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Szanowni Państwo,
W tym roku mija 48 lat od powstania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, nie jest to okrągły
jubileusz, ale warto o nim przypomnieć. Na przestrzeni wszystkich tych lat byliśmy świadkami wielu zmian.
Może chcielibyście się Państwo podzielić swoimi wspomnieniami, zdjęciami z tego okresu z innymi czytelnikami. W kolejnych numerach naszego magazynu „Ochota na przyszłość” chcielibyśmy je prezentować. Pozwoli
to młodszym mieszkańcom poznać historię naszej Spółdzielni.
Przez ostatnie lata, działania Spółdzielni koncentrowały się głównie na poprawie komfortu i bezpieczeństwa
zamieszkiwania w zasobach. Korzystając ze środków pochodzących z odpisu na fundusz remontowy a także ze
środków zewnętrznych realizujemy plany gospodarcze. Chociaż na przestrzeni ostatnich 5 lat, wydatkowaliśmy
ok. 60 mln na prace remontowe, modernizacyjne, rewitalizacyjne to i tak była to kropla w morzu potrzeb.
Przekonałam się o tym podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Główne tematy to remonty klatek
schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych, przeciekające świetliki, problemy z parkowaniem
i konserwacją zieleni.
Dziękuję wszystkim, członkom i pełnomocnikom, którzy znaleźli czas i uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu. W dalszej części znajdziecie Państwo więcej informacji o przebiegu zebrań.
Kończąc życzę wszystkim mieszkańcom satysfakcji z zamieszkiwania w zasobach WSM „Ochota”,
a najmłodszym udanych wakacji.
Małgorzata Maroszek
Prezes WSM „Ochota”
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Kolejny rok na plus!

Sprawozdanie z wyników działalności gospodarczej WSM „Ochota”
WSM „Ochota” zakończyła rok 2017 z dużym wzrostem
wyniku netto w porównaniu do roku 2016 i 2015. Zysk
netto z działalności gospodarczej (m.in. z wynajmu lokali
użytkowych, przychód z odsetek z lokat oraz inwestycji) za
2017 rok wyniósł 7,2 mln zł i jest prawie 3 krotnie wyższy
w porównaniu do roku 2015, kiedy to wynosił 2,6 mln zł.
Wyniki związane z poszczególnymi nieruchomościami
spółdzielni były korzystniejsze niż w ubiegłym okresie
rozliczeniowym. Dla całej Spółdzielni Rok 2017 w obszarze
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami.
Istnieją jednak różnice osiągniętych wyników. Część nieruchomości ma niedobór, a część nadwyżkę i z tego powodu stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą od 0,90 do 2,67 zł/m2/m-c.
Opłata eksploatacyjna pokrywa koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz mienia
spółdzielni. Zróżnicowanie stawek opłaty eksploatacyjnej
wynika więc z wydatków ponoszonych w budynku lub
w danej nieruchomości.
Dla każdej nieruchomości prowadzone są odrębne
rozliczenia. Po zakończeniu roku bilansowego koszty
i przychody ze wszystkich nieruchomości są zestawiane
i na ich podstawie wyliczany jest wynik finansowy. Według
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wynik za 2017
rok jest rozliczony w następnym roku i zwiększy koszty
roku 2018 r. (jeżeli był niedoborem) lub przychody roku
2018 (jeżeli był nadwyżką).
Opłata z tytułu odpisu na Fundusz Remontowy
Nieruchomości jest także zróżnicowana, bo uzależniona
od potrzeb remontowych budynków. Każda nieruchomość

ma zewidencjonowane wpływy i wydatki „swojego” funduszu remontowego. Stawka z tytułu odpisu na Fundusz
Remontowy wynosi od 0,50 do 3,50zł/m2.
Najwyższą stawką 3,00-3,50zł/m2 objęte są nieruchomości, w których wykonane były prace termomodernizacyjne
(docieplania) z wykorzystaniem pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
kredytu z premią termomodernizacyjną oraz budynki,
w których wymieniono dźwigi lub zaplanowane są duże
remonty wymagające większych środków.
Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej.
Przeprowadzone przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego wykazało korzystne wskaźniki
płynności finansowej.
W 2017 roku wskaźnik zadłużenia wynosił 7,28%. Dla
porównania średni wskaźnik zadłużenia, uznawany za
dopuszczalny dla Warszawy, wynosi 10%.

Mołdawska 5 - dobry wynik!
Sprzedaż mieszkań w inwestycji przy ulicy
Mołdawskiej 5 została zakończona. Oferta zawierała
114 lokali, z czego 80% zostało wyprzedanych w pierwszych trzech miesiącach budowy. Średnia cena za metr
oscylowała w granicach 9.000 PLN. Dobry poziom cen,
pewny inwestor oraz przemyślany projekt zapewniły
sprzedaż całej inwestycji w tak krótkim czasie.

W 2017 r. WSM „Ochota” znalazła się
ponownie w gronie laureatów
Gazeli Biznesu.
Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria
sprawiają, że jest on wiarygodny. Udział w rankingu jest
bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury,
lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich
lat, w tym wypadku były to lata 2014-2015
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Zmiany w statucie spółdzielni

Jednym z punktów majowego Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” było przyjęcie poprawek do statutu i regulaminu Walnego Zgromadzenia. Jeszcze przed Walnym rozmawialiśmy z Panią Magdaleną
Balcerek, przewodniczącą Komisji Organizacyjno-Samorządowej, która przygotowywała te zmiany.

Jaki jest cel i zakres prac przy statucie?

We wrześniu 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nakazująca szereg zmian, które
muszą zostać przyjęte i zaakceptowane przez Sąd Rejestrowy
do jesieni 2018. Przy tej okazji, zdarzającej się średnio raz na 10
lat, wprowadziliśmy też do statutu i regulaminu niektóre elementy ustawy z 2007 roku, dotąd nie uwzględnione, oraz wiele
rozwiązań, wynikających z orzecznictwa sądów, opinii Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajowej Rady
Spółdzielczej. Obserwując działanie innych spółdzielni i firm,
staraliśmy się zapewnić jasny i sprawiedliwy system wyborów do
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli oraz przejrzyste i uczciwe zarządzanie spółdzielnią w przyszłości. Umożliwiliśmy na przyszłość
odbywanie Walnego Zgromadzenia w jednej części, z elektronicznym liczeniem głosów. Nawet jeśli kolejne Zgromadzenie
wyborcze będzie odbywać się w częściach, członkowie będą głosowali na kandydatów ze wszystkich okręgów (części Walnego),
trzeba więc było rozpisać procedury wyborcze, jak również stworzyć możliwość informowania spółdzielców, kto jest kim wśród
kandydatów. Kandydaci będą mogli przychodzić na wszystkie
części WZ, ale zapewne nie będą mieli czasu, więc ich charakterystyki będą mogły być udostępniane spółdzielcom. Nie chcemy,
aby wybory były fikcją czy ustawką.
Wymogi, jakie muszą spełniać członkowie władz Spółdzielni
zapisaliśmy tak, aby mogli startować ludzie dobrze poinformowani, np. właściciele firm budowlanych czy osoby będące
w społecznych zarządach wspólnot mieszkaniowych, ale nie
szefowie firm zarządzających wspólnotami (konkurencja).
Wykluczyliśmy osoby skazane za przestępstwa gospodarcze
i przeciwko Spółdzielni.
Wiele dokumentów Spółdzielni będzie obowiązkowo publikowane na jej stronie internetowej.
Już na tegorocznym WZ będzie można głosować przez pełnomocnika. Jeden pełnomocnik może reprezentować jedną osobę.
Wzór pełnomocnictwa udostępnia Zarząd. Na Walne mogą
też po raz pierwszy przybyć małżonkowie dotychczasowych
członków, którzy z mocy ustawy zostali członkami Spółdzielni.
Można też w razie potrzeby przyprowadzić eksperta czy prawnika, który jednak będzie musiał wylegitymować się i podpisać
oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych informacji poufnych. Te rozwiązania już obowiązują wg ustawy i są
zapisane w projekcie Statutu.
Dodaliśmy też – jak nakazuje ustawa- możliwość budowy
lokali spółdzielczych lokatorskich. Na razie nie stać nas na
takie rozwiązania, a posiadane działki np. po wyburzanych
pawilonach lepiej przeznaczać na budowę w systemie deweloperskim, z zyskiem. Jednak możliwość w statucie musi być, zaś
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gdyby pojawiły się np. dotacje gminy, może w przyszłości WSM
„Ochota” tę możliwość wykorzysta.
Zapisaliśmy zakaz ryzykownego inwestowania pieniędzy
spółdzielni (funduszy inwestycyjnych).

Jakie będą skutki wdrożenia Statutu i Regulaminu?

Mam nadzieję, że same dobre. WZ powinno odbywać się sprawnie i uczciwie, będą mogły kandydować osoby dotąd celowo „wycinane” przez regulaminy, procedura wyborcza zwiększy szanse
niezależnych kandydatów. Spółdzielcy mogą mieć większy wpływ
na zarządzanie spółdzielnią, oby tylko zechcieli z niego korzystać.
Na co dzień różnice nie będą widoczne dla spółdzielców.
Natomiast Komisja Organizacyjno-Samorządowa i cała Rada
Nadzorcza będą miały pełne ręce roboty, gdyż będziemy zmieniać
regulaminy, w tym regulamin pracy Zarządu, Rady Nadzorczej
i Rad Osiedli. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co do organizacji pracy
Spółdzielni- proszę, by je zgłaszał pod adresem Biura Zarządu

Co by Pani powiedziała spółdzielcom, gdyby stała
Pani teraz na Walnym Zgromadzeniu?

Że powinno być dobrze, tylko muszą pomóc! Przez wiele lat, od
2007 roku, obserwowałam zarządzanie WSM „Ochota”, w tym
zmiany statutu, i bezlitośnie je krytykowałam m.in. na łamach
„Informatora Ochoty i Włoch”. Jako członek KOS, Komitetu
Obrony Spółdzielców, wraz z cudownymi starszymi sąsiadami, moimi mentorami, występowałam do ówczesnej Rady
Nadzorczej i do Sądu Rejestrowego o zmianę Statutu, a nawet
do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kuratora, gdyż wg nas nie
wdrożenie zapisów ustawy, w tym Walnego Zgromadzenia,
w 2007 roku, spowodowało nieprawne wybory. Dopiero to
ostatnie posunięcie zmusiło ówczesne władze do wprowadzenia Walnych Zgromadzeń i dwukadencyjności, a to wreszcie
dało zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Teraz przewodniczę
KOS, tyle że jest to Komisja Organizacyjno-Samorządowa Rady
Nadzorczej, i bardzo dbam, by dokonywać zmian dla dobra
spółdzielców. Można rzec, że zawsze patrzę KOS-o na nieprawidłowości. Niektórzy członkowie obecnej Rady Nadzorczej
wnieśli cenne spojrzenie biznesowe, korzystaliśmy także z wieloletniego doświadczenia i wiedzy starszych stażem członków
Rady. Po raz pierwszy od bodajże 20 lat sprawami statutu zajmowała się sprawna prawniczka, mec. Izabela Minda z kancelarii
A. Gryn i Wspólnicy. Co ciekawe, członkowie Rady Nadzorczej,
pochodzący ze skrajnie różnych środowisk i początkowo będący
w ostrych sporach, nad statutem pracowali dość zgodnie, z wyraźną wolą po prostu sporządzenia dobrych, uczciwych zapisów.
Większość ustaleń nastąpiła na zasadzie konsensu. Gdybyśmy coś
przeoczyli, każdy spółdzielca może złożyć poprawkę. Proszę tylko
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o sprawdzenie, czy jest ona zgodna z prawem, gdyż ustawy zawierają nieraz zaskakujące, ograniczające zapisy. A nie możemy
uchwalać rzeczy niezgodnych z ustawą, czyli nieważnych.
Wiele lat studiowałam problemy spółdzielczości mieszkaniowej, m.in. rozmawiając z buntownikami z innych spółdzielni, a nawet uczestnicząc w posiedzeniach specjalnych
Komisji Sejmowych. Dobrze znam możliwe zagrożenia i luki
prawne. Dzieje upadłości Śródmiejskiej SM w Warszawie czy
SM Śródmieście w Łodzi dowodzą, że spółdzielnię budują
setki osób przez kilkadziesiąt lat, a zniszczyć ją może kilku
szkodników w ciągu paru lat. WSM „Ochota” także otarła się
o takie zagrożenie, dotąd wisi nad nami zawieszony proces o 59
mln zł za obowiązkowy wykup gruntów. Zmieniając statut
i kolejne regulaminy, jak również wspierając Panią Prezes w jej
działaniach na rzecz uregulowania gruntów, mam nadzieję
usunąć takie zagrożenia. Mam też nadzieję, że z czasem uda
się zmniejszyć koszty spółdzielni. Warto jednak podkreślić,

że wszędzie w Polsce problemy w spółdzielniach mieszkaniowych mogły się pojawić i trwać dlatego, że spółdzielcy
zostali odsunięci od władzy i pogodzili się z tym. Obecne ustawy i regulacje wewnętrzne WSM „Ochota” dają spółdzielcom
znacznie szersze uprawnienia. Sprawozdania są rozsyłane do
domów albo zamieszczanie w internecie, aby skrócić zebrania.
Może z czasem dojdziemy do Zgromadzenia w jednej albo
dwóch częściach, na pewno będę dążyć do poważnego traktowania wniosków spółdzielców. Ale żeby wszystko trwale
dobrze funkcjonowało, potrzebne jest po prostu zainteresowanie członków. Każdy z nas ma udział w wielomilionowym
majątku (parkingi, sklepy) oraz w dużej firmie zarządzającej
ponad stu budynkami. Musimy zadbać, byśmy mieli stałe
zyski! Oraz dobrą obsługę, dobre remonty. Dlatego warto raz
w roku przeznaczyć popołudnie na udział w Zgromadzeniu,
wysuwać dobrych kandydatów do władz, a czasem samemu
dać się wybrać. Bo nikt tego za nas nie zrobi.

WSM „Ochota” liczy już ponad 10 tys. członków
W związku z wejściem w życie w dniu 09.09.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmieniły się zasady uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Do czasu wejścia w życie zmiany, członkostwo w Spółdzielni
było dobrowolne. Każda osoba posiadająca prawo do nieruchomości w zasobach spółdzielni, sama decydowała o tym,
czy chce być członkiem spółdzielni, czy nie.
W obecnym stanie prawnym, członkostwo w Spółdzielni
nabywają z mocy prawa wszystkie osoby, które posiadają
lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali, bądź ekspektatywy tego prawa. Nie ma jednak obowiązku wnoszenia udziału i wpisowego.
Przypadkiem, w którym istnieje możliwość wyboru, jest
posiadanie prawa odrębnej własności lokalu lub posiadanie prawa do lokalu w udziałach. W takim wypadku właściciele mają obowiązek wskazać spośród siebie osobę, która
ma zostać członkiem Spółdzielni.
Przykład: prawo do lokalu posiada rodzeństwo
(np. nabyte w drodze spadku po rodzicach). W takim
przypadku współwłaściciele muszą złożyć w Spółdzielni
zgodne oświadczenie wskazujące, która osoba ma
zostać członkiem.
Ustawodawca narzucił przymusowe członkostwo
w Spółdzielni, co niestety jest sprzeczne z zasadą spółdzielczości określoną w Art.1 Ustawy Prawo spółdzielcze, która mówi, że
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej
liczby osób, o zmiennym składzie osobowym, które w imieniu
swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.
Ustawa jednak obliguje Spółdzielnie do przyjęcia
w poczet członków wszystkie osoby, które posiadają prawa
do lokali samodzielnie lub na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej, niezależnie od tego jaka jest ich wola.

Z uwagi na wielkość naszych zasobów, tj. ok. 9000
mieszkań, ponad 300 garaży i 450 stanowisk postojowych,
dla naszej Spółdzielni był to proces trudny i długotrwały. Każdy lokal był oddzielnie analizowany, przeglądana
dokumentacja, co też nie uchroniło nas przed pomyłkami.
Wielokrotnie okazywało się, że osoba przyjęta w poczet
członków od wielu lat nie żyje, o czym Spółdzielnia
dowiadywała się dopiero w momencie, kiedy rodzina
otrzymała pismo ze Spółdzielni informujące o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Tego typu pomyłki
wynikały z faktu niepowiadomienia Spółdzielni o śmierci
właściciela lokalu.
Drugim przypadkiem nieprawidłowości było przyjęcie
w poczet członków współmałżonków, którzy według dokumentacji Spółdzielni posiadali prawa do lokali. Po wysłaniu
powiadomienia często okazywało się, że małżeństwo dawno
zostało rozwiązane przez rozwód i na mocy podziału majątku prawo do lokalu pozostało przy jednym z małżonków,
o czym również Spółdzielnia nie była powiadomiona.
Dlatego, aby uniknąć podobnych pomyłek, każdy posiadający prawo do lokalu będącego w zasobach naszej
Spółdzielni, u którego zmieniła się sytuacja prawna, powinien o tym fakcie zawiadomić Spółdzielnię - do czego obliguje również ustawa o Spółdzielniach mieszkaniowych.
Uniknęlibyśmy wtedy niepotrzebnych sytuacji stresowych
dla obydwu stron – zarówno pracowników Spółdzielni, jak
i naszych członków i mieszkańców.
Działając zgodnie z ustawą i na jej mocy, przyjęliśmy
w poczet członków ok. 2500 osób. Nasza Spółdzielnia liczy
obecnie ok. 10 700 członków.
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Komu służy Rada Osiedla?

Pytanie trochę podchwytliwe – ale szalenie
istotne z poziomu postrzegania i oceny pracy
osób, które tworzą Radę Osiedla w Ramach
WSM „Ochota”. Precyzując: dwie Rady, ponieważ są dwa Osiedla: „Gorlicka” i „Jadwisin”.

Krótkie wprowadzenie natury historycznej.
Koncepcja miasta ogrodu pojawiła się w 1898 roku
w Anglii, a jej autorem był Ebenezer Howard, który opublikował ją w książce pt. „Garden Cities of Tomorrow”.
Jego koncepcja miasta-ogrodu zakładała stworzenie
obszarów mieszkalnych, które oddzielone od zatłoczonego centrum, zapewniałyby komfort życia w dobrych
warunkach wśród zieleni, dającej jednocześnie poczucie
bliskości z sąsiadami poprzez utrzymywanie kontaktów
społecznych. Podobną koncepcję jednostki sąsiedzkiej
(„neighbourhood unit”) stworzył w latach dwudziestych
XX wieku Clarence Perry. Zyskała ona duża popularność
i stała się punktem odniesienia dla tworzenia planów
i założeń architektonicznych w USA i w Europie; również
w Polsce. Koncepcja ta obejmowała budowę wspólnot mieszkańców, a w takim ujęciu osiedle powinno
być traktowane jako całościowa inwestycja, domy nie
powinny być prywatne, lecz publiczne. W międzywojennej Polsce narodziła się specyficzna koncepcja osiedla
społecznego, które powinno stanowić projekt egalitarny, społeczny, likwidujący klasowy charakter dzielnic.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która powstała w latach dwudziestych na Żoliborzu była pierwszą,
która realizowała te ideę. Jednakowoż współczesna sytuacja osiedli w polskich miastach nie wynika aż tak bezpośrednio z przedwojennej tradycji lecz bardziej powiązania jest z procesem zmian funkcjonowania miast po wojnie: charakterystyczny dla polskich miast był, i nadal jest,
duży udział spółdzielczości w budownictwie. W efekcie
zrodziła się idea osiedla spółdzielczego, w którym organy spółdzielni mieszkaniowych pełnią rolę organizatora

funkcjonowania osiedla oraz reprezentanta mieszkańców. A WSM „Ochota” wydzieliła się z WSM w roku 1970
– czyli historycznie jest częścią tej zrealizowanej idei.
Podana informacja, iż w ramach naszej Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” funkcjonują dwie
Rady osiedli „Gorlicka” i „Jadwisin”, nie dla wszystkich
członków Spółdzielni wydaje się być wystarczającą.
Pozostaje wrażenie, iż niektórzy mieszkańcy utożsamiają lub nawet mylą Rady Osiedli z Radą Nadzorczą. Bywa
to o tyle usprawiedliwione, że niekiedy te same osoby
pełnią funkcje, „zasiadają” w obydwu Radach.
Zatem istotne wydaję się przybliżenie, opisanie pracy
Rady Osiedla, aby w ten sposób wyjaśnić czym przez
trzy lata kadencji zajmują się osoby, które zdecydowały
się kandydować i zostały wybrane do Rady Osiedla. I tu
konieczna staje się istotna uwaga: aby móc kandydować w wyborach do Rady Osiedla należało przedstawić
listę z poparciem dwudziestu członków Spółdzielni,
a następnie - podczas części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni odpowiadającej terytorialnie danemu
Osiedlu - zostać wybranym w głosowaniu tajnym członków uprawnionych do udziału w tej części Walnego
Zgromadzenia.
Ogólnie ujmując tę materię – praca w Radzie Osiedla
polega na wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu najbardziej istotnych kwestii, spraw, problemów, z którymi
każdy mieszkający w zasobach Spółdzielni boryka się
- niezależnie od tego, czy jest jej Członkiem, czy członkiem Rady Osiedla lub Rady Nadzorczej.
Od strony formalnej – zapisy ujmują Radę Osiedla
jako czwarty z kolei organ Spółdzielni po Walnym
Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej i Zarządzie (ta precedencja też jest niekiedy mylona). Rada Osiedla składa
się z 15 do 25 członków i jest organem opiniotwórczym

Kwestią najistotniejszą jest dopilnowanie, aby
wszelkiego rodzaju prace były realizowane zgodnie nie tylko z potrzebami i wnioskami poszczególnych nieruchomości i budynków, ale aby były
prowadzone według jasnych i sprawiedliwych
zasadach spółdzielczości i solidarności.

"
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i wnioskodawczym w stosunku do Administracji Osiedla,
a także Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Cóż to oznacza? Zapewne dla niektórych zapis taki
stwarza wrażenie szerokich kompetencji, zaś dla innych –
niewystarczający. Ponieważ znamienita większość członków Rady Osiedli podjęła się pełnić tę funkcję na prośbę i dzięki namowom najbliższych sąsiadów (zapewne
w innym przypadku nie uzyskaliby poparcia wystarczającego do ilości głosów zapewniających wybór do Rady)
naturalnym wydaje się stwierdzenie, iż są do dyspozycji swoich sąsiadów, spotykając się z nimi i przekazując
niekiedy (w sytuacjach wyjątkowych i pilnych) nawet
numery swoich prywatnych telefonów w celu szybszego
komunikowania się. Bowiem kandydowanie zobowiązuje
do reprezentowania wspólnych interesów – poprzez nieodpłatną pracę społeczną i poświęcenie swojego czasu.
Członkowie Rady Osiedla zobligowani są do ochrony tajemnicy wszelkich danych osobowych, w których
posiadanie wchodzą rozpatrując jakiekolwiek sprawy
członków Spółdzielni, Zarządu (w tym pracowników
Spółdzielni) – zarówno podczas pełnienia swej funkcji
w czasie kadencji, jak i po jej upływie. Zatem oczywistym
jest fakt, iż niekiedy nie można udzielać zbyt szczegółowych informacji osobom pytającym – gdyż zobowiązuje
do tego zapis o ochronie danych osobowych, ale również
zasady moralne nakazujące uczciwość i obligatoryjność
zachowania tajemnicy zarówno służbowej, jak i prywatnej, chroniącej dobre imię każdego Członka.
Składane Sprawozdania z prac ujmują w sposób skrótowy wszelkie działania, jakie są udziałem członków
Rady Osiedla – jednakowoż protokoły bardziej szczegółowe z każdego posiedzenia Rady Osiedla pozostają do
wglądu. Suche ujęcie faktów nie odzwierciedla w sposób
dostateczny ani tego, czym zajmują się członkowie całej

Rady Osiedla, ani poszczególnych Komisji: Rewizyjnej,
Technicznej, Motoryzacyjnej oraz Członkowsko –
Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Wiele czasu i uwagi wymaga analiza, opiniowanie planów
i wykonanie planu rzeczowo-finansowego robót remontowych i konserwacji budynków i nieruchomości. Kwestią najistotniejszą jest dopilnowanie, aby wszelkiego rodzaju prace
były realizowane zgodnie nie tylko z potrzebami i wnioskami poszczególnych nieruchomości i budynków, ale aby były
prowadzone według jasnych i sprawiedliwych zasadach
spółdzielczości i solidarności. W wielu przypadkach przedstawione przez kierownictwo Spółdzielni (głównie administrację Osiedla) plany muszą być poddawane korekcie
tak, aby uwzględnione został kwestie związane ze stanem
technicznym budynków, podwórek i chodników wymagające planu podejmowania kolejności działań w tym zakresie,
również w sytuacjach wymagających działań natychmiastowych – np. jakichkolwiek szkód spowodowanych przez
nagłe załamania pogody.
Kwestie najtrudniejsze związane są zarówno
z problemami natury finansowej jak i społecznej.
Wiele osób ma problemy z terminowym wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat eksploatacyjnych
i zadaniem Rady Osiedla, a także poszczególnych Komisji
jest aktywna praca, spotkania z dłużnikami – tak, aby
znaleźć możliwie najskuteczniejszy sposób polubownego rozwiązania takiego problemu. Konflikty pomiędzy
sąsiadami związane z niewłaściwym zachowaniem zasad
współżycia społecznego – uporczywe, uciążliwe hałasy, niewłaściwe prowadzenie remontu mieszkania, brak
dbałości o wspólną własność, uciążliwe zachowanie osób,
które nie będąc Członkami Spółdzielni jedynie wynajmują mieszkania z jej zasobów, problemy z zapewnieniem
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w stosunku
do powiększającej się liczby samochodów – to sprawy
wymagające wielkiej delikatności i czasu, aby rozwiązać
je w sposób kulturalny, acz skuteczny, np. zapraszając
zwaśnione strony na wspólne spotkania.
Jednocześnie – dbając o kulturę współżycia społecznego, po wielokroć konieczny jest wybór „złotego środka”
czyli wyważenie racji, wymagań, argumentów różnych
grup – zarówno pod względem potrzeb poszczególnych
części terytorium Osiedla (np. ustawienie ławek będących
solą w oku dla jednych, a koniecznością dla innych), jak
i możliwości finansowych, które uzależnione są od środków zgromadzonych na koncie każdej nieruchomości.
Podobnie rzecz się ma z terenami zielonymi – niektórzy
woleliby ograniczyć wydatki i prace z nimi związane, dla
innych zieleń to pasja i zrozumienie istotnej roli Natury.
Najistotniejsze w pracy Rady Osiedla jest umiejętne współdziałanie z Kierownictwem Osiedla, Radą
Nadzorczą – poprzez rekomendowanie wyboru najlepszego „modus operandi” jako „modus vivendi” – a także
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współpraca z organami samorządu terytorialnego (w kwestiach typu: ruch uliczny, funkcjonowanie
placówek gospodarczych, kulturalnych, socjalnych
i oświatowych).
W pewien sposób zjawisko globalizacji – zapewne
na zasadzie reakcji – wywołało chęć wzmocnienia idei
poczucia lokalności, komunitaryzmu. Wyraża się to m.in.
poprzez przekonanie, że na poziomie lokalnym wspólnota
realizuje pewne wartości, których utrata jest niekorzystna:
np. silne więzi społeczne, wzajemna pomoc sąsiedzka.
Uzasadnione jest funkcjonowanie Rad Osiedla – bowiem
pozwala to na większą efektywność działań poprzez sprawniejsze podejmowanie decyzji, gdyż większa wiedza o lokalnych potrzebach pozwala na dostosowania decyzji do
potrzeb; efektywność zwiększa się także dzięki wyższemu
poziomowi akceptacji decyzji i większej identyfikacji z nimi.

Łatwiej jest bowiem na tym poziomie rozumieć, odczytywać potrzeby sąsiadów i podejmować zasadne decyzje,
które jednocześnie stają się bardziej transparentne.
Dlatego – mając na względzie kadencyjność Rady
Osiedli – warto zastanowić się czy nie włączyć się w taką
formę pracy społecznej w następnych latach. Bo choć
Rady Osiedli stanowią część struktury Spółdzielni, to ich
działanie powinno być postrzegane jako przejaw oddolnej
aktywności Członków. Uzyskanie możliwości wpływania
na kształt funkcjonowania Spółdzielni sprawia, iż działanie w Radzie Osiedli może być odbierane jako pewna
forma partycypacji obywatelskiej; jako forum aktywności
Członków Spółdzielni i artykulacji ich interesów.


Agnieszka M. Lipska

Przewodnicząca Rady Osiedla Gorlicka

na zmiany!
… czyli kierunki rozwoju WSM „Ochota” na lata 2019-2023
Planowanie to nic innego jak wytyczenie kierunków rozwoju, które umożliwiają skoncentrowanie działalności na zadaniach istotnych. W naszej społeczności, ich konsekwentna realizacja przyczyni się do poprawy organizacji i funkcjonowania Spółdzielni, będzie służyć poprawie jej sytuacji
gospodarczo-ekonomicznej, a przede wszystkich przyczyni się do wzrostu zadowolenia mieszkańców.
Dlatego trwają przygotowania do przyjęcia wieloletniego planu remontów na terenach zarządzanych przez WSM
„Ochota”, którego założenia wynikają z aktualnych uwarunkowań, takich jak stan techniczny zasobów spółdzielni,
regulacje prawne i przesłanki ekonomiczne, w tym możliwości finansowania tych przedsięwzięć. Przyjęto strategię
remontową polegającą na stworzeniu programu służącego
do przejścia ze stadium utrzymania nieruchomości do
procesu polegającego na modernizacji budynków i zwiększeniu standardu zamieszkiwania.
Na podstawie zgłoszeń i postulatów mieszkańców,
stanu technicznego budynków i otoczenia określonego
na podstawie okresowych przeglądów, a także wydanych
decyzji administracyjnych Państwowej Straży Pożarnej
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ustalono priorytety dla prac remontowych, które obejmują:
 zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej
eksploatacji nieruchomości,
eliminowanie usterek szczególnie uciążliwych, powodujących niszczenie budynków, np. pokryć dachów, źle
przymocowanych warstw dociepleniowych elewacji,
korozji balustrad balkonowych itp.,
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dostosowanie substancji budynkowej i infrastruktury
do zmieniających się przepisów i standardów unijnych,
wprowadzenie oszczędnościowej gospodarki energii
i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej
przegród,
poprawę estetyki budynków i ich otoczenia,
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Realizacja powyższych celów odbywać się będzie w oparciu o konkretne założenia finansowe. Dzięki oszacowaniu różnych środków, obliczono możliwości finansowania
poszczególnych prac remontowych ujętych na lata 20192023, które zostaną pokryte przez:
odpis na fundusz remontowy z lokali mieszkalnych
oraz lokali użytkowych własnościowych
dochody z działalności gospodarczej
kredyty remontowe wraz z premią termomodernizacyjną i premią remontową
Warte zauważenia jest to, że WSM „Ochota”, przy realizacji wieloletniego planu prac remontowych, w dalszym
ciągu zamierza wykorzystywać środki uzyskane od podmiotów zewnętrznych.
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W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło łącznie 276
uczestników (w tym 267 członków i 9 pełnomocników)
Spółdzielni, na 10.670 uprawnionych członków.
Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM
WSM „Ochota” za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe
WSM WSM „Ochota” za 2017 r., podzielono wynik finansowy WSM „Ochota” za 2017 r., udzielono absolutorium Pani
Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota”
za okres działalności od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zatwierdzono również zmiany w Statucie WSM „Ochota”
i Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia WSM "Ochota".
Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu składali wnioski dotyczące funkcjonowania Spółdzielni m.in.
remontów, utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych. Wszystkie wnioski zostały przyjęte celem skierowania
ich do rozpatrzenia przez odpowiednie organy Statutowe
Spółdzielni.

Na wnioski członków Spółdzielnia
WSM „Ochota” od dnia 1.09.2018 r. będzie pracować:
poniedziałek - czwartek 7.30 -17.30
wtorek - środa 7.30.-15.00, piątek 7.30 - 12.30

Fot. Dariusz Majgier

W dniach 11.05-21.05.2018 r odbyło się
w 7 częściach Walne Zgromadzenie
WSM „Ochota”

Budżet partycypacyjny – oddaj swój głos!

Kwota do zagospodarowania w ramach budżetu partycypacyjnego na Ochocie w 2019 roku wynosi 2 717 230 zł.
Dużo to, czy niedużo, trudno powiedzieć. Ważne, że są to
nasze pieniądze i warto, aby zostały wydane tak, by jak
najlepiej nam służyły. Proces udoskonalania przestrzeni,
w której żyjemy, w zasadzie nie ma końca. Stale pojawiają
się możliwości poprawy naszego otoczenia, przychodzą
nam do głowy nowe pomysły na zmiany w okolicy. I czy to
będzie pomysł na nowe ławki, czy zajęcia na świetlicy, których dotąd nie było, albo ogrodzony skwer dla czworonogów, wystarczy opisać nasz pomysł i zgłosić go do budżetu
partycypacyjnego. To wcale nie jest trudne! Dlatego z roku
na rok rośnie liczba zgłoszonych pomysłów – w tym roku
wpłynęło ich w Warszawie ok. 2,8 tysiąca, a do podziału
w całym mieście jest blisko 65 mln złotych.
Termin nadsyłania zgłoszeń już niestety minął, a obecnie trwa ich weryfikacja. Lista wszystkich pomysłów, które
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, zostanie
opublikowana najpóźniej do 4 czerwca 2018 r. na stronie
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Między 15 a 30 czerwca 2018 r. trwało będzie głosowanie
nad zgłoszonymi pomysłami. To ważny moment i namawiamy do udziału, ponieważ każdy z nas może współdecydować o tym, jak zostaną rozdysponowane pieniądze
z budżetu Warszawy. A głosować może każdy, kto miesz-

ka w Warszawie, nawet jeśli nie jest tutaj zameldowany,
nawet, jeśli nie jest pełnoletni. Szczegółową instrukcję,
w jaki sposób można to zrobić, zainteresowane osoby
znajdą na stronie urzędu miasta www.app.twojbudzet.
um.warszawa.pl.
Gorąco zachęcamy do głosowania!
Wyniki głosowania opublikowane będą do 13 lipca 2018 r. na
stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronach internetowych dzielnic oraz na tablicach ogłoszeń
w budynkach urzędów. Pomysły do realizacji wyłonione
zostaną na podstawie liczby zdobytych głosów oraz kosztu
realizacji danego przedsięwzięcia. Aby pomysł mógł być
rekomendowany do realizacji, musi na niego zagłosować
min. 10% ogólnej liczby głosujących na danym obszarze
oraz nie mniej niż 30 osób. Ostateczną listę zadań do realizacji zatwierdzi Rada m. st. Warszawy uchwalając budżet
m. st. Warszawy na rok 2019.
Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów
w ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2019 roku. Jeśli chcemy mieć wpływ na to
jak wygląda, jak funkcjonuje nasza dzielnica, jak się nam
mieszka na Ochocie, warto włączyć się w budżet partycypacyjny.

www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl
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Tężnia na skwerze przy ul. Dwudziestolatków
będą mogli cieszyć się niezwykłym mikroklimatem już od
4 czerwca, po długim weekendzie.

Fot. Dariusz Majgier

To projekt, który ucieszy nie tylko mieszkańców okolicznych osiedli. Już wkrótce cieszyć się będziemy sześciokątną
altaną o powierzchni ok. 25 m2, z dachem pokrytym drewnem (zabezpieczony impregnatem).
Konstrukcja tężni wypełniona będzie tarniną i kamieniem otoczakiem, zabezpieczona siatką ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Zbiornik na solankę będzie miał
pojemność do 1 m3. Tężnia będzie wyposażona w układ
zasilający powierzchnię tężni oraz system odprowadzający solankę do zbiornika. Całość będzie podświetlana w technologii LED. Wokół tężni zostaną ustawione
ławeczki ze stali kwasoodpornej i drewna. Podłoże wokół
utwardzone zostanie kostką granitową.
Pozwolenie na budowę zostało złożone. Mieszkańcy

Jaką rolę spełnia Rada Osiedla w życiu wspólnoty mieszkaniowej

Rozmowa z przewodniczącym Rady Osiedla Jadwisin panem Maciejem Iwańskim
Rolą Rady Osiedla jest, między innymi, opiniowanie
i wnioskowanie do administracji Zarządu Spółdzielni oraz
Rady Nadzorczej w sprawach gospodarczych i społecznych.
To my opiniujemy wszystkie plany remontowe, zgłaszane
potrzeby oraz uwagi mieszkańców.
Te plany powstają w Zarządzie – plany pięcioletnie,
następnie szczegółowe - roczne, i my, jako Rada Osiedla
zgłaszamy do nich swoje uwagi i opinie, wnioskujemy co
chcielibyśmy, aby wykonane zostało w pierwszej kolejności. Nasz głos jest ważny, ponieważ nie da się wszystkiego
zobaczyć z poziomu Zarządu. Mamy bezpośredni kontakt
z mieszkańcami i to od nas ich uwagi trafiają do Zarządu.
Każdy organ spółdzielni przedstawia raz w roku sprawozdanie - rada osiedla, rada nadzorcza - i te sprawozdania
są przyjmowane przez walne zgromadzenie. Opiniowany
jest plan rzeczowo-finansowy konserwacji i remontów,
a także analizowane są wnioski i postulaty z walnego
zgromadzenia. Inaczej mówiąc, to na walnych zgromadzeniach uczestnicy składają swoje wnioski i oczekiwania.
Następnie wszystko przekazywane jest do Zarządu i rozdzielane – co w kompetencjach Zarządu, co w kompetencjach rady nadzorczej i rady osiedla. W miarę możliwości
próbujemy realizować te wnioski, choć niektóre są tak
daleko idące, że jako Spółdzielnia nie jesteśmy w stanie im
finansowo podołać.
Co do planów na najbliższy okres, to przede wszystkim
czekają nas remonty, które już wcześniej zostały wpisane
do harmonogramu. Chodzi m.in. o kontynuację prac związanych z remontem elewacji, czyli termomodernizacją,
która, oprócz efektu estetycznego, wpływa znacznie na
oszczędności w ogrzewaniu. Z analiz, które przeprowadzi10 | OCHOTA NA PRZYSZŁOŚĆ | 2018

liśmy widać, że budynek po termomodernizacji wykazuje
znaczne oszczędności na ogrzewaniu. Mieszkańcy także
to odczuwają, przede wszystkim w wysokości rachunków,
które otrzymują. Sam remont elewacji jest niestety męczący i uciążliwy, bo trwa parę tygodni, ale efekt na pewno
widoczny i przynoszące wymierne korzyści.
Pod warstwą pięknej farby układa się styropiany, które
uszczelniają i ocieplają mury. Przy obecnej technologii,
taki remont powinien wystarczyć na ok. 20 lat. Ale trzeba
pamiętać o tym, że wciąż zmieniają się normy i budynki,
które były remontowane kilkanaście lat temu, dzisiaj nie
spełniają aktualnych norm, dlatego trzeba już myśleć
o ich modernizacji. A jeśli na dodatek przytrafią się jakieś
uszczerbki lub coś było wykonane nieprawidłowo, albo
niestarannie, trzeba planować remonty nie czekając, aż
upłynie wskazany kiedyś okres eksploatacji.
Z inicjatywy Rady Osiedla wykonano właśnie remonty
elewacji w budynkach Leżajska 3 i Sulmierzycka 4. Remonty
balkonów ul. Lechicka 4,6,8. Ze względu na włamania do
piwnic zamontowano dodatkowe zabezpieczenia, a w najbardziej newralgicznych miejscach na osiedlu zostanie
zainstalowany monitoring.
Chciałbym również zwrócić uwagę na znaczenie remontów podwórek. Mamy wiele podwórek starych, na których
stoją połamane ławki, alejki zalane są asfaltem, który dzisiaj
jest popękany, wyparty przez korzenie drzew. Konieczna
jest wymiany tego asfaltu na kostkę, stworzenie przy okazji
większych placów zielonych, zainstalowanie porządnych
ławek. Takie podwórka zresztą już u nas istnieją. Na 2018 rok
zaplanowany jest remont podwórka przy ul. 1 Sierpnia 35/37
i Dwudziestolatków 2 i 4.
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Fot. Dariusz Majgier

W kolejce do remontów czekają tarasy przy ul. Sabały.
Mieszkańcy czekają na nie już od kilku lat. Ogłaszamy na
wykonie remontów przetarg i chcielibyśmy, aby do końca
lata naprawy zostały zakończone.
Kolejna inwestycja to ławki na osiedlach. Odbyło się
wiele dyskusji w radzie na ten temat. Średnia wieku
naszych mieszkańców podnosi się i jest coraz więcej osób
w podeszłym wieku. Młodych w prawdzie też przybywa,
ale większość to jednak ludzie starsi. Nie ukrywam, że
temat ławek jest u nas tematem dyskusyjnym, ponieważ
przyciągają one niestety nie tylko te starsze osoby, które
chciałyby sobie posiedzieć, odpocząć, ale także takie, które
tam po prostu przesiadują, niekoniecznie w celach rekreacyjnych, zwłaszcza wieczorami. Obywają się tam wręcz
hałaśliwe imprezy, które są uciążliwe dla mieszkańców. Ja
sam nie raz interweniowałem podczas takich „ławeczkowych spotkań”.

Na niektórych ciągach komunikacyjnych zmuszeni byliśmy usunąć, albo przestawić ławki, żeby z jednej strony
służyły one do wypoczynku w ciągu dnia dla osób starszych, matek z dziećmi itd., z drugiej nie były atrakcyjne
i nie kusiły do urządzania wieczornych i nocnych, głośnych
spotkań.
Te „konfliktowe” ławki znajdowały się głównie w okolicach studni oligoceńskiej, która jest od kilku lat nieczynna.
Na szczęście charakter tego miejsca zmieni się w niedalekiej przyszłości, ponieważ budynek ujęcia zostanie
rozbudowany i adaptowany na potrzeby Spółdzielni oraz
na podnajem pod jakąś spokojną działalność, np. klubokawiarnię. Po rozbudowie, do wykorzystania będzie ok. 150
m kwadratowych powierzchni. Przy okazji remontu i rozbudowy budynku, zadbamy też o zieleń dookoła.
Chciałbym również, abyśmy zmienili wygląd naszych
terenów zielonych, trawników. Niestety ich dotychczasowy stan w wielu miejscach, mówiąc delikatnie, nie jest
najlepszy. Złej jakości trawniki, które po koszeniu odsłaniają ugór, muszą być poprawione. To nie jest trawa, tylko
w większości chwasty. Pozostałe rośliny też w większości są zaniedbane, wymagają staranniejszej pielęgnacji,
choćby podlewania. Myślę, że wspólnie z kierownictwem
Osiedla podejmiemy skuteczne działania także w tej
sprawie.
Ochota na zmiany!
Nie ustają prace nad tym, aby żyło się nam lepiej, wygodniej i przyjemniej. To dlatego, między innymi, wkrótce
zacznie działać na Ochocie kilkumetrowa tężnia, z której
wydostawać się będzie do powietrza solanka ze zbiornika.
Będzie można spacerować, oddychając solankową bryzą,
a poza tym powietrze wokół znacznie się oczyści.
Na różnych spotkaniach wraca temat dobudowy wind
w blokach, które ich nie mają. Chodzi o zewnętrzne
szyby, o których mówimy już od jakiegoś czasu, ale
póki co, nie ma pełnej zgody mieszkańców co do ich
instalacji. Starsze osoby potrzebują wind, ale indywidualnie nie stać ich na taką inwestycję. W sytuacji, kiedy
w bloku mieszka osoba niepełnosprawna, można starać
się o dofinansowanie z PFRON, pojawia się szansa na
dobudowę szybu, ale nie wszędzie jest to możliwe. Jeśli
dofinansowania nie ma, to te koszty są zbyt wysokie dla
mieszkańców. Na naszym osiedlu jest sporo bloków,
które można by w takie szyby wyposażyć. Będziemy
wracać do tego tematu.
Innym, ważnym tematem, który pojawia się na
naszych spotkaniach, jest segregacja śmieci. W ostatnim czasie dostawaliśmy informacje od miasta, że
śmieci na naszych osiedlach nie są segregowane
i w związku z tym mogą nam zostać podniesione
opłaty. Oprócz tego istnieje problem tzw. gabarytów
wystawianych przy śmietnikach. Mieszkańcy remontują, zmieniają wyposażenie mieszkań i wystawiają
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z bezpłatnymi miejscami dla mieszkańców, oczywiście.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Gorlicka, znajdują
się dzikie działki, które są miejscem spotkań i koczowania
osób, których sąsiedztwa raczej nikt by sobie nie życzył.
Z racji tego, że jest to terem położony w bezpośrednim
sąsiedztwie torów, nie wiadomo dokładnie do kogo należy
– prawdopodobnie częściowo do PKP, częściowo do miasta. Gdyby ten teren uporządkować, to od ul. Mołdawskiej
mógłby powstać piękny parking! Ale zależy to od miasta.
Staramy się wywierać naciski, ale nie jest to łatwe.
Kolejna sprawa to tereny zielone. Niestety trzeba przyznać, że nasze tereny zielone są zaniedbane.
Należy zastanowić się, czy firmy, które utrzymują naszą
zieleń, na pewno dobrze wykonują swoje zlecenie.
Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby trawniki obsiewane były dobrej jakości trawą, ale i potem utrzymywane w stanie, który będzie cieszył oko. Zdarza się, że
wynajęta firma ogrodnicza wykona jakieś prace, np.
nasadzenia kwiatów, albo wysiew trawy i na tym koniec.
Nikt już potem o to nie dba, nie podlewa, nie przycina
itd. Coś w tym obszarze nie działa.
Innym problemem, dotyczącym trawników, jest rozjeżdżanie ich przez mieszkańców, którzy podjeżdżają autami
pod same klatki, bo potrzebują coś rozładować, wnieść, zapakować, wypakować.
To zrozumiałe, ale dla wygody ludzie próbują podjechać niemalże pod same drzwi,
po chodnikach i trawnikach! A jeśli podjeżdżają np. jacyś dostawcy z meblami,
czy innym sprzętem, ciężkimi samochodami, powstają koleiny, dziury, ogólnie
dewastacja nawierzchni.
Kolejna sprawa wymagająca poprawy to utrzymanie czystości w blokach.
Coraz częściej firmy sprzątające zajmują się porządkiem na naszych osiedlach, bo dozorców jest coraz mniej.
Tworzone są grafiki, wywieszane na
klatkach, co kiedy ma być zrobione.
A i tak zdarza się, że te zaplanowane prace nie są wykonane. Dlatego
i mieszkańcy, i administracja, muszą
stale kontrolować wykonanie zleconych prac i zdarza się, że z powodu
przeciągającego się oczekiwania, zniecierpliwieni mieszkańcy zmuszeni są
sami wykonać pracę, za którą firma
sprzątająca pobiera wynagrodzenie.
Do zrobienia jest wiele, jak widać,
i stale pojawiają się nowe potrzeby,
nowe problemy, ale też nowe pomysły na ich rozwiązanie i zaspokojenie,
w miarę możliwości, potrzeb naszych
mieszkańców.
Fot. Dariusz Majgier

niepotrzebne, duże sprzęty przed śmietnik. Tymczasem
odbiory gabarytów są ściśle określone, raz, albo dwa
razy w miesiącu. Dawniej, przed wprowadzeniem tzw.
ustawy śmieciowej, gabaryty odbierane były w każdy
czwartek, więc jeśli ktoś wystawił mebel w środę, nie
było problemu, bo na drugi dzień znikał. Obecnie harmonogramy odbioru są tak zaplanowane, że mało kto wie
kiedy zostaną zabrane. Pojawił się pomysł na wydzielenie
dodatkowego, ogrodzonego miejsca, czegoś w rodzaju
altanki, gdzie składowane tam sprzęty nie będą szpeciły
podwórek i „nie straszyły”, czekając na zabranie.
Parkowanie to bolączka wszystkich dzielnic, wszystkich osiedli, całej Warszawy. Na naszym osiedlu, od
rana do wieczora, parkuje coraz więcej aut przyjezdnych, należących do pracowników tzw. Mordoru, którzy
przemieszczają się do Wiśniowego Parku i 1 Sierpnia.
Wjeżdżają na nasze osiedle, parkują, po czym te 600700 m idą do pracy pieszo. Przyjeżdżają ok. 9:00-10:00,
a odjeżdżają o 18:00-19:00. Nasi mieszkańcy wyjeżdżają
wcześniej, zwalniając miejsca, które natychmiast zajmują „przyjezdni”, po czym kiedy mieszkańcy wracają,
ich miejsca są zajęte. Pojawił się pomysł, aby zwrócić
się do miasta o wyznaczenie stref płatnego parkowania,
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Klubokawiarnia w starej studni
Nieczynna, zapomniana studnia oligoceńska przy Korotyńskiego, otrzyma niedługo drugie życie. I choć
decyzją Zarządu i za zgodą Rady Nadzorczej, WSM „Ochota” nie będzie więcej inwestować w remont
studni, jest szansa, że już niedługo będziemy się cieszyć nowym, atrakcyjnym miejscem spotkań.
Zrodził się wobec tego pomysł, żeby budynek ujęcia
rozbudować i stworzyć tam ciekawe miejsce dla mieszkańców np. przeznaczyć pod wynajem na osiedlową
klubokawiarnię. Pomysł ten spotkał się z pozytywnym
odzewem ze strony mieszkańców. Odnotowano opinie,
że na Osiedlu brakuje tego typu miejsca.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę oraz rozbudowę budynku studni oligoceńskiej.
Koncepcja obejmuje wybudowanie budynku klubokawiarni w stanie deweloperskim (przyszły najemca sam
wykończy wnętrza wg własnych potrzeb).
Ponowne uruchomienie ujęcia wymagałoby wymiany starych urządzeń, a także głębokiego odwiertu, co kosztowałoby nawet kilkaset tysięcy złotych.
Spółdzielnia nie dysponuje takimi środkami, a Urząd
Dzielnicy, pomimo starań Zarządu i argumentacji,
że z ujęcia korzystają nie tylko mieszkańcy okolicznych osiedli, nie chce partycypować w tych kosztach.
W chwili obecnej budynek generuje koszty, a ponieważ nie ma on funkcji mieszkalnej, spółdzielnia ponosi wyższe opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, jak
i podatku od nieruchomości.

Inwestycja 1 sierpnia
WSM „Ochota” przystąpiła do realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą „1 sierpnia”. Inwestycja powstanie na terenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym
WSM „Ochota”, na tak zwanych zasadach deweloperskich,
czyli traktowanej jako inwestycja komercyjna. Obecnie
jesteśmy już po pierwszej części przetargu, polegającej na
wyłonieniu generalnego wykonawcy. Firmy zaproszone do
drugiej części przetargu, zostały poproszone przez komisję
przetargową o przygotowanie koncepcji wielorodzinnego
budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym. Założenia obejmują około 80 lokali mieszkalnych oraz
usługowy parter. Prace powinny zostać rozpoczęte jeszcze
w 2018 roku, a zakończone w 2020. Trwają prace związane
z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym rozbiórka
istniejącego pawilonu usługowego.
Uwaga - świetlica socjoterapeutyczna Ziomal, która do
tej pory miała siedzibę w pawilonie, została przeniesiona
do pomieszczeń Klubu Stokrotka przy Al. Krakowskiej 274.

Na dzień publikacji wpłynęło już 108 wniosków
od zainteresowanych kupnem mieszkania w nowej
inwestycji „1 Sierpnia”.
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Wieczyste użytkowanie na własność...
nie tak szybko i… z problemami
Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego, Organy administracji publicznej obowiązane są
załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 3. KPA stanowi, iż
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. I tyle czasu powinniśmy oczekiwać na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
Niestety brak przepisów wykonawczych do Uchwały Rady
Miasta Stołecznego Warszawy 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,
jak również ograniczenia w niej zawarte spowodowały, iż
urzędnicy odpowiedzialni za wdrożenie ww. Uchwały mają
trudności z jej realizacją, a wspomniane wyżej terminy
zostały wielokrotnie przekroczone.
W odniesieniu do terenów zarządzanych przez Warszawską
Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” do końca kwietnia 2018
r. Urzędy Dzielnic: Włochy i Ochota wszczęły łącznie 21 postępowań (na 63 złożone wnioski) dotyczących przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Opóźnienia w realizacji Uchwały, władze obu Dzielnic tłumaczą brakiem merytorycznych pracowników, ilością złożonych
wniosków o przekształcenie (kilka tysięcy) oraz koniecznością
weryfikacji dokumentów załączonych do wniosków.
Szczególnie wiele problemów sprawia weryfikacja
poprawności złożonych wniosków oraz powiadomienie
wszystkich stron postępowania administracyjnego – tj. osób
posiadających udziały w użytkowaniu wieczystym konkretnej nieruchomości – o wszczęciu postępowania zmierzającego do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności, jak również uzyskanie stanowiska każdej z tych
osób co do wszczętego postępowania. Przypomnieć w tym
miejscu należy, iż każdy ze współużytkowników wieczystych
może: złożyć wniosek o przekształcenie gruntu w użytkowanie wieczyste i po wydaniu stosownej decyzji przez
„Urząd”, przekształcić swój udział w prawo własności z 95%
bonifikatą; nie zająć żadnego stanowiska w sprawie, co nie
wstrzymuje postępowania, ale po zakończeniu procedury
i wydaniu decyzji ustalona zostanie oplata za przekształcenie bez wskazanej wyżej bonifikaty za przekształcenie lub;
złożyć sprzeciw, co spowoduje zawieszenie postępowania
administracyjnego i utrudni (wręcz uniemożliwi) realizację
złożonych wcześniej wniosków i wydanie decyzji o przekształceniu gruntu w prawo własności. Brak postępowania spadkowego i tym samym brak możliwości ustalenia
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wszystkich stron postępowania administracyjnego, również
spowoduje zawieszenie postępowania!
Wskazane wyżej problemy „rozwiązać” miała nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego
w prawo własności. Nowe przepisy miały uprościć procedurę i przyspieszyć realizację wniosków. W szczególności
Ustawa ma objąć grunty mieszkaniowe, czyli nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami użytkowanymi w całości lub części na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny
stanowi przedmiot odrębnej własności.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nastąpi z mocy samego prawa, czyli nie
będzie zależało od stanowiska poszczególnych współużytkowników wieczystych gruntu. Zmiana stanu prawnego
nieruchomości będzie wymagała odzwierciedlenia w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości oraz
w ewidencji gruntów i budynków. Przekształcenie na podstawie ustawy ma być odpłatne. Ustawodawca zróżnicował
okresy, za które wnosi się opłaty przekształceniowe. Nowi
właściciele gruntów będą wnosić roczną opłatę równą
opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (a zatem
1 proc. wartości nieruchomości). Jeżeli na gruncie, w budynku i lokalu mieszkalnym w budynku nie jest prowadzona
działalność gospodarcza przez osoby fizyczne, opłata będzie
obowiązywać przez 20 lat. W innych przypadkach przez 33
lata. Możliwe będzie dokonanie jednorazowej opłaty, przewidziano również bonifikaty od ww. opłat.
W myśl zaproponowanej konstrukcji, przekształcenie
użytkowania wieczystego we własność nastąpi automatycznie, bezpośrednio po wydzieleniu i zbyciu pierwszego
lokalu mieszkalnego w budynku.Terminy wejścia w życie
nowych przepisów przekładane były już kilka razy, a prace
nad samym projektem trwają od 2016 roku. Ustawa miała
też kilka wersji – niestety w chwili obecnej projekt ustawy
"utknął" w Stałym Komitecie Rady Ministrów i nie wiadomo kiedy skierowany zostanie do Sejmu.W tej sytuacji
musimy wykazać się cierpliwością licząc, iż urzędnicy
Miasta st. Warszawy rozumiejąc nasze potrzeby i oczekiwania społeczne, umożliwią przekształcenie gruntu na
własność i uwolnią nas od stale rosnących opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu. Mec. Rafał Makowski
WAŻNE! Jeśli co najmniej jeden
współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec
złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy
organ zawiesza postępowanie!

NASZE SPRAW Y

Jak w krótkim czasie zyskać wyższą cenę sprzedaży
lub wynajmu nieruchomości?
Obserwując jakość wystawianych do sprzedaży ofert można stwierdzić, że w Polsce w dalszym ciągu nie przywiązuje się zbyt dużej wagi do przygotowania mieszkania, celem sprzedaży lub najmu.
Zawsze budzi to moje duże zdziwienie, ponieważ niewielkim kosztem właściciel może znacznie zyskać na cenie i/lub czasie ekspozycji oferty na rynku.
Takie działania naprawdę nie są skomplikowane i kosztowne, za to bardzo opłacalne i niestety nadal ignorowane przez wielu sprzedawców.
Jak na ironię, nieco inaczej w tym kontekście ma się
sprawa z klientem. Kupujący, czy też najemcy są co raz
bardziej wymagający i od mieszkań oczekują znacznie
więcej, niż jeszcze rok czy dwa lata temu
Co zatem robić, by naszą ofertą zainteresowana była jak
najszersza grupa potencjalnych nabywców?
Dobrym pomysłem jest usługa pod nazwą home staging, która szczególnie w Ameryce Północnej, ale też
w Europie Zachodniej stała się nieodłącznym elementem sprzedaży nieruchomości. Pod tą, być może nieco
enigmatycznie brzmiącą nazwą kryje się nic innego jak
właśnie usługa wiążąca się z przygotowaniem mieszkania/domu do sprzedaży lub najmu.
Celem takiego przygotowania jest wzbudzenie zainteresowania u możliwie największej liczby oglądających
nieruchomość, a w konsekwencji przyspieszenie zakończenia transakcji.
Na Polskim rynku jest już wiele firm świadczących
tego typu usługi, w tym firm zajmujących się obrotem
nieruchomościami (jako uzupełnienie oferty). Zachęcam
w tym miejscu do korzystania z wiedzy ekspertów sprawdzonych i renomowanych firm na rynku. Jestem przekonany, że taka współpraca może przynieść wszystkim wiele
przyjemności i wzajemnych korzyści.
Jeśli jednak właściciel nie jest zainteresowany skorzystaniem z fachowej pomocy, a ma poczucie estetyki, interesuje się wystrojem wnętrz, czy śledzi trendy na rynku
wnętrzarskim, może we własnym zakresie wypróbować
pewne rozwiązania, z których korzystają w swojej pracy
home stagerzy.
Aby dobrze przygotować mieszkanie do wystawienia
na rynek należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.
W poradniku przeznaczonym dla naszych klientów przygotowanie oferty do sprzedaży czy najmu zamknęliśmy
w 8 krokach. Niektóre z nich nie wymagają fachowej wiedzy, a mogą bardzo pomóc.
Dziś skupię się na omówieniu kilku oczywistych rzeczy,
ale często lekceważonych przez sprzedających.
Jeśli już na 100% jesteśmy przekonani o wystawieniu
naszej oferty na rynek, w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad budżetem jaki możemy przeznaczyć na odświeżenie naszego lokalu, czy jego remont.

To pozwoli nam określić zakres kluczowych prac niezbędnych do uzyskania możliwie najlepszego efektu.
Jeśli nie mamy żadnych środków finansowych, lub nasz
budżet jest niewielki, powinniśmy zastanowić się nad co
najmniej generalnymi porządkami w mieszkaniu, przy
okazji pozbyciem się niepotrzebnych rzeczy i solidnym
wywietrzeniem. To działania, które nie wymagają żadnych nakładów finansowych i stanowią absolutne minimum, ważne jednak by pamiętać o nich przed każdą
prezentacją.
Przy stosunkowo niewielkim budżecie warto pomyśleć
ponadto o odmalowaniu ścian i odświeżeniu podłóg.
W przypadku glazury i terakoty niezbędne jest dokładne
czyszczenie tych elementów łącznie z fugami. Ciekawym
efektem może okazać się pomalowanie glazury i terakoty
w odcieniach obecnie najbardziej modnych, zyskując tym
samym nowy wymiar tych pomieszczeń. Czyste ściany
i jasne kolory optycznie powiększają pomieszczenia co
z pewnością będzie robić pozytywne wrażenie na potencjalnych klientach.
Warto również zwrócić uwagę na wyeliminowanie
wszelkich usterek i drobnych niedociągnięć występujących w mieszkaniu. Mam tu na myśli cieknący kran, niewyregulowaną szafkę, przepaloną żarówkę, powyrywane
czy poluzowane gniazda i włączniki, dziury po kołkach,
wystające kable i wiele innych tego typu drobiazgów
mających wpływ na ogólny obraz i atrakcyjność lokalu.
Prawda, że to oczywiste? Czasami żadnym lub stosunkowo niewielkim nakładem nasza oferta może zyskać
zupełnie inny, lepszy wymiar.
A to dopiero początek! Dla bardziej ambitnych
w następnym numerze omówimy kolejne kroki, dzięki
którym nasza metamorfoza może zmienić ofertę nie do
poznania.

finamaxrealty.pl
tel./fax 22 487 58 10
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Prawo do gruntu – ważna sprawa nie tylko dla spółdzielców
Jeśli decydujemy się kupić lub sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, sprawdźmy status gruntu, na którym stoi budynek. To pozwoli uniknąć w przyszłości bardzo nieprzyjemnych niespodzianek – zarówno
prawnych, jak i finansowych.
Pięć lat temu – 24 maja 2013 roku – zapadła Uchwała w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 104/12)
o niebagatelnym znaczeniu. Niesie ona za sobą istotne skutki
zarówno dla spółdzielni, jak i posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw, ich potencjalnych nabywców, a także banków. Uchwała ta rozstrzyga, że nie można założyć księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
znajdującego się w budynku stojącym na gruncie, do którego
spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste. Do czasu podjęcia przedmiotowej Uchwały w orzecznictwie i literaturze istniała w powyższej kwestii rozbieżność.
Sąd Najwyższy w powołanej Uchwale zwrócił uwagę na
to, że aby skutecznie ustanowić ograniczone
prawo rzeczowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w czasach
kiedy było to możliwe) może jedynie
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
obciąża bowiem prawo własności nieruchomości (lub prawo
użytkowania wieczystego),
a zatem nie można go ustanowić
z pominięciem właściciela czy też
użytkownika wieczystego. Takie
ustanowienie byłoby nieskuteczne. Dotyczy to zarówno bezpośredniego ustanowienia takiego prawa, na
podstawie umowy członka ze spółdzielnią
(przydział), jak i w rezultacie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu.
Nasuwa się zatem pytanie, czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu „ustanowione” w przeszłości przez
spółdzielnię mieszkaniową, która nie była właścicielem ani
użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem. W świetle bowiem powołanej Uchwały spółdzielnia nie miała do tego
należytej podstawy prawnej. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej
sytuacji mamy do czynienia z ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tzn. z takim uprawieniem, które dopiero w przyszłości mogłoby przekształcić się
w „pełne”, „definitywne” spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu. Ekspektatywa taka jest prawem zbywalnym i dziedzicznym, jednak nie można dla niej ustanowić księgi wieczystej. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że zanim
Sąd Najwyższy przyjął rzeczoną Uchwałę, sądy wieczystoksięgowe przez lata zakładały dla takich „spółdzielczych lokali”
księgi wieczyste. Zgodnie z powołaną Uchwałą założenie księ16 | OCHOTA NA PRZYSZŁOŚĆ | 2018

gi wieczystej w ogóle nie powinno mieć miejsca.
Jakie konsekwencję dla posiadaczy ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z założoną księgą
wieczystą niesie powołana Uchwała? Niestety są one dość
znaczące. Przede wszystkim takiego prawa nie można obciążyć hipoteką, która musi być wpisana do księgi wieczystej.
W konsekwencji atrakcyjność takiego prawa na rynku obrotu
lokalami znacznie spada. Banki nie udzielą bowiem kredytu na zakup takiego spółdzielczego lokalu, jeżeli nie będą
miały możliwości zabezpieczenia się poprzez skuteczne ustanowienie na nim hipoteki (sytuacje, w których bank może
zabezpieczyć kredyt wpisem hipoteki na innej nieruchomości
nabywcy, należą bowiem do rzadkości). To ogranicza krąg nabywców na takie lokale spółdzielcze wyłącznie do osób, które mogą
kupić lokal za gotówkę. Powoduje to
nierzadko zmniejszenie wartości
takich lokali w stosunku do spółdzielczych własnościowych lokali,
które posiadają księgi wieczyste
i znajdują się w budynkach stojących na gruncie, do którego
spółdzielni mieszkaniowej przysługuje własność lub użytkowania wieczyste.
Taka sytuacja nakłada na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek
działania z daleko idącą ostrożnością.
Wydając zaświadczenie do sprzedaży, zawsze
powinna informować czy spółdzielnia posiada
prawo do gruntu – niezależnie od tego, czy dany lokal spółdzielczy ma księgę wieczystą, czy też jej nie ma. Z całą pewnością pozwoli to uniknąć ewentualnych pretensji i roszczeń
przyszłych nabywców, którzy mogliby podnosić, że zostali
przez spółdzielnię wprowadzeni w błąd w kwestii statusu
prawnego nabywanego lokalu spółdzielczego.
Miejmy nadzieję, że obecna sytuacja ma charakter przejściowy i ustawodawca wcześniej czy później zareaguje. Być
może efektem Uchwały Sądu Najwyższego będzie wprowadzenie ułatwień dla spółdzielni mieszkaniowych w nabywaniu prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntów.
Do tego czasu posiadaczom ekspektatyw spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie pozostaje nic innego, jak
uzbroić się w cierpliwość.
Paweł Kita
Kancelaria Notarialna Paweł Kita
Agnieszka Szałachowska
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Mural – z historią w tle

Fot. archiwum własne

„NA CHWAŁĘ POLSKICH SKRZYDEŁ!
W dniu 13 lipca 2017 o godz. 11.00, na budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 71/73, pomimo nieciekawej
pogody, z udziałem władz samorządowych Dzielnicy
Ochota i Wspólnoty Mieszkaniowej tego budynku, odbyła się piękna uroczystość. Jako pierwsza zwiastująca zbliżające się uroczystości 100-lecia powstania Lotnictwa
Polskiego, w miejscu związanym ongiś z lotnictwem warszawskim. Istotą tej uroczystości było odsłonięcie wymalowanego na ścianie wieżowca MURALU, obrazującego
przelot historycznych samolotów nad hangarami krakowskiego lotniska, z wizerunkiem sylwetki pilota w dawnym
jego ubiorze. Po przeciwległej stronie, szachownica i logo
Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz napis: "100 lat
Lotnictwa Polskiego 1918-2018"!
Inicjatorami i fundatorami tego pięknego przedsięwzięcia byli mieszkający w budynku - kpt. Ignacy Goliński
oraz jego małżonka… Danuta Pękalska-Golińska, którzy
z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przyjaciół,

Fot. archiwum własne

Po naszym artykule o muralach, otrzymaliśmy zdjęcie prezentujące malaturę na budynku przy ul. Grójeckiej. Kto jest
pomysłodawcą muralu i dlaczego powstał, opowiada Mariusz
Twardowski z Urzędu M. ST. Warszawy Dzielnicy Ochota.

kosztem własnego czasu i za własne pieniądze podjęli
inicjatywę upamiętnienia polskich lotników.
Na uroczystości odsłonięcia muralu, Prezes
Stowarzyszenia Lotników Polskich płk. pil. mgr inż.
Kazimierz Pogorzelski wraz z członkami Zarządu, podziękowali Fundatorom za ich piękny pomysł upamiętniania
tradycji lotniczych, wręczając fundatorce okolicznościowy dyplom i bukiet biało-czerwonych róż. Fundatorka
zaś przekazała płk. Pogorzelskiemu tubę z Aktem
Fundacyjnym MURALU na rzecz Stowarzyszenia Lotników
Polskich.
Należą się ogromne słowa uznania i chwała małżeństwu Golińskich za tak piękną inicjatywę.
Kpt. Ignacy Goliński, jak sam o sobie mówi - "Podwójny
Kapitan - wojskowy i cywilny...", wieloletni lotnik pilotujący
śmigłowce, samoloty bojowe - skończył latanie na Boeingach
- 42 lata w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Jego życiorys to
pasmo wydarzeń ważkich dla zdarzeń lotniczych, ale i kulturalnych. Absolwent Wydziału Prawa UW, członek komisji badającej
pamiętną katastrofę IŁ- 62. Wykazał się ogromnym kunsztem,
gdy w 1976 pilotując śmigłowiec MI-6, z powietrza ustawił
monument Króla Jagiełły w Krakowie.
Niestety film z tej akcji zniknął w archiwach mediów.
I dlatego Redakcja liczy na przypadek; A może Czytelnicy
natknęliście się na ten filmowy dokument?

Mariusz Piotr Twardowski
| 17

PA M I Ę TA M Y

Filtrowa 57 - Oryginalne znaki Polski Walczącej
Z budynkiem Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej
57 wiążą się ciekawe historie.
 Przed wojną był siedzibą Urzędu Województwa
Warszawskiego (Ochota miała wojewodę u siebie, teraz
jest na pl. Bankowym).
 W czasie okupacji budynek zajął Urząd Gubernatora
dystryktu Warszawskiego, którym był Ludwig Fischer. Sam
Fischer miał urząd w Pałacu Brühla.
 Na budynku znajdują się oryginalne znaki Polski
Walczącej.
W 2014 r. podczas remontu elewacji obecnej siedziby Najwyższej Izby Kontroli odkryto
symbole Polski Walczącej - popularną Kotwicę. Na budynku znajdują się
trzy zabezpieczone "kotwice".
Podczas okupacji w budynku mieścił się Urząd Gubernatora Dystryktu
Warszawskiego. - Kotwice zostały więc namalowane pod nosem
Niemców. Na jednym z rysunków
można wręcz odczytać historię akcji.
Specjaliści z firmy remontującej
zwrócili uwagę, że najpierw powstała
mała, niepełna kotwica. Ktoś musiał
spłoszyć harcerzy. Ci jednak wrócili,
by dokończyć rysunek. Ostatecznie
w tym miejscu powstał drugi,
w dodatku większy symbol PW.
Autorką znaku Polski Walczącej była
prawdopodobnie Anna Smoleńska, urodzona w 1920 r. studentka historii sztuki
na tajnym Uniwersytecie Warszawskim
oraz harcerka Szarych Szeregów.
„Kotwica” po raz pierwszy pojawiła się na murach
budynków Warszawy 20 marca 1942 roku. Konspiracyjny
„Biuletyn Informacyjny” AK podawał już miesiąc później:
„Nie umiemy wytłumaczyć popularności tego znaku.
Być może działa tu chęć pokazania wrogowi, że mimo
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wszystko - nie złamał naszego ducha. Może na wyobraźnię
rysowników działa symbolika kotwicy - znaku nadziei”.
Sam budynek został wybudowany
w 1938 roku dla warszawskiego Urzędu
Wojewódzkiego według projektu architekta Antoniego Dygata. Antoni Dygat
zaprojektował m.in.: Wojskowy Instytut
Geograficzny przy Al. Jerozolimskich
91 (Ochota), Wytwórnię Papierów
Wartościowych przy ul. R. Sanguszki
1, budynek radiostacji w Raszynie i we
Lwowie.
Budynek przy ul. Filtrowej swoim stylem nawiązywał do barokowych siedzib
magnackich. To tutaj do 1939 r. swoją siedzibę miały m.in.: Wydział Przemysłowy,
Wydział Rolnictwa, Wydział Reform
Rolnych, Wojewódzki Urząd Rozjemczy,
Biuro Pomiarów i Zabudowy Miast oraz
Okręgowy Urząd Ziemski.
Po wojnie w latach 1945-85, był siedzibą
m.in. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
Ministerstwo Żeglugi oraz Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Od 1985 roku jest siedzibą Najwyższej Izby Kontroli
Wykorzystano m.in. www.nik.gov.pl
Maciej Sotomski – przewodnik miejski po Warszawie
Zapraszam na mój fanpage Facebooka „Warszawski Łazik”
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PLANUJESZ REMONT LUB PRZEBUDOWĘ?
– przy jakich pracach niezbędna jest zgoda Spółdzielni
Drobne prace remontowe, odnawianie wykonywane
wewnątrz mieszkania, jeśli nie naruszają części wspólnych budynku, nie wymagają specjalnych pozwoleń. Ale
o możliwości przebudowy i lokalu, i części wspólnych
budynku, decyduje Spółdzielnia.
Jednymi z najczęściej wykonywanych prac w mieszkaniach, na które wymagana jest zgoda Spółdzielni, jest
zamurowanie otworu w ścianie lub wyburzenie nowego otworu oraz, w przypadku lokali dwupoziomowych
– zamurowanie otworu w stropie. Aby uzyskać zgodę
Spółdzielni na wykonanie prac, należy przedstawić opinię techniczną opracowaną przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Opinia musi jednoznacznie określać możliwość wykonania zakresu planowanych prac, np. rozbiórki
ściany, wskazywać zakres prac rozbiórkowych oraz stwierdzać, że przedmiotowe prace nie będą miały wpływu na
konstrukcję budynku oraz nie naruszą obowiązujących
przepisów prawa budowlanego.
Spółdzielnia wyraża zgodę np. na wyburzenie ścianki
działowej zgodnie z załączonym projektem, pod warunkiem:
w
ykonania w/w zakresu prac siłami własnymi i na
swój koszt, włącznie z wywiezieniem gruzu na wysypisko,
prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i pod

nadzorem osób uprawnionych,
pokrycia ewentualnych kosztów szkód powstałych

w budynku w związku z prowadzonymi pracami,
u zyskania akceptacji Wydziału Budownictwa

i Architektury w Dzielnicy
powiadomienia Administracji Osiedla o terminie roz
poczęcia i zakończenia robót.
Roboty budowlane mogą być wykonane w godz. od 8ºº
do 18ºº, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w sposób
minimalizujący ich uciążliwość dla mieszkańców budynku.
Drugim typem prac najczęściej wykonywanych są
zabudowy balkonów i daszków

montaż krat

montaż klimatyzatorów

montaż anten telewizyjnych (do odbioru telewizji cyfro
wej)
Również te inwestycje wymagają zgłoszenia i uzyskania
zgody administracji. Jeśli zakres remontu jest mniejszy
i nie niesie za sobą znaczących zmian, a jedynie poprawę
estetyki i komfortu, lokator lub właściciel ma obowiązek:
wykonania w/w zakresu prac siłami własnymi i na swój

koszt, włącznie z wywiezieniem gruzu na wysypisko,
prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i pod

nadzorem osób uprawnionych,

pokrycia ewentualnych kosztów szkód powstałych

w budynku w związku z prowadzonymi pracami,
powiadomienia Administracji Osiedla o terminie roz
poczęcia i zakończenia robót.

CZY WŁAŚCICIEL LOKALU MOŻE
DOKONAĆ PRZERÓBKI INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH
Właściciele lokali mieszkalnych, często na własną
rękę planują wykonanie prac remontowych, w czasie
których będą dokonywane przeróbki instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wodno-kanalizacyjnej,
sanitarnej oraz elektrycznej. Muszą wtedy pamiętać
o konieczności uzyskania zgody na taki remont od
władającego budynkiem, czyli Spółdzielni.
Każdy budynek posiada projekt budowlany, w którym zostały przez projektanta wyznaczone konkretne wytyczne w zakresie urządzeń, jakie powinny być
zainstalowane w każdym lokalu, jak np. liczba i wielkość kaloryferów w każdym pomieszczeniu.
Warto pamiętać o tym, aby przed wydaniem zgody
na remont sprawdzić wykaz zaplanowanych zmian
związanych z budynkiem, w którym mieszkamy.
Właściciel lokalu, który nie uzyskał zgody na wykonanie przeróbki instalacji, powinien liczyć się z tym,
że na wniosek administracji, może zostać skierowany
wniosek o skontrolowanie lokalu przez organ do tego
uprawniony.

„Budżet partycypacyjny –
bliżej niż myślisz”
Do tegorocznych projektów Budżetu partycypacyjnego, została zgłoszona budowa chodnika łączącego ulice Mołdawska z boiskiem przy
ul. Sąchockiej. Obecnie jest to ścieżka wzdłuż działek przy torach (między blokami przy ul. Gorlickiej,
a działkami) wydeptana przez mieszkańców i bardzo chętnie uczęszczana przez spacerowiczów
i osoby z psami. Niestety w dni po deszczu lub
zimą brodzi się tam w błocie. Mieszkańcy zgłaszali
potrzebę budowy chodnika i taki projekt został
zgłoszony przez pana Cezarego Króla. Zachęcam
do głosowania na ten projekt.
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Jak z Glinek odprawiałem samoloty

„Widok z mojego okna”

Luksusowe,jak na koniec lat siedemdziesiątych minionego
stulecia, spółdzielcze blokowisko przy ulicy Korotyńskiego.
Nazywano je komunistycznym Manhattanem. Na każdym
piętrze wejścia tylko do dwóch mieszkań trzy i czteropokojowych, plus niewielka pakamera (spiżarnio-garderoba),
oczywiście wanna i sedes... oddzielnie oraz dwa przedpokoje i (sic!) gniazdko telefoniczne. Tylko podłączyć aparat
i gadać, gadać. Miejscowe rozmowy był niemalże darmowe. Płaciło się tylko za pierwszy impuls. Niestety, telefon
to była iluzja… Na sygnał w gniazdku i numer czekało się
latami, choć w moim przypadku był to niespełna miesiąc!? Władza wymusiła bowiem na PPTiT, że dziennikarz
MUSI mieć telefon w pierwszej kolejności i Poczta Polska
Telegraf i Telefon stanęły na wysokości zadania. Specjalny
kabel ponad dachami, na wysokości 12 piętra, połączył
moje gniazdko z prowizoryczną siecią, którą jakiś czas
temu zainstalowano po parzystej stronie Korotyńskiego
(Nr 42), zbudowanej o wiele lat wcześniej. Ta prowizorka
trwała niemalże do epoki komórkowej.
Na Manhattan wprowadziła się ówczesna elita: ambasadorzy, politycy, dziennikarze, aktorzy... Pamiętam...
Przesympatyczni państwo Machulscy. Na chwilę zatrzymali się na Manhattanie Pszoniakowie... Pszoniakowi
pomagałem nawet wyciągnąć samochód z zasypanej
20 | OCHOTA NA PRZYSZŁOŚĆ | 2018

Fot.. Ryszard Bilski

W tym roku osiedle wysokich bloków przy Korotyńskiego, zwane Manhattanem, obchodzi
swoje 40-lecie. Z tej okazji zamieszczamy fragment reportażu z przygotowywanego do druku zbioru pt. „Wierzby 2” autorstwa Pana Ryszarda Bilskiego, “pierwszego lokatora tuż po gospodarzu, panu
Michale, bloku przy Korotyńskiego 19”.

Korotyńskiego. I tak mi się odwdzięczył. Jak? – pytacie.
Właśnie tak. Mądremu dość... W mojej klatce, na parterze,
pod nami, mieszkał pan Roman, z żoną Ewą. Od dawna
byli już na emeryturach. Pani Ewa zmarła pierwsza.
W 2009 roku pan Roman podarował nam, jak każdej
wiosny, bukiet pięknego bzu ze swojego przyblokowego ogródka. Nie wiedzieliśmy, że to był ostatni od
niego bukiet. Brakuje nam państwa Burych, bo jedynie
z nimi utrzymywaliśmy, jakby to powiedzieć, dobrosąsiedzkie kontakty. Pan Roman był zawsze schludnie
i modnie ubrany. Wyprostowany. Ogolony. Podobny
do doktora Sowy z czechosłowackiego serialu Szpital
na peryferiach. Naprzeciwko Romanów (tak się kiedyś
mówiło, zamiast nazwiska imię pana domu w liczbie
mnogiej) mieszkali państwo Maksymowie, z córkami.
Ciągle zapracowani. Na blokowej ojcowiźnie pozostała
starsza córka. Bardzo miła, wspaniale wychowuje dzieci.
A nad nami? Pierwsi sąsiedzi przez sufit wyprowadzili
się już dość dawno. To była wielka ulga, gdyż regularnie,
przez kilkanaście lat, organizowali, zawsze z soboty na
nadzielę, prywatko-bale. Zastanawialiśmy się, czemu
nie pójdą się wyszumieć i napić do knajpy z dansingiem? Przeciętnie balowało pięć par, czyli dziesięć osób.
Każda para stukała na cztery nogi. Łatwo więc obliczyć,

że w wyglancowany, cienki parkiet, czyli w nasz sufit,
stukało jednocześnie dwadzieścia damskich szpileczek
i męskich wyjściowych półbucików. Do białego rana, do
upadłego. Nie było więc mowy o zaśnięciu albo chociażby tylko o zmrużeniu oka na krótką chwilę. Na prośby
nie reagowali, a do gróźb się nie posunąłem... Oj, jak się
robiło cicho i spokojnie, gdy w okresie żniw i wykopków
wyjeżdżali w swoje rodzinne strony, gdzieś tam w okolice Garwolina. A jak się już całkiem wyprowadzali, to na
pożegnanie nie powiedzieli nawet przepraszam. Teraz
nad nami mieszka małżeństwo z dziećmi. Sympatyczna,
spokojna rodzina. Rodzina! Prawdziwa polska rodzina.
To z nimi najczęściej zamieniamy po kilka zdań, gdy
się przypadkowo spotkamy. Ale jakiś czas temu wyprowadzili się na większe, gdzieś przy Grójeckiej. Rzadko
zaglądają na stare śmieci. Nawet nie wiem, czy tam ktoś
teraz mieszka, czy też mamy na sufitem ekskluzywny
pustostan. Na tym samym poziomie, co owa rodzina,
cztery pokoje zajmował, przez pewnie ćwierć wieku,
były pracownik KC PZPR. I co z tego, że pracował w KC.
Ja też robiłem w organie KC PZPR pod tytułem Trybuna
Ludu. Do Lenina żaden z nas się nie modlił. Na innych nie
donosił. Nie żył ponad stan.
Idziemy wyżej... Zaczynają się schody, winda tu niewiele pomoże. Znamy się tylko z widzenia... Mówimy sobie
najczęściej jedynie: dzień dobry. Czasem zamienimy dwa
zdania. Na trzecie już brakuje pomysłu. A może odwagi?
Zaufania? Bo czasu to nam, już dziś emerytom, nie brakuje.
Manhattan stał się dziś - pod koniec drugiej dekady XXI stulecia - osiedlem ludzi wiekowych, mniej ,,zaradnych”. Dla
tych lepiej ustawionych blok przy Korotyńskiego był tylko
chwilowym miejscem postoju. Trampoliną, od której odbili
się (kiedyś własnościowe mieszkania przy Korotyńskiego,
szczególnie te bliżej Szczęśliwic, dobrze się sprzedawały)
i wylądowali najczęściej w willach pod Warszawą albo
w luksusowych apartamentowcach, też w pobliżu parków,
lasów i jeziorek. Kilku spędza jesień życia na ojcowiźnie,
na wsi, a tu wynajmują mieszkania. Pojawia się więc coraz
więcej nowych twarzy, także zagranicznych, najczęściej są
to Wietnamczycy.
A my wciąż tu trwamy. Możemy jedynie pomarzyć
o domku za miastem, o apartamentowcu. Wspominamy
spacery po szczęśliwickim parku na warszawskiej Ochocie.
Wspominamy, bo nic nas tam już nie ciągnie. Wspominamy
i psioczymy ile wlezie na modernizatorów, którzy wpadli na
bezsensowny pomysł, żeby przebudować Glinki i zbudować sztuczny stok narciarski. I co oni zrobili? Ano, jak to na
byłych budowniczych socjalizmu i ich spadkobierców przystało, zaczęli od niwelacji terenu. Góry wprawdzie nie ścięli, ale ją wygładzili i wytapetowali trawopodobnym tworzywem, a zwykły wyciąg orczykowy (niezawodny i darmowy),
który wyciągał narciarzy i saneczkarzy aż na sam szczyt
stoku, zastąpili wyciągiem krzesełkowym, czy jakimś tam
gondolowym. Dokumentnie zeszpecili niezwykle uroczy,

„Widok z 12 piętra, Korotyńskiego 19”

Fot. Ryszard Bilski
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surowy krajobraz: już zalesione, zakrzaczone i zatrawione,
wielkie kiedyś wysypisko śmieci. Dawniej, do późnej jesieni, alejkami i ścieżkami, prowadzącymi aż na sam szczyt
góry, można było spacerować, a spacerować. Z nastaniem
zimy do spacerowiczów i saneczkarzy dołączali narciarze.
I wszyscy używali sobie na prawdziwym śniegu nieraz do
wiosny... Teraz ten całoroczny, sztuczny stok narciarski
został ogrodzony, narciarzy wpuszcza się za pieniądze.
Przyjeżdżają tu jednak tylko zimą, bo prawdziwi narciarze
jeżdżą po śniegu. Dla nich jazda na nartach czy sankach
po zielonym, sztucznym tworzywie, to – nie przymierzając – jak czekoladopodobne cukierki podarowane polskim
dzieciom w stanie wojennym przez ZSRR. Widziałem na
własne oczy w TVP, jak ten słodki transport polscy komuniści witali gorąco w Medyce. No, i trzeba wiedzieć, że po
kilku zjazdach na sztucznym torze, narty nadają się już
tylko na... opał. Latem góra świeci więc pustkami, a raczej
zielonym igelitem, który trzeba polewać deficytową, coraz
droższą wodą, żeby go nie spaliło słońce.
Zamykam oczy i znowu jestem na starych, przaśnych, pięknych Glinkach. Z wysokości kilkudziesięciu metrów podziwiam okolicę... Kwitną właśnie wiśnie w sadach... Wyobraźmy
sobie kilkaset drzewek wiśni ubranych na biało. Odprawiam
samoloty, startujące co kilka minut z Okęcia, wydaje mi się, że
mam je na wyciągnięcie ręki, że widzę pilotów...
Ale to już tylko sen.
Ryszard Bilski były korespondent wojenny ,,Rzeczpospolitej",
autor książek: „Kocioł Bałkański”;
„Muzyka ze starego czajnika”; „Wielki Post w 18 batalionie”
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Głównym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców oraz budowanie wspólnoty lokalnej w oparciu
o otwartość, zaufanie i wzajemność – kluczowe wartości
MAL. MAL Grójecka 109 jest placówką młodą, działalność
rozpoczął 16 grudnia 2017 od zorganizowania Sąsiedzkiej
Gwiazdki. Od tamtej pory współpracuje z mieszkańcami,
którzy współtworzą program , prowadzą warsztaty, podejmują inicjatywy na rzecz najbliżej okolicy.
Prężnie działa „Klub ogrodników”, który obecnie kończy
pisanie wniosku w ramach inicjatywy lokalnej na stworzenie ogrodu społecznościowego na placu Pod Skrzydłami.
W tego typu ogrodach mieszkańcy wspólnie dbają o zieleń, sadzą, podlewają i opiekują się roślinami. „Klub ogrodników” spotyka się co dwa tygodnie i można do niego dołączyć w każdym momencie, natomiast prace nad ogrodem
są dostosowane do czasu i możliwości każdej z osób.
Organizowane są też planszówki, sąsiedzki fitness i gimnastyka rekreacyjna na macie, a nawet medytacja w ruchu.
Odbywają się warsztaty filmowe, koralikowe, spotkania
dla mam, zajęcia seniorów. Swoją przestrzeń do rozwijania
talentów dzielenia ma tu także młodzież. Raz w miesiącu sąsiedzi spotykają się, żeby wspólnie pośpiewać przy
dźwiękach harmonii, a w maju odbędzie się pierwsze
sąsiedzkie śpiewanie przy akompaniamencie gitary. Całe
to bogactwo różnego typu zajęć, to wynik zaangażowania
mieszkańców Ochoty, którzy mają chęć nieodpłatanie włączyć się w działania MAL Grójecka 109 i podzielić się tym co
potrafią. Mówią oni, że takie miejąca jak MAL Grójecka 109
są bardzo potrzebne, a idea wspólnotowości i wzajemności
jest dla nich ważna.
W okresie wiosenno-letnim będą się też odbywać potańcówki na Placu Pod Skrzydłami. Jest to wydarzenie wpisane obchody 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości, więc zamysł jest taki by symbolicznie przetańczyć 100
lat. Pierwsza potańcówka odbyła się 20.04 i była zorgani22 | OCHOTA NA PRZYSZŁOŚĆ | 2018

Ogród w słoiku

zowana w klimacie lat 20-tych. Uczestniczyło w niej ponad
200 osób! Następna impreza planowana jest na 25 maja
i będzie w stylu tak 40-tych, a czerwcu wejdziemy w lata
60-te, w planie są też „Dzieci Kwiaty”, oraz lata 80-te.
Warto na koniec dodać, że wszystkie wydarzenia w MAL
Grójecka 109 są bezpłatne.

Potańcówka na placu

Fot. Wiesław Piasecki

MAL Grójecka 109, jest filią Ośrodka Kultury
Ochoty i mieści się na 300 metrach kwadratowych w pawilonie usytuowanym przy Palcu
pod Skrzydłami. Jako Miejsce Aktywności Lokalnej, jest przestrzenią oddaną na działania
mieszkańców, w której mogą realizować swoje
inicjatywy. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu
wolnego w najbliższym otoczeniu. Udostępnia
przestrzeń oraz sprzęt, a koordynatorki wspierają mieszkańców w organizacji wydarzeń i pomagają wypromować ich działania.

Fot. Małgorzata Lipińska

MAL Grójecka 109

Aktualny plan wydarzeń znajduje się na stronie FB:
https://www.facebook.com/MALGrojecka109/
MAL Grójecka 109 jest otwarty we wtorki i czwartki
od 12:00 do 20:00 , w środy od 10:00 do 18:00 i w piątki
od 10:00 do 16:00.

REKLAMA

Wyjątkowy apartamentowiec
w sercu warszawskiej Ochoty
ul. Lirowa, róg Włodarzewskiej

• Połączenie stylu, prestiżu,
staranności i lokalizacji
• 72 mieszkania w wysokim standardzie
• Rowerownia, komórki lokatorskie,
miejsca postojowe

Biuro sprzedaży
Warszawa
al. KEN 48 lok. 7 (

• Cichobieżne windy

22 436 84 30
22 436 84 32
601 212 273

• Całodobowy monitoring i ochrona
• Nowoczesny system oświetlenia

W pobliżu Parku
Szczęścliwickiego

20 min.
do Centrum

Autobusy, tramwaje,
WKD, SKM

Natolin)

warszawa@yp.com.pl

Liczne szkoły
i przedszkola

Centra handlowe Blue City
i CH Atrium Reduta

