakcie 2 dni pracy zużywają
około 215 litrów farby.

Tropiąc murale na Ochocie trafiliśmy na ul. Spiską,
gdzie na ścianie budynku Szkoły Podstawowej 97 widnieje
„Mural dla Ochoty". Powstał w ramach II edycji budżetu
partycypacyjnego. O tym, co mural ma przedstawiać,
zdecydowali w ankiecie mieszkańcy dzielnicy. Na projekt
głosowało 1078 osób.
Z kolei na ścianie gimnazjum przy Raszyńskiej, widnieje
mural Alfredy Markowskiej, polskiej Romni, która w czasie
II wojny światowej ocaliła około 50 dzieci.

Mural powstał w ramach akcji „Inna perspektywa”
będącego częścią ogólnopolskiego projektu „Start-up!
Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”.
Zaprojektowany i namalowany przez Dariusza
Paczkowskiego z Fundacji Klamra, któremu w wykonaniu
muralu pomagali uczniowie gimnazjum.

Na Rakowcu, na ulicy Okińskiego wypatrzyliśmy mural
ze znakiem Polski Walczącej. Natomiast na ul. Gorlickiej,
w pobliżu kościoła – mural z twarzą Jezusa, a na ścianie
garaży przy ul. Jankowskiej wielki mural poświęcony
Żołnierzom Wyklętym.

Jak się okazało ich pomysłodawcą i głównym wykonawcą
jest mieszkaniec Rakowca Piotr Bobicz. Pan Piotr sam
projektuje obrazy, które później przy pomocy kolegów
przenosi na szare, brudne ściany garaży.
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5 plusów dla kredytobiorcy

22 lipca 2017 r weszła w życie Ustawa o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa
wprowadziła szereg procedur i zmian w procesie ubiegania się o kredyt. A które dla przysłowiowego Kowalskiego są najistotniejsze?
Po pierwsze – Informacja o pośredniku
Każdy pośrednik przed rozpoczęciem świadczenia usług
powinien przekazać Klientowi informację o sobie, instytucji
w ramach której funkcjonuje, bankach z jakimi ma podpisane umowy pośrednictwa. Przedstawić powinien również
tryb zgłaszania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji
oraz jednoznacznie wskazać, czy pobiera opłatę od Klienta
za swoje usługi, czy wynagradzany jest przez banki.
A które murale na Was robią wrażenie?
Przysyłajcie nam (redakcja@wsmochota.com.pl) ich
zdjęcia wraz z adresem. Wspólnie stworzymy mapę
murali na Ochocie i poszukamy nowych, odpowiednich
miejsc, by je ożywić dobrą, plakatową grafiką.

Sezon na łyżwy - rozpoczęty!
Lodowisko OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 działa od 2 grudnia
Na miejscu:
• wypożyczalnia łyżew
• szafeczki osobiste
• gorące napoje

Szczegóły na www.osirochota.waw.pl lub pod
numerem telefonu 572 90 70

Po drugie - Informacja o ofercie
Przed złożeniem wniosku Klient otrzymuje formularz informacyjny, który w sposób szczegółowy prezentuje wszystkie koszty związane z udzielanym kredytem. Formularz taki
przygotowywany jest w 2 wersjach – jedna dotyczy oferty
standardowej, a druga oferty z dodatkowymi produktami
bankowymi, tzw. oferta specjalna.
Po trzecie - Brak opłaty za wcześniejszą spłatę
Ustawa wprowadza dla banków zakaz pobierania opłaty
za wcześniejszą spłatę po okresie 3 lat. W tym miejscu należy
wspomnieć, że część banków w ogóle zrezygnowała z opłaty
za wcześniejszą spłatę bez żadnych ograniczeń czasowych.
Po czwarte - Bezpłatny rachunek
Kolejną korzyścią, jaką Klienci uzyskali po wejściu w życie
ustawy jest bezpłatny rachunek do obsługi kredytu hipotecznego.
Po piąte - Restrukturyzacja
W sytuacji kryzysowej, kiedy Klient nie jest w stanie spłacać
kredytu hipotecznego może wystąpić do banku z propozycją
restrukturyzacji. Jeśli bank nie zgodzi się z takim rozwiązaniem, musi pozwolić Klientowi na sprzedaż nieruchomości,
a Klient ma 6 miesięcy na znalezienie kupca i spłatę banku.
Andrzej Marczakiewicz
Ekspert ds. kredytów hipotecznych
W krótce zostanie wprowadzony Rejestr
Licencjonowanych Pośredników KNF, w którym
będzie można sprawdzić czy pośrednik, jest na
liście i czy jest ubezpieczony (OC)
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Oszczędzanie jest modne

Znawcy tematu co do tego są zgodni: tylko zmieniając nasze domowe praktyki możemy obniżyć
koszty eksploatacji o ponad 30% Oto pierwsza, zimowa część naszego poradnika, bo świat właśnie
nazwał szóste paliwo – jest nim OSZCZĘDZANIE!
Zacznijmy od ustawień: Optymalna
temperatura w lodowce to od 6 do 8oC,
przy czym temperatura 8oC zupełnie
dobrze się sprawdza a każdy dodatkowy
stopień Celsjusza mniej, będzie nas
więcej kosztować. Ogólnie zalecana
temperatura zamrażalnika to -18oC
i tyle zupełnie wystarczy. Dbajmy o to,
by do lodówki nie wstawiać ciepłych
potraw a najważniejsze – rozmrażajmy
w lodówce! Wystarczy dzień wcześniej
przełożyć produkt z zamrażalnika do
lodówki – efekt będzie ten sam a kilka
groszy zostanie w naszej kieszeni.
Należy także pamiętać, że zamrażalnik
nie lubi szronu i oblodzenia (należy
je delikatnie usuwać) a ze względu na

Fot. depositphotos.com

Niższe rachunki za prąd
Z przeprowadzonych badań wynika,
że lodówka generuje ok. 30% wartości
rachunku za prąd i tym samym ma w nim
największy udział. Dla porównania –
oświetlenie to ok. 20% a pralka połowę
tego. Jeśli kupujemy nową lodówkę –
choć zwykle robimy to dopiero wtedy,
kiedy stara przestaje działać, staje
się zbyt głośna, lub nienaprawialna –
możemy odpowiednio wybrać jej klasę
energetyczną, urządzenie z dwoma
agregatami (oddzielnie lodówka
i zamrażalnik), dostosować pojemność
do naszych potrzeb i tym samym - mieć
wpływ na zużycie energii. Ale co zrobić,
jeśli nasza lodówka jeszcze działa?
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obecną porę roku – balkon świetnie
służy jako zupełnie darmowa lodówka.
Jak oszczędzać na ogrzewaniu?
Zewnętrzna izolacja budynku
iszczelneoknatoważnapołowasukcesu,
ale reszta zależy od nas, ponieważ
sami decydujemy o temperaturze
i wietrzeniu mieszkania. Porady są
proste - poniżej przedstawimy te, które
mają największy wpływ na wysokość
naszych opłat:
g Nie zasłaniajmy kaloryferów – nawet
okienna zasłona powoduje, że
kaloryfer znacznie słabiej ogrzewa
wnętrze mieszkania z powodu
nieodpowiedniej cyrkulacji
powietrza.
g Ustalmy naszą ulubioną
temperaturę i zapamiętajmy to
ustawienie głowicy termostatycznej
na skali pokrętła, np. 3,5
g Zakręcajmy kaloryfery na czas
wietrzenia. Po zamknięciu okien
przywrócimy poprzednie ustawienie
pokrętła, np. 3,5 a termostat sam
zadba o dogrzanie wnętrza.
g Wietrzmy krótko i intensywnie
a potem zamykajmy okna. Przez
wiecznie uchylone okna i lufciki
wydostaje się ciepło, za które
płacimy.
g Obniżajmy temperaturę
w mieszkaniu na czas dłuższych
nieobecności.
g Zamykajmy drzwi do pomieszczeń
o innej temperaturze – np. do
sypialni, gdzie chłodniej znaczy
zdrowiej i łazienki, gdzie cieplej
znaczy przyjemniej.
g Dbajmy o ciepło wspólne –
ponieważ wszyscy ponosimy
koszt ciepła, które ucieka przez np.
niepotrzebnie otwarte okno na
klatce schodowej.

DOCTOR BEST REHABILITACJA specjalizująca się w fizjoterapii ortopedycznej, pragnie
zaprosić Państwa do skorzystania z nowych usług:
g konsultacji lekarskich z doświadczonymi ortopedami,
g masaż w formie klasycznej, relaksacyjnej lub za pomocą bańki chińskiej czy ciepłych kamieni,
g konsultacji dietetycznych dla osób chcących schudnąć lub diety dobranej pod jednostkę
chorobową,

REKLAMA

g logopedy dziecięcego, który pomoże w rozwoju prawidłowej mowy dziecka.

Zapraszamy do zapisów telefonicznych pod numerem

tel. 794 436 440
lub bezpośrednio do kliniki

na ul. Racławickiej 129
Z tą reklamą oferujemy Państwu 15% zniżki.

