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NASZE SPRAWY

Szanowni Państwo
Wiosna wdarła się siłą na nasze Osiedla. Zieleń jest wszechobecna, budzi nadzieje, obiecuje zmiany
i pozwala na marzenia, bez względu na to ile mamy lat.
Niedługo coroczne Walne Zgromadzenie, na które już teraz serdecznie zapraszam wszystkich członków
WSM „Ochota”. Wiodącymi tematami będą: sprawa przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów
w prawo własności, remonty budynków, parkowanie na Osiedlach, ale również propozycja utworzenia Klubu
lub Klubów Seniora przy WSM „Ochota”.
Wbrew niektórym opiniom, nie jest mi obojętny, obcy temat seniorów w naszej Spółdzielni. Seniorzy byli
i są wartością dodaną do każdej społeczności. To Oni mają doświadczenia, które najmłodsi, czy tylko trochę
młodsi, dopiero zdobywamy, a za które wyjątkowo ich cenimy.
Do zobaczenia na Walnym Zgromadzeniu.



Z wyrazami szacunku

Małgorzata Maroszek
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Przekształcenie użytkowania wieczystego rozmowa z Panią Małgorzatą Maroszek Prezes Zarządu WSM Ochota
Jak ocenia Pani inicjatywę
Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju zmierzająca do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności i samą ustawę o przekształceniu?
Pomysł oczywiście gorąco popieram!. Od wielu lat środowisko spółdzielcze walczyło o uzyskanie prawa własności
gruntów, za które od dziesięcioleci członkowie spółdzielni, często ludzie niezamożni wnosili horrendalnie wysokie
opłaty. Niestety samo wykonanie jak zwykle pozostawia
dużo do życzenia. Ustawa jest, bowiem niedoprecyzowana,co pozostawia wykonawcom (samorządom) duże pole do
niekorzystnych dla mieszkańców interpretacji przepisów.
W Warszawie te niekorzystne interpretacje dotyczące np.
obiektów i urządzeń budowlanych, umożliwiających prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków mogą spowodować, iż
wiele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi nie przekształci się we własność, co z kolei uniemożliwi
skorzystanie z 98 % bonifikaty, przy jednorazowej wpłacie
opłaty przekształceniowej.
Czy Spółdzielnia przeprowadziła analizę swoich nieruchomości pod kątem możliwości przekształcenia na
własność?
Oczywiście, zrobiliśmy taką analizę, niestety nie jesteśmy
w stanie jednoznacznie stwierdzić, które nieruchomości
zostaną przez Urząd zakwalifikowane do przekształcenia,
z uwagi na wspomniane wyżej problemy z interpretacją
przepisów ustawy. Według Ministerstwa wszystkie grunty
zabudowane w przeważającej części budynkami mieszkalnymi powinny ulec przekształceniu, natomiast według
docierających do nas informacji istnienie np. baneru reklamowego lub trafostacji może uniemożliwić przekształcenie.
Czy dobrze Panią zrozumiałam? Z Pani wypowiedzi wynika, iż nieruchomość zabudowana kilkoma budynkami
mieszkalnymi może nie zostać przekształcona z uwagi
na stojący na tej nieruchomości kiosk czy też baner reklamowy?
Niestety, tak jak wspomniałam przepisy nie są jednoznaczne i pozostawiają duże pole do ich interpretacji. Dopiero po
otrzymaniu zaświadczeń będziemy mogli stwierdzić, które
nieruchomości nie zostały przekształcone, z jakiego powodu i podjąć działania zmierzające do usunięcia problemu.
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Czyli, kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia?
Z uwłaszczenia skorzystają osoby zamieszkujące
w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach
zabudowanych na cele mieszkaniowe. W przypadku
budynków wielolokalowych przekształceniu podlegają
te, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią
lokale mieszkalne. Na przekształcanej nieruchomości
mogą znajdować się budynki gospod arcze, garaże i inne
obiekty budowlane lub urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych.
Z powyższego wynika, iż na własność nie przekształcą się
nieruchomości:
• niezabudowane;
• zabudowane wyłącznie budynkiem o charakterze niemieszkalnym (pawilonem usługowym, kioskiem, garażami itp.);
• zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem
o charakterze niemieszkalnym (pawilonem usługowym, kioskiem, itp), jak również urządzeniami
i obiektami, które według urzędników nie umożliwiają prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych. W takim przypadku przekształcenie następuje dopiero po geodezyjnym oddzieleniu
budynku mieszkalnego od niemieszkalnego i założeniu księgi wieczystej dla gruntu zabudowanego
budynkiem mieszkalnym.
Wspomniała Pani, iż jednym z podstawowych „ułomności” ustawy jest kwestia braku precyzyjnych przepisów,
co umożliwia niekorzystną dla Spółdzielni interpretacji
przepisów. Jak ocenia więc Pani współpracę z władzami
Dzielnic i merytorycznymi pracownikami odpowiedzialnymi za wprowadzenie w życie przepisów ustawy?
Jeżeli chodzi o współpracę z merytorycznymi pracownikami Urzędów, to nie mamy zastrzeżeń do ich pracy
i zaangażowania. Niestety, po wejściu w życie przepisów
ustawy zaczęły pojawiać się problemy związane z jej
realizacją. Nie stanowi tajemnicy fakt, iż przekształcenie
gruntów miejskich w prawo własności spowoduje drastyczne zmniejszenie dochodów Miasta st. Warszawa.
Dziwi nas natomiast brak jednolitej polityki informacyjnej Miasta i brak jednoznacznych odpowiedzi na zadane
przez Spółdzielnie pytania.
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Gdzie mieszkańcy WSM „Ochota” mogą znaleźć aktualne
informacje o przekształceniu?
Przede wszystkim muszę poinformować, iż za kampanię
informacyjną odpowiedzialne jest Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, jako inicjator ustawy i właściwe Urzędy Dzielnic,
które wprowadzają przepisy w życDie. Niestety informacje
uzyskiwane w Urzędach często były nieprecyzyjne, a kierowane na piśmie do Prezydenta m. st. Warszawy szczegółowe
pytania dot. przekształcenia pozostawały bez odpowiedzi.
Brak jednolitej polityki informacyjnej Miasta spowodował,
iż mieliśmy bardzo duże problemy z odpowiedzią na kierowane do nas pytania. WSM „Ochota” wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom swoich mieszkańców starała się pozyskiwać
jak najbardziej aktualne informacje w Urzędach Dzielnic
i przekazywać je swoim członkom poprzez pracowników
działu nieruchomości gruntowych. Wywiesiliśmy również
w budynkach na tablicach ogłoszeń informacje, gdzie należy kierować szczegółowe pytania dotyczące przekształcenia.
Podobne informacje zostały umieszczone na naszej stronie
internetowej.
Wspomniała Pani, iż niezwykle ważne są zaświadczenia
o przekształceniu.
Co zawiera takie zaświadczenie?
W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz
informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i terminach, a także o możliwości jednorazowego wniesienia tej opłaty. Przy jednorazowym wniesieniu wszystkich opłat przekształceniowych
można skorzystać z bardzo korzystnej 98% bonifikaty.
Niestety ww. bonifikata nie obejmie lokali użytkowych,
które znajdują się w budynkach mieszkalnych podlegających przekształceniu.
Czy Spółdzielnia wystąpiła z wnioskami o wydanie
tych zaświadczeń? Jeżeli tak, to czy uzyskała już jakieś
zaświadczenia?
Tak, Spółdzielnia wystąpiła o wydanie zaświadczeń
o przekształceniu na wszystkie nieruchomości. Urząd zobowiązany jest do wydania takich zaświadczeń w terminie 4
miesięcy od chwili złożenia wniosków. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami, w których mieszkańcy złożyli wnioski o przekształcenie lokali spółdzielczych
w prawo odrębnej własności złożyliśmy wnioski o wydanie
zaświadczeń w szybszym trybie – 30 dni od złożenia wniosku. Niestety z informacji uzyskanych w Urzędach Dzielnic
wskazane wyżej terminy mogą nie zostać dotrzymane
z uwagi na ilość złożonych do Urzędów wniosków.
Czy WSM „Ochota” posiada środki finansowe na jednorazowe wniesienie opłat za przekształcenie?

Spółdzielnia jest przygotowana do wnoszenia opłat za
przekształcenie. Posiada również środki na jednorazową
spłatę tych zobowiązań w stosunku do lokali mieszkalnych,
ponieważ jest to warunek skorzystania z uchwalonej przez
Miasto st. Warszawa 98% bonifikaty. Decyzja odnośnie
lokali użytkowych podjęta zostanie po wydaniu zaświadczeń o przekształceniu i określeniu przez Urząd ewentualnej
dopłaty do przekształcenia wynikającej z przepisów o niedozwolonej pomocy publicznej.
Wspomniała Pani powyżej o niedozwolonej pomocy
publicznej. O co chodzi z ta pomocą i czy te przepisy mają
zastosowanie w stosunku do Spółdzielni?
Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
nabycie gruntu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
lipca 2018 r. w stosunku do stanowiących własność Spółdzielni
lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
zostało potraktowane, jako udzielenie Spółdzielni, jako
przedsiębiorcy pomocy publicznej (pomoc de minimis).
W przypadku przekroczenie limitów tej pomocy (w chwili
obecnej to 200 000 euro) stosuje się dopłatę do wysokości
wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Zarząd Spółdzielni w lutym 2019 r. sporządził
analizę ryzyka przekroczenia pomocy publicznej de minimis
w aspekcie ustawy z dnia20 lipca 2018r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
Z przygotowanego materiału jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadnione ryzyko znacznego przekroczenia limitu
dozwolonej pomocy publicznej w nieruchomościach o znacznej liczbie lokalu użytkowych. W związku z powyższym, co
do takich nieruchomości WSM „Ochota” zmuszona została
do złożenia oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przez
okres 99 lat od dnia przekształceniach uchroni mieszkańców
tych nieruchomości od obowiązku wniesienia dopłaty.
Czy powyższe oznacza, iż osoby posiadające spółdzielcze
prawa do lokali mieszkalnych w budynkach z dużą ilością
lokali użytkowych nie będą mogli skorzystać z bonifikat
dot. przekształcenia?
Niestety w chwili obecnej interpretacje dotyczące pomocy publicznej są dla Spółdzielni niejednoznaczne i tak
naprawdę nie pozostawiają możliwości wyboru. Po przekształceniu lokali użytkowych w odrębną własność, ewentualnie po zmianie stanowiska Urzędów dot. interpretacji
zapisów o pomocy publicznej Spółdzielnia w każdym czasie, może złożyć nowe oświadczenie o zmianie sposobu
wnoszenia opłaty z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat, w szczególności może zgłosić właściwemu
organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia
w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa)
z uwzględnieniem przyznanej przez Miasto st. Warszawa
bonifikaty.
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Czy brak zaświadczeń o przekształceniu wstrzymuje
czynności związane ze zbywaniem lokali spółdzielczych?
Brak zaświadczenia w żadnej mierze nie wstrzymuje zbywania lokali spółdzielczych. Proszę pamiętać, że ze spółdzielczym
prawem do lokalu nie jest związany udział w gruncie. Zatem
kwestia czy doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czy nie, nie ma żadnego znaczenia dla możliwości zbywania lokali spółdzielczych. Posiadanie
zaświadczenia jest jednak konieczne do przekształcenia prawa
spółdzielczego w odrębną własność lokalu, oczywiście jeżeli
budynek mieszkalny był położony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. W przypadku bowiem przekształcenia
spółdzielczego prawa do lokalu powstaje odrębna własność
lokalu, z którym związany jest udział w gruncie. W momencie
zatem ustanawiania odrębnej własności lokalu należy mieć
pewność czy udziałem tym będzie udział we własności gruntu,
czy w prawie użytkowania wieczystego.
A co ze starymi przepisami dającymi możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności z 95 % bonifikatą?
Według ustawy z 20 lipca 2018 r. postępowania wszczęte
i niezakończone przed dniem 31 grudnia 2018 r. zostaną
umorzone jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej

połowę nie złożą do dnia 31 marca 2019 r. oświadczenia
o prowadzeniu postępowania w trybie ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. W sytuacji gdy postępowanie prowadzone na
podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. nie zakończy się do
dnia 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji o przekształceniu
przekształcenie następuje z dniem 01 stycznia 2022 r. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
W odniesieniu do terenów zarządzanych przez
Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” do końca
2018 r. Urzędy Dzielnic: Włochy i Ochota wszczęły 38 postępowań (na 63 złożone wnioski) dotyczących przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niestety żadne postępowanie nie zostało zakończone
decyzją o przekształceniu. Procedura przekształceniowa
według poprzed¬nich przepisów jest bardzo sformalizowana i długotrwała i patrząc na stan realizacji złożonych do
Urzędu wniosków o przekształcenie nie ma realnych szans
na ich pozytywne zakończenie przed dniem 31.12.2021 r.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza WSM „Ochota”
podjęła decyzję o „wycofaniu się” z przekształcenia na starych zasadach w stosunku do nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi i złożeniu wniosków o kontynuację wszczętych wcześniej postępowań w stosunku do nieruchomości zabudowanych jedynie budynkami garażowymi,
ponieważ takie nieruchomości nie ulegają przekształceniu
na gruncie nowych przepisów.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.

Osiedle Gorlicka - informacje

W ostatnim kwartale odbyło się spotkanie z Burmistrzem
oraz Radnymi Dzielnicy Włoch – kolonia Okęcie, przy udziale kierownika Osiedla Gorlicka. Poruszono na nim bieżące
problemy i sprawy dotyczące mieszkańców osiedla.
Jednymi z głównych tematów były:

• brak miejsc postojowych (temat dotyczy zarówno kolonii Okęcie jak i Osiedla po stronie dzielnicy Ochoty);
• drzewa – część mieszkańców – zwolenników zieleni
opowiada się za pozostawianiem drzew, natomiast część
lokatorów apeluje o wycinkę drzew, szczególnie topól, które
coraz częściej łamią się, lub przewracają. Dochodzi wówczas
do zniszczeń i stanowi to poważne zagrożenie dla życia lub
zdrowia przechodniów;
Pod koniec marca, w szkole podstawowej przy ulicy
Gorlickiej odbyło się spotkanie ze Strażą miejską i Policją
oraz Kierownikiem Osiedla. Zebranie dotyczyło bezpieczeństwa na osiedlu i miało na celu poinstruować mieszkańców
jak należy się zachować w trudnej, niebezpiecznej sytuacji. Jak nie wpadać w panikę i sprawnie wzywać pomoc
w nagłych wypadkach.
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PLANY I DZIAŁANIA

na wiosnę zaplanowanie jest dostawianie ławek w miejscach wskazanych przez mieszkańców;
na terenie osiedli zostaną dostawione dodatkowe kosze
na śmieci;
systematycznie postawione zostaną lekkie konstrukcje z ogrodzeń, wokół pojemników przeznaczonych na
recykling, przy altanach śmietnikowych. Taka zabudowa wykonana została „eksperymentalnie” w lutym br.,
za pawilonem przy ulicy Baleya 9;
zaplanowane jest WYRAŹNE oznakowanie altan śmietnikowych tabliczkami, z uwzględnieniem przypisanych
do nich posesji. Liczymy, że ograniczy to proceder „podrzucania” śmieci;
w najbliższym czasie ostatecznie egzekwowana zostanie realizacja ogłoszenia dotyczącego przepisów p.poż
(które było przekazane do wiadomości mieszkańców).
Dotyczy: wywozu wszelkich zalegających przedmiotów
z holi w wieżowcach (tam jest największy problem). Mamy
opinię oraz pełną dokumentację sporządzoną przez uprawnionego strażaka (gł. specjalista ds. BHP i P.POŻ), jest to
więc OSTATNI MONENT na ewentualne zabranie wszelkich
przedmiotów z korytarzy oraz holi;
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Nowobema – stan prawny, informacje
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” od
lat podejmuje próby uregulowania stanu prawnego zabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy
ul. Korotyńskiego i Włodarzewskiej, przez uzyskanie prawa
użytkowania wieczystego do tych nieruchomości.
Na ww. nieruchomościach znajduje się osiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych przez
Spółdzielnię,tj.budynekprzyul.Korotyńskiego17,Korotyńskiego
19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48 oraz
przy ul. Włodarzewskiej 4, Włodarzewskiej 8 i Włodarzewskiej
12 (osiedle Nowobema). W 2005 roku Spółdzielnia wystąpiła
do Sądu z pozwem przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa,
o zobowiązanie Miasta Stołecznego Warszawy do złożenia
oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa
użytkowania wieczystego ww. nieruchomości, wraz z prawem
własności położonych na nich budynków. Po trwającym kilkanaście lat postępowaniu sądowym, w dniu 01 lutego 2019 roku
Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny wydał korzystny dla Spółdzielni wyrok (sygn. II C 2315/06), w którym Miasto
Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ustanowienia na
rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” prawa
użytkowania wieczystego ww. nieruchomości, bez obowiązku
wniesienia przez Spółdzielnię pierwszej opłaty z tytułu oddania ww. nieruchomości w użytkowania wieczyste, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Spółdzielni prawa własności
budynków położonych przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego
19, Korotyńskiego 19A, Korotyńskiego 21, Korotyńskiego 48 oraz
przy ul. Włodarzewskiej 4, Włodarzewskiej 8 i Włodarzewskiej

Wielka Płyta
Bloki z tzw. Wielkiej Płyty już na dobre wbiły się w krajobraz polskich miast. W samej stolicy mieszka w nich ok.
milina osób. Przez ostatnie 2 lata stan tych obiektów badał
Instytut Techniki Budowlanej.
Wstępnie były one budowane z 50-letnim okresem „przydatności”, jednak jak się okazuje trzymają się znakomicie
i okres ich użytkowania znacznie się wydłuży.
„Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców” – poinformował o rezultacie badań Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Potwierdził, że konstrukcja samych budynków
jest w dobrym stanie pomimo mijających lat i intensywnego
użytkowania. Należy szczególnie zwracać uwagę na modernizację poszczególnych instalacji i na cykliczną ocenę stanu
budynków, żeby w razie potrzeby rozpocząć remonty.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało szereg
szkoleń dla wspólnot i spółdzielni, by każdy wiedział jak
radzić sobie, kiedy pojawi się problem. Do końca br. mają

12. Wyrok ten stworzył możliwość uregulowania stanu prawnego lokali znajdujących się w ww. budynkach oraz ustanawiania
odrębnej własności lokali na rzecz członków Spółdzielni.
Spółdzielnia po otrzymaniu ww. wyroku wraz z uzasadnieniem, podjęła wraz z reprezentującą ją Kancelarią Prawną,
natychmiastowe działania zmierzające do niezaskarżania
przez Miasto Stołeczne Warszawa przedmiotowego wyroku
oraz rozmowy z władzami Miasta i Dzielnicy zmierzające do
wykonania przez Miasto Stołeczne Warszawa wyroku Sądu
I instancji. Pomimo szeregu działań i prób negocjacji z władzami Miasta oraz Dzielnicy, podjętych przez WSM „Ochota”,
Miasto Stołeczne Warszawa ostatecznie podjęło decyzję
o zaskarżeniu niniejszego wyroku i w dniu 8 marca 2019r. złożyło od niego apelację. Zaskarżenie przez m.st. Warszawa wyroku do Sądu II instancji spowoduje wydłużenie postępowania
o kolejne miesiące, a nawet lata, podtrzymując stan niepewności co do dalszych losów stanu prawnego ww. nieruchomości.
Na chwilę obecną WSM „Ochota” podejmuje z władzami Miasta oraz Dzielnicy, próby ugodowego zakończenia
sprawy i wypracowania porozumienia, uwzględniającego interes mieszkańców, którego skutkiem byłoby cofnięcie apelacji przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz zawarcie
ugody z Miastem Stołecznym Warszawa, na podstawie której Miasto ustanowiłoby na rzecz Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ochota” prawo użytkowania wieczystego ww.
nieruchomości. Powyższe otworzyłoby możliwość ustanawiania na rzecz mieszkańców odrębnej własności zajmowanych
przez nich lokali.
zostać wprowadzone zmiany w ustawie o funduszu, dzięki którym zostaną przeprowadzone pierwsze z tego cyklu
modernizacje elementów ociepleń budynków, a potencjalna wartość dofinansowania publicznego może sięgać 7 mld
zł. To dopiero pierwsze kroki w rozwoju projektu zadbania
o wielką płytę, żeby służyła mieszkańcom jak najdłużej.

Fot. Freepik
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Jerzyki – ptaki powietrznych przestworzy.
Jerzyk, przypominający dużą, ciemno-brązową jaskółkę – znaczną część swojego, stosunkowo długiego jak
na ptaka życia (kilkanaście lat), spędza w powietrzu.
W locie pije wodę, odżywia się, kopuluje, a nawet śpi
– jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie długo-dystansowych wędrówek tych ptaków.
Bo jerzyki są dalekimi wędrowcami. Już późnym latem
opuszczają nasz kraj i lecą aż do południowej Afryki, aby
tam spędzić czas, gdy u nas nastaje jesień i zima. W Polsce
przebywają zaledwie niespełna pięć miesięcy - od początku
maja do końca sierpnia, rzadziej - do około połowy września. Wtedy też – w naszych miastach – odbywają jeden lęg.
Jerzyki, pierwotnie gniazdujące w szczelinach górskich skał,
od niepamiętnych wieków przeniosły się do miast, gdzie

ludzie, nieświadomie stworzyli tym ptakom ich nowe siedliska. Są nimi najczęściej szczeliny i inne ukrycia w wysokich
budynkach, często też przestrzenie niskich tak zwanych stropodachów, szczeliny pod parapetami, czy też zagłębienia
muru przy wyprowadzeniach rynien. Jerzyki są bardzo przywiązane do swoich miejsc gniazdowania, powracają do nich
regularnie co roku z zimowisk w Afryce, gdyż odznaczają się
świetną pamięcią wzrokową. W takich to kryjówkach para
jerzyków buduje małe gniazdko, wykorzystywane coroczne
na odbycie lęgu. Do jego budowy ptaki używają schwytany
w locie wiosną pyłek topól, który zlepiają swoją śliną w niewielką czarkę. Wysiadywanie 2-3 jaj trwa około 3 tygodni.
Młode, które klują się gołe i ślepe – opuszczają gniazdo gdy
już potrafią świetnie latać - po 6-7 tygodniach, w zależności od
warunków atmosferycznych panujących danego lata.
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Niestety – liczba siedlisk dogodnych do pomyślnego
gniazdowania tych ptaków systematycznie spada, także
w Warszawie. Dzieje się to z powodu postępującej rewitalizacji budownictwa, w szczególności docieplania ścian zewnętrznych bloków, w trakcie którego zamykane są także otwory
wlotowe prowadzące na stropodach. Dlatego też w naszym
mieście, w tym na Ochocie – jerzyków jest coraz mniej. To
zła dla nas wiadomość – gdyż jerzyk, jako ptak wyłącznie
owadożerny – niszczy w ciągu latach dziesiątki tysięcy uciążliwych dla nas, krwiopijnych komarów i meszek. Choćby dlatego też – zasługuje na naszą pomoc, aby mógł dalej pełnić tę
niezwykle pożyteczną w środowisku rolę.
Zarząd W.S.M. Ochota, doceniając potrzebę ochrony jerzyków – współpracuje z Miastem (Urzędem Dzielnicy Ochota)
w ochronie i odtwarzaniu miejsc lęgowych tego
gatunku. Działanie w tym
zakresie jest proste i mało
kosztowne (główne środki
ponosi na ten cel Miasto,
np. poprzez finansowanie
zwycięskich projektów
warszawskiego budżetu
partycypacyjnego, dedykowanych ochronie jerzyków). Polega ono na zawieszaniu na ścianach budynków skrzynek lęgowych dla
jerzyków skrzynek, chętnie
zajmowanych także przez
wróble. Przy doborze lokalizacji takiej skrzynki bierze się pod uwagę również
to – aby obecność przy
Fot. Cezary Korkosz
nich ptaków nie stwarzała
uciążliwości dla mieszkańców lokali, w szczególności tych którzy nie bardzo lubią
sąsiedztwo wszelkich ptaków. Dlatego też – skrzynki zakładane są najczęściej na ścianach szczytowych, zawsze zaś
– możliwie jak najdalej od okien i balkonów mieszkań.
Podkreślamy, że zarówno jerzyki, jak i wróble nie brudzą
elewacji i nie stwarzają innych zagrożeń sanitarnych. Ptaki
te, z powodu już wspomnianej ich biologii, większość dnia
spędzają w powietrzu – pojawiają się przy zajętych skrzynkach najczęściej tylko o świcie i przed zmierzchem, zaś
pozostały czas spędzają na łowieniu uciążliwych dla nas
owadów. Wykazując zrozumienie dla wyżej wspomnianych
działań na rzecz ochrony tych ptaków, prowadzonych przez
Władze Warszawy, także wespół z W.S.M. Ochota – pomagamy jerzykom, aby nadal mogły nas one chronić od plag
dokuczliwych insektów.

NASZE SPRAWY

Fot.DOS Chemik

„Kwiaciarki” na Dzień Kobiet
8 marca br. w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”
odbyła się kolejna premiera. Tym razem było to przedstawienie stworzone specjalnie z okazji Dnia Kobiet.
Artyści z DPS „Chemik” – mieszkańcy oraz pracownicy
zaprezentowali wspólnie przygotowany spektakl muzyczny pt. „Kwiaciarki”.
Repertuar z dawnych lat, piękne stroje ludowe i morze
kolorowych kwiatów wywarły duże wrażenie na zebranych
Seniorach. Dopełnieniem całego muzycznego spektaklu
był romantyczny i chwytający za serce taniec Krakowskich
Kwiaciarek, w których role wcieliła się kadra socjalno -

terapeutyczna z DPS „Chemik”. Ten niezwykle wzruszający występ przywołał wiele głęboko skrywanych wspomnień, wywołując na twarzy nie jeden rumieniec i spływając łzą po policzku.
Te same żywe reakcje widowni wywołały, podczas gościnnego występu w DPS „Kombatant”, przy ul. Sterniczej
w Warszawie. Oglądający przedstawienie widzowie żywiołowo reagowali na występ Zespołu „Uśmiech”, czego dowodem były gromkie brawa i bisy.
Mieszkańcy obu Domów zapewne długo będą pamiętać
tę muzyczną niespodziankę Zespołu „Uśmiech”.
DA.

Fot.DOS Chemik
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Porządny teren

Ostatnie chwile „Banacha”–
likwidacja bazaru

Fot.K.Kopczyńska

W reakcji na apele mieszkańców, w lutym radni
Ochoty zwrócili się do Zarządu Dzielnicy o interwencję w sprawie uporządkowania terenu przy bazarku,
przy ul. Mołdawskiej. Miejsce było wyjątkowo zaniedbane i nieestetyczne. Prośba spotkała się z natychmiastową reakcją i poprawą sytuacji.
„Teraz już wiem, że cześć terenu raz w miesiącu będzie
porządkował Wydział Ochrony Środowiska naszej dzielnicy. Dodatkowo, na moja prośbę, zastępca burmistrza Pani
Maria Środoń zwróciła się do Skarbu Mienia Państwa o uporządkowanie tej części działki, która podlega Skarbowi
Państwa.” – poinformował radny Cezary Król.
Ostatnio, na wspomnianym terenie, można było
zauważyć ekipę w pomarańczowych kamizelkach,
która z zapałempracowała. Teraz pozostaje już tylko
czekać na działania ludzi ze Skarbu Państwa, a także
trzymać rękę na pulsie, by teren był regularnie sprzątany i utrzymywany w należytym porządku.

Fot. C.Król
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W 2009 roku, ówczesny zastępca prezydenta
Warszawy Andrzej Jakubiak poinformował, że na
miejscu obecnie znajdującego się targowiska Banacha
zostaną postawione budynki mieszkalne z częścią
usługową. Nowa inwestycja miała powstać w południowej i północnej części terenu, a bazarek w obecnej
formie miałby zniknąć.
Plany te wzbudziły mocne protesty nie tylko okolicznych
mieszkańców, ale przede wszystkim kupców. W rezultacie
powstał Społeczny Komitet Obrony Bazaru, który w swojej
działalności między innymi zbierał podpisy, organizował
pikiety i spotkania.
Następca prezydenta Jakubiaka – Michał Olszewski
wykazał chęć do współpracy i uzgodnienia warunków
porozumienia z kupcami. Po wielu projektach i konsultacjach powstało targowisko „Zieleniak”, w którym nowe
miejsce handlowe znalazło wielu sprzedawców.To jednak
nie rozwiązało problemu do końca.
Planowany 12 piętrowy budynek mieszkalny TBS
ma 195 mieszkańi garaż podziemny. W parterze, na
powierzchni handlowo-usługowej o 1700 metrach kwadratowych zaprojektowane zostały lokale do max. 200
m/kw. Kupcy otrzymali m.in. propozycje wystąpienia
o te miejsca na ogólnych zasadach, otrzymania zastępczych miejsc na tymczasowym targowisku, możliwość
wynajęcia wolnych lokalów i miejsc, będących w zasobach dzielnicy.
Obecnie zbliżają się terminy kolejnych sesji, na których
sprawa wynajęcia miejsc handlowych i ustalenia przetargu
będzie głównym tematem zawziętych dyskusji. Możliwość
wzięcia udziału w przetargu marketów sieciowych typu
„Biedronka” budzi bowiem wiele emocji. Na najbliższe
spotkania zaproszeni mają zostać Prezydent Warszawy
Pan Rafał Trzaskowski oraz Przewodnicząca Rady miasta
Pani Ewa Malinowska-Grupińska.

Fot. K.Kopczyńska
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Psie sprawy

Przestrzeń miejska jest ograniczona w dużej mierze przez budynki mieszkalne, sklepy, ulice i parkingi.
W Warszawie jest co raz mniej terenów zieleni i co chwilę
słychać o kolejnym planie zabudowy parku, czy miejskiego skweru. Mało jest takich miejsc, które zaspokajałby
nasze potrzeby estetyczne, umożliwiały kontakt z naturą w zatłoczonej aglomeracji miejskiej. Dlatego istotne
wydaje się dbanie o ogólny porządek i czystość otoczenia.
Tematem powracającym każdej wiosny jest czystość
na trawnikach i obowiązek właścicieli czworonogów do
zadbania, o jak najmniejszą uciążliwość dla otoczenia.
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych zostały konkretnie określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie m.st. Warszawy, a co za tym idzie
usuwanie po pupilach odchodów i odpowiednie ich utylizowanie. Niedostosowanie się do regulaminu i nieuprzątnięcie po psie nieczystości skutkować może mandatem
w wysokości do 500 zł.
Zeszłoroczna akcja informacyjna, której adresatami byli
starsi i młodsi warszawiacy miała za zadanie uświadomić
mieszkańcom narastający problem i zmienić nawyki właścicieli czworonogów. Czy przyniosła zamierzony efekt?
Każdy może sam ocenić w trakcie codziennego spaceru.
Co raz powszechniejsze stały się oznakowane pojemniki,
do których można wrzucić psie nieczystości, a nawet udostępniono specjalne biodegradowalne woreczki. Warto
pamiętać, że jeżeli w naszym otoczeniu nie ma takich
śmietników, zużyty woreczek można bez problemu wyrzucić do kosza na odpady zmieszane.
Towarzystwo ukochanego psa, czy kota jest nieocenione.
Nie zaniedbujmy jednak naszych sąsiedzkich obowiązków, które są podstawą udanych i przyjaznych relacji. 

Fot. Freepik

Fot. C.Król

Ochota na parkowanie
(bezpłatne)
Problem miejsc parkingowych dotyka całej Warszawy
iwyjątkowo mocno daje się we znaki Mieszkańcom naszej
dzielnicy. Ochota bezpośrednio sąsiaduje z Centrum i to
właśnie tu przebiega granica strefy płatnego parkowania, co generuje dodatkowe uciążliwości.
Cały czas napływają skargi od mieszkańców różnych
części dzielnicy, na niemożliwość zaparkowania auta w
okolicach swojego bloku. Dodatkowo na Ochocie już teraz
znajduje się duża ilość biurowców, do których sporo pracowników dojeżdża codziennie autem. Co istotne wciążsą
budowane, bądź planowane nowe inwestycje. Dlatego też
na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podjęte zostało stanowisko o koniecznym przeprowadzeniu
konsultacji społecznych w tej sprawie. Bardzo często
Mieszkańcy powtarzają, że SPP rozwiązałaby ich problemy z parkowaniem. Na Rakowcu Płd. jest to jeden z najważniejszych pomysłów na skuteczne zniechęcenie m.in.
pracowników centrali banku PKO, którzy z sąsiadującego
z biurowcem osiedla uczynili sobie bezpłatny parkingblokując i zajmują miejsca mieszkańcom.Codzienna opłatazapewne zmusiłaby ich do wybrania innych wariantów
dojazdu do pracy. Strefa płatnego parkowania ma jednak
pewne zasady i regulamin, na bazie których funkcjonuje.
Warto zatem, przed ostatecznym podjęciem decyzji,
poznać wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania.
Projekt uchwały w tej sprawie będziegłosowany na sesji
Rady Dzielnicy. Później trafi on do władz Warszawy, które
będą organizować ewentualne konsultacjew, tak ważnej dla
każdego zmotoryzowanego mieszkańca Ochoty, sprawie.
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Mołdawska 5 – trwa procedura
odbiorowa przez służby państwowe.
Zostały zakończone wszystkie prace budowlane,
a obiekt został zgłoszony do służb państwowych, celem
uzyskania dopuszczenia do użytkowania budynku.
Obecnie trwają wewnętrzne procedury odbiorowe
części wspólnych, lokali mieszkalnych, jak również
lokali użytkowych zlokalizowanych w poziomie parteru.
Okres wiosenny, to również prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, które na naszej inwestycji idą
pełną parą. Polegają głównie na przycince pielęgnacyjnej drzewostanu i przyległych trawników.
Końcowym etapem inwestycji, jakże przyjemnym,
będzie przekazywanie poszczególnych lokali ich przyszłym Właścicielom tzn. przekazanie przysłowiowych
„kluczy”. W naszym przypadku przysporzy to radości 114
rodzinom, które zamieszkają w prestiżowym obiekcie,
znakomicie zlokalizowanym na warszawskiej Ochocie.

Fot.K.Kopczyńska

Droga po chodnik(u)

Fot.K.Kopczyńska

Niedawno całkiem głośno było o sprawie chodnika, przy nowo powstałym budynku mieszkalnym
przy ul. Mołdawskiej 5.
Niedawno całkiem głośno było o sprawie chodnika, przy nowo powstałym budynku mieszkalnym przy
ul. Mołdawskiej 5. Mieszkańcy zgłaszali ogromną potrzebę
korzystania z tego ciągu komunikacyjnego, który w wyniku
budowy musiał zostać usunięty. Temat okazał się dosyć waży,
gdyż dla okolicznych mieszkańców jest to najszybsza trasa,
by przedostać się w okolice bazarku, przystanku autobusowego, ul. Racławickiej, czy też ulic Okińskiego i Sąchockiej.
Prowizoryczny obiekt gastronomiczny Kebabu został już
sprawnie rozebrany, a w poprzednim miesiącu ekipa wykonawcy budynku Mołdawska 5 poczyniła niezbędne pomiary. W pierwszej połowie kwietnia chodnik został odtworzony i znów może służyć okolicznym mieszkańcom.

Letnia Akademia Czarodziejów
Już niebawem, bo 30 czerwca Dom Kultury „Włochy”,

przy współpracy ze WSM Ochota ruszą jak co roku

z piknikiem „Letnia Akademia Czarodziejów”! Piknik odbędzie
się na terenie boiska przy ul. Astronautów 6 w godzinach

13.00-17.00. W scenariuszu zabawy znajduje się między innymi
wiele animacji artystyczno-sportowych, spektakle dla dzieci
i mnóstwo niespodzianek. Serdecznie zapraszamy!!!
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Fot. Freepik
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Tężnia znów otwarta!

Od soboty 6 kwietnia znów zaczęła funkcjonować tężnia solankowa na skwerze, przy Al. Dwudziestolatków.
Uruchomiona w czerwcu zeszłego roku, natychmiast
okazała się ogromnym sukcesem wśród okolicznych
mieszkańców. Cieszyła się tak dużą popularnością,
że z jej dobrodziejstw korzystali warszawiacy z wielu
innych niż Ochota i Włochy dzielnic.
- Bardzo się cieszę, że tężnia będzie otwarta. Poczekam jeszcze
na trochę cieplejszą pogodę, ale w zeszłym roku bardzo często
tam przesiadywałam i sąsiadki też. – odpowiada mieszkanka
pobliskiego bloku, pani Maria – Nawet się tam specjalnie
umawiałyśmy.
Tężnia solankowa ma duży wpływ na zdrowie inhalujących się w niej osób. Jej zadaniem jest stworzyć specyficzny mikroklimat, zbliżony właściwościami do tego nad
morzem. Minerały zawarte w solance wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych, wspierają budowanie układu odpornościowego,
poprzez zawartość pierwiastków: jodu, bromu, wapnia
i magnezu. Serdecznie zachęcamy do korzystania!

Już nie studnia…
Prace nad rozbudową starej studni powoli dobiegają
końca. W niczym już nie przypomina jeszcze do niedawna niszczejącego obiektu. Zakończono prace brukarskie,
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Zostały
wykonane tynki cementowo-wapienne wewnętrzne,
szlichty cementowe oraz dach. Kolorowa elewacja przyciąga uwagę mieszkańców i każdy zaczyna się zastanawiać co
powstanie w tym nowym miejscu…

Fot. K.Kopczyńska

JEŻELI MASZ CIEKAWY POMYSŁ
NA ZAGOSPODAROWANIE
STAREJ STUDNI, ALBO WIESZ CO
PRZYDAŁO BY SIĘ MIESZKAŃCOM
– NAPISZ DO NAS!
PODZIEL SIĘ UWAGAMI
I SPOSTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI
TEGO MIEJSCA!

mail: redakcja_wsmochota.com.pl

Fot. K.Kopczyńska
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Teatr na Tarczyńskiej

Spacerując po Ochocie, szukając ciekawych miejsc
i perełek architektury, natknąć się można na
niczym szczególnym niewyróżniającą się kamienicę przy Tarczyńskiej 11, zbudowaną w 1912 roku dla
Spółki Udziałowej „Własność”. Jest to okazały, pięciopiętrowy budynek, zaprojektowany we wczesno
modernistycznej formie. Podczas działań wojennych został tylko w niewielkim stopniu uszkodzony, więc zaraz po II wojnie światowej szybko go
wyremontowano i przywrócono do użytku.
Skrzydła kamienicy otaczają dwa podwórka, znajdujące się z tyłu domu. Na frontowej elewacji umieszczono
element z widniejącym na nim rokiem budowy kamienicy. Ale przy bramie głównej, na wysokości wzroku, więc
nie sposób nie zauważyć - umieszczono tablicę upamiętniającą działalność teatru Mirona Białoszewskiego. To
tutaj, w mieszkaniu Lecha Emfazego Stefańskiego, pod
numerem 33, w latach 1954-58 Białoszewski kontynuował swoją działalność teatralno-deklamatorską, zapoczątkowaną jeszcze w latach okupacji. Eksperymentalny
i awangardowy jak na owe czasy „Teatr na Tarczyńskiej”,
był zjawiskiem całkowicie wyjątkowym i niespotykanym.
Istniał bowiem poza oficjalną i kontrolowaną przez państwo kulturą. W mieszkaniu wypełnionym oparami dymu
papierosowego, stłoczona publiczność mogła przyglądać
się eksperymentalnym poczynaniom Białoszewskiego,
Stefańskiego (właściciela mieszkania) i Bogusława
Choińskiego. Z czasem do grupy dołączyli się także inni
artyści, w tym poeta Ludwik Hering, aktorka i malarka
Ludmiła Murawska oraz wielu, wielu innych.
Choć działalność teatru nie trwała długo, pamięć
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o nim była żywa i zaowocowała cyklicznym wydarzeniem, które na lata wpisało się w kalendarz Ochoty. To
Mironalia – coroczna impreza poświęcona Mironowi
Białoszewskiemu. Od 1995 roku, na jeden dzień w roku,
zwykle w czerwcu, ulica Tarczyńska zamieniała się
w kolorowy jarmark kulturalny, będący prawdziwą
gratką dla wielbicieli sztuki. W podwórkach, zaułkach
i galeriach ulicy Tarczyńskiej odbywały się spektakle,
koncerty, maratony poezji i spotkania z autorami. Bramy
i kafejki zapełniały się obrazami, fotografiami i książkami. Pisarze, plastycy, reżyserzy, a także przypadkowi
przechodnie, mogli w tym dniu przedstawić własną
interpretację twórczości Białoszewskiego. Niestety po
2010 roku, kiedy zmarł Lech Emfazy Stefański – właściciel mieszkania pod numerem 33, obumarł także zapał
i zaczęło braknąć środków na organizację Mironalii.
Odbyły się jeszcze 3 edycje, a obecnie impreza przeniosła się do… Garwolina. Szkoda. Piękna to była i warta
przywrócenia i kontynuacji tradycja.

Fot. zbyszekF60/polskaniezwykla.pl
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W hołdzie Bohaterom

Fot. Karolina Kopczyń-

Mieszkańców Ochoty ucieszy
bez wątpienia fakt, że radni
naszej dzielnicy zwrócili się do
Prezydenta m.st. Warszawy
o zabezpieczenie środków
finansowych na wykonanie
renowacji pomnika Barykada
Września. Monument wzniesiony 40 lat temu, umiejscowiony
na południe od skrzyżowania
ul. Grójeckiej z ulicami Stefana
Banacha i Bitwy Warszawskiej
1920 r., od lat jest w bardzo złym
stanie technicznym.
Barykada Września jest najważniejszym miejscem pamięci o bohaterskiej obronie stolicy Rzeczypospolitej
w dniach 8-27 września 1939 roku.
Pomnik został wzniesiony w miejscu,
gdzie żołnierze Wojska Polskiego,
wspierani przez mieszkańców
Warszawy, odparli wielokrotne
natarcia niemieckich najeźdźców.
Ekspresyjny, złożony z surowych

betonowych brył monument został
zaprojektowany przez profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
- Juliana Pałkę.
Przechodząc obok pomnika, da
się zauważyć że uległ on silnemu

zabrudzeniu, a w wielu miejscach na
powierzchni wystają zeń skorodowane pręty zbrojeniowe. Poczynione
przez czas zniszczenia sprawiają, że
zatracił on w dużej mierze pierwotne
walory estetyczne, a jego symbolika
stała się nieczytelna dla odbiorców.
Rozwiązania wymaga również kwestia nieuporządkowanego umiesz-

Fot. K. Kopczyńska

Fot. K. Kopczyńska

czania na pomniku różnego rodzaju tabliczek
pamiątkowych, których
obecnie jest około 60.
Sprawa
renowacji
pomnika jest pilna,
ponieważ zostało już
tylko kilka miesięcy do
80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej,
której pierwszym aktem
była wojna obronna
1939 roku, w tym walki
w obronie Warszawy.
Społeczność dzielnicy Ochota, reprezentowana przez radnych,
pragnie, aby tegoroczne uroczystości
rocznicowe odbyły się
już przy odnowionym
pomniku
Barykada
Września, co pozwoli na godne uczczenie
bohaterów tamtych
wydarzeń.
| 15
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MAL – moje miejsce (Moje Absolutne Love)
Ochota to moja dzielnica. Tutaj mam ulubione sklepy, kawiarnie i park Szczęśliwicki. Do pełni szczęścia
brakowało mi miejsca, w którym mogłabym poznać
nowych ludzi, udzielać się społecznie oraz dać upust
swojej kreatywności. Ponieważ dzieląc się tym co
masz, dostajesz w zamian więcej niż się spodziewasz.
Pewnego styczniowego dnia trafiłam pod skrzydła
MAL-u.
Przyjęto mnie bardzo ciepło i entuzjastycznie.
Koordynatorzy, Karolina i Bartek to takie osoby, z którymi
czujesz nić porozumienia od samego początku. Dzięki
nim, mogłam zorganizować i poprowadzić warsztaty
z gotowania oraz domowego budżetu. To niesamowita
frajda dzielić się z innymi swoimi umiejętnościami oraz
doświadczeniem życiowym.
Wszystkie zajęcia w MAL-u prowadzone są bezpłatnie.
Główny cel, jaki przyświeca tej placówce to udostępnienie przestrzeni, dzięki której możliwe jest nawiązywanie
bliższych relacji sąsiedzkich. Oferuje także wsparcie oraz
pomoc w organizacji różnorodnych pomysłów i wydarzeń.
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: na śniadaniu
sąsiedzkim zjesz pyszne naleśniki, dowiesz się jak przygotować ekologiczne kosmetyki, a Twoje dziecko miło
spędzi czas na zabawie.
To miejsce tworzą przede wszystkim ludzie i ich energia.
To bezpieczna przystań dla osób w każdym wieku, które
pragną poczuć się jak w domu. W MAL-u pachnie świeżą
kawą i pozytywną energią, która sprawia, że mieszkańcy
Ochoty mają większą szansę na integrację sąsiedzką a co
za tym idzie, mogą miło spędzić wolny czas.

Sąsiadka Agnieszka

Fot. MAL
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MAL Grójecka 109- OKO
Miejsce Aktywności Lokalnej
ul. Grójecka 109, Warszawa
tel. 690 494 763, mal@oko.com.pl, fb/MALgrojecka109

Fot. MAL

Fot. MAL
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Zaczarowany Ogród dla każdego

Fot. WSM Ochota

do porządków – usuwamy wszystkie
uszkodzone gałęzie, zeszłoroczne liście
i igły, usuwamy z drzewek i krzewów
zasuszone owoce. Jeśli mamy uprawy
balkonowe, przeglądamy które rośliny
przetrwały zimę, a które należy wyrzucić.
Byliny z zimującymi liśćmi muszą zostać
oczyszczone z martwych łodyg i dzięki
temu „odnowione”. Warto przy tej okazji
uporządkować cały balkonowy bałagan,
wyrzucić uszkodzone donice, pozbyć się
też starej ziemi, w której mogą znajdować się szkodliwe dla roślin grzyby.
Kiedy porządki mamy za sobą, pora
przejść do planowania. To przyjemny,
ale wcale niełatwy etap urządzania
naszego ogródka, czy balkonu. Trzeba

Długo oczekiwana pora dla ogrodników trwa w najlepsze! Parki, skwery, ogródki wypełniły się wesołym
śpiewem ptaków, drzewa i krzewy
ubrały się w delikatną, zieloną koronę młodych liści. Jest na co popatrzeć,
ale i niemało jest do zrobienia, bo to
najwyższy czas, aby zająć się naszymi
ogródkami i balkonami.
Po pierwsze, należy sprawdzić stan
naszych drzewek, krzewów i bylin. Być
może niektóre z nich ucierpiały podczas zimy i wymagają pomocy, albo
wręcz usunięcia. Należy przyjrzeć się
i zdecydować, czy którychś nie trzeba
przenieść w inne miejsce. Po wstępnych oględzinach przystępujemy

wziąć pod uwagę to, po której stronie
świata jest nasz balkon, albo w jakim
otoczeniu znajduje się nasz ogródek –
czy jest nasłoneczniony, czy raczej pozostaje przez większą część dnia w cieniu?
Musimy poznać rośliny, które od zawsze
chcieliśmy mieć w naszym ogródku –
ile potrzebują miejsca, jakiej użyć ziemi,
albo jakich roślin w sąsiedztwie nie tolerują. Nie zapominajmy o roślinach pnących i płożących, które pięknie uzupełnią
przestrzeń, albo stworzą tło dla kwiatów.
Małe ogródki i balkony można ciekawie zaaranżować, mimo ograniczonych
możliwości, roślinami uprawianymi
w donicach. A można w nich uprawiać
praktycznie wszystko – byliny, zioła,
kwiaty jednoroczne, iglaki, zimozielony krzewy, a nawet warzywa. W dużych

Fot. WSM Ochota

Fot. WSM Ochota

i wytrzymałych donicach oraz skrzyniach
balkonowych, rośliny te będą pięknie się
prezentowały i rosły nawet kilka lat.
W gazetkach, na portalach internetowych, wokół nas szukajmy inspiracji
na aranżacje naszej zielonej przestrzeni. W sklepach ogrodniczych i szkółkach znajdziemy bogactwo nasion
i sadzonek, ale zanim dokonamy zakupu, zapytamy sprzedawcę o radę, aby
upewnić się co do naszych wyborów.
Eksperymentujmy więc, bawmy się
i urządzajmy nasze balkony i ogródki,
które na większą część roku staną się
„zaczarowanym ogrodem”, nawet jeśli
Fot. przedszkole
mieszkamy w bloku.
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Z wizytą w Bibliotece

Kultura odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka.
Niestety oglądanie telewizji jest najczęstszym sposobem kontaktu z kulturą, a główną przyczyną popularności tej formy aktywności jest możliwość realizowania jej w domu. Równie łatwo i co ważne bezpłatnie,
można skorzystać z oferty którą przygotowują bibliotekarze. Uczestnicy tegorocznych wydarzeń mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich.
Pierwszym z zaproszonych gości był Waldemar
Brewiński, który podczas styczniowego wieczoru nie
powiedział zbyt wiele o sobie, dyskusja głównie toczyła
się wokół powieści „Niepewność” oraz „Dotyk prawdy”.
Pierwsza z nich przywołuje obraz Warszawy lat 80-tych,
osobliwy okres PRL-u. Losy Kacpra i Magdy przeplatają się
z wydarzeniami społecznymi, które miały miejsce w tamtym okresie.
Wracając, wysiedliśmy z autobusu na Nowym Świecie, mała
restauracyjka „Makary” znajduje się przy ulicy Rutkowskiego,
bliżej pasażu. Idąc od strony Nowego Światu, trzeba przejść
Bracką i chwilę dalej na prawo schodzi się schodkami do przytulnej estetycznie urządzonej restauracyjki. Wnętrze jest gustowne i w swym klimacie nawiązuje do aranżacji tawern z południa
Europy. Ceny są przystępne i czasem tutaj zaglądamy, lubimy to
miejsce, to właśnie jest Makary. 1
„Dotyk prawdy” tu akcja rozgrywa się również
w Warszawie, niemniej jednak znacznie wcześniej, w 1927
roku. Dla niektórych kryminał, dla innych powieść sensacyjna, natomiast dla osób interesujących się historią, będzie
doskonałą lekturą, która skłoni do odświeżenia swoich
wiadomości. Autor przywołuje postać gen. Włodzimierza
Zagórskiego herbu Ostoja, który to 6 sierpnia 1927 r. w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął w Warszawie.
Uczestnicy spotkania mogli bezpośrednio podyskutować z autorem książek, w jaki sposób zbierał materiały

Fot. Biblioteka
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do książki, co wie o byłym oficerze austro-węgierskiego
wywiadu, legioniście, generale Wojska Polskiego - zadeklarowanym przeciwniku Józefa Piłsudskiego.
Tego typu spotkania są przyczynkiem do wspomnień
o minionych latach. Można się było o tym przekonać
również 8 marca. Kolejnym gościem była primadonna Operetki Warszawskiej, mieszkanka Ochoty pani
Elżbieta Ryl – Górska, która wraz z autorką książki
„Uśmiech Primadonny” Karoliną Prewencką oraz prowadzącym spotkanie Grzegorzem Mongiało wprowadzili przybyłych w świat wielkiej sztuki. Pani Elżbieta
przez wiele lat zachwycała publiczność wykonaniami największych ról operetkowych, odnosiła sukcesy
na scenie jako Baronowa w Życiu paryskim, Helena
w Pięknej Helenie Offenbacha, Stasia w Księżniczce
czardasza Kalmana, Hanna Glawari w Wesołej wdówce, Rozalinda w Zemście nietoperza i wielu innych.
Uczennica wielkiej Ady Sari, podziwiana za głos, talent
aktorski i wygląd sceniczny.
Właśnie w tym okresie, w końcówce lat 40., Maestra, często
odwiedzała dom Państwa Rylów, gdzie odpoczywała i czytała
książki. Pewnego dnia odłożyła tomik i powiedziała nagle, bez bezpośredniej przyczyny, i tak doniośle, że słyszeli ją wszyscy domownicy: „Może Elżunia zacznie uczyć się śpiewu? No, ma przecież słuch,
gra na fortepianie…” Dodała zaraz: „Będę cię uczyć śpiewu.2
Niezapomniany wieczór z wybitną, a jednocześnie uroczą postacią, na którym nie zabrakło wyjątkowej muzyki
oraz wielu niezwykłych wspomnień.
Zasługi tej Artystki dla Kultury Polskiej i sztuki wokalnej są
nieocenione, zasługują na uznanie w postaci Odznaczenia
Gloria Artist. Elżbieta Ryl-Górska wraz z Wandą Polańską
to ostatnie Primadonny Polskiej Operetki zasługujące na
wyróżnienie i złożenie hołdu przez władze Państwowe.
Podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet, rozlosowano
upominki w postaci wspomnianej książki. Spotkanie zrealizowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.

NASZA BIBLIOTEKA
Natomiast w pierwszy dzień wiosny bibliotekę odwiedziła
Agnieszka Kruk, która opowiedziała o spełnieniu swoich
marzeń, czyli wydaniu debiutanckiej powieści. Manipulacja,
bo o nią tu chodzi, ukazała się w grudniu 2018 roku i jest
związana z Ochotą tak, jak jej autorka. Książka o kobietach,
przyjaźni, dążeniu do szczęścia. Zachęca do zmian, podejmowania decyzji, które są zazwyczaj trudne i burzą dotychczasowy „porządek”, a w tym wszystkim przeplata się wątek
wszechobecnej w dzisiejszych czasach manipulacji.
Wszystkie z wymienionych książek zostały zakupione do
biblioteki „Przy Baleya” i są do dyspozycji czytelników.
Już na stałe swoje miejsce w bibliotece mają osoby aktywne. Przyświeca im myśl : Nie siedź w domu, jesteś zawsze mile
widziana/y w Klubie Inicjatyw Sąsiedzkich KIS.
W lutym i marcu aktywne sąsiadki powróciły do papierowej
wikliny, czyli techniki robienia ozdób. Każdy, kto pozna tajniki
przygotowania papierowych rurek, łączenia ich, będzie miał
możliwość wykonania różnych przedmiotów. A kiedy wiklina
się znudzi, uczestniczki spotkań zajmą się innymi działaniami, jakimi? Trzeba przyjść i przekonać się samemu.
Zapraszamy w każdy poniedziałek, w godzinach 16.00 - 18.30
25 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się kolejna odsłona Slamu Poetyckiego w Bibliotece. Spotkania Ludzi
Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start.
Dla przypomnienia kilka słów co to jest Slam i kilka
zasad dla uczestników.

Cykl Akademia Mądrego Dziecka seria A to ciekawe.
Książeczki do wspólnego czytania, oglądania
i poznawania świata.
Przy nich nauka staje się jeszcze łatwiejsza. Proste,
zabawne wierszyki, teksty wzbogacone o kolorowe
ilustracje z wycięciami.
Książeczki zaskakują a jednocześnie ciekawią czytelnika, przez otwory można pooglądać otaczający świat. Taka forma pozwala na dłużej zatrzymać
uwagę malucha. Przeznaczone dla dwulatków i trzylatków.
Wydawnictwo Egmont zaproponowało kreatywne
nieszablonowe rozwiązania.
Nowe gry
Miłośników gier informujemy o nowych pozycjach,
można z nich skorzystać na miejscu w godzinach
otwarcia sali komputerowej.
Najnowsze zakupy to:
Było sobie życie: jedź, biegaj i rośnij zdrowo, Kim
jestem? Rozrywka dla całej rodziny!, Pędzące żółwie:
wyścig do sałaty, Podaj łapę, 13 duchów, Dzieci kontra
Rodzice: historia Polski, Dzieci kontra Rodzice: czego
o sobie nie wiecie?

Fot. Biblioteka

SLAM - jest to skrzyżowanie poezji i performance'u stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety z ludźmi, którzy mogą wysłuchać jego wierszy. Słowo to określa również
imprezę, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty,
a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy
jaki i umiejętności aktorskie poety. Wyłania najlepszego
autora wieczoru.
Każdy poeta dostaje mikrofon na trzy minuty i to jest
jego czas na przedstawienie publiczności swojej twórczości. Przewidziane jest 10 sekund " czasu hamowania" ale
w żadnym wypadku nie dłużej.
Nie można używać rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych. Wydarzenie to przyciąga osoby młode jak
i dorosłych w rejony literatury o których kultura masowa
dawno już zapomniała. To jedyne takie wydarzenie na terenie Dzielnicy Ochota i jedno z nielicznych na terenie m.st.
Warszawy.
Młodszym mieszkańcom Rakowca oraz ich rodzicom
polecamy uwadze, cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6
lat Co w trawie piszczy czyli spotkania z literaturą. W minionym kwartale odbyły się dwa spotkania, podczas których poznaliśmy bohaterów książek Chłopiec i pingwin
Oliviera Jeffersa oraz Żubr Pompik. Zapach wiosny Tomasza
Samojlika.
Podczas zajęć dzieci słuchają tekstu, który później
wspólnie omawiamy oraz wykonujemy pracę plastyczną.
W przyszłości nie zabraknie również zagadek związanych
z tematyką spotkania oraz chusty Klanza, którą wykorzystamy do zabawy.
W pierwszym półroczu dla najmłodszych zaplanowano
zorganizowanie przedstawienia teatralnego, nie zabraknie również spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży.
O wszystkich wydarzeniach pracownicy biblioteki będą
informować na bieżąco. Ogłoszeń w formie plakatów należy szukać na drzwiach biblioteki, na pobliskich osiedlach,
stronie www oraz fanpagu.
1

W. Brewiński , Niepewność, Firma Wydawnicza, Warszawa 2014, s.89
K. Prewęcka, P. Świętorecki, Uśmiech primadonny, Wydawnictwo Demart,
Warszawa 2016, s.42

2

| 19

REKLAMA

Nasze zdrowie i my
Siedzący tryb życia powoduje, że coraz rzadziej przemieszczamy się na własnych nogach i wykonujemy
mniej czynności wymagających zaangażowania siły
własnych mięśni. Każdego dnia korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji takich jak samochód, autobus i różnego rodzaju narzędzi odciążającychnas w codziennych czynnościach lub wspomagających pracę. Wolny
od zajęć czas spędzamy często przed telewizorem albo
w fotelu i powoli odzwyczajamy się od ruchu…
Z jednej strony nie możemy odrzucać zdobyczy technologii – są po to, by z nich korzystać i ułatwiać sobie
funkcjonowanie w otaczającej nas rzeczywistości – z drugiej strony brak ruchu i zajęcia dla naszego ciała powoduje powstawanie całego szeregu schorzeń, problemów
i chorób cywilizacyjnych, z którymi często nie potrafimy
sobie do końca radzić i rozumieć skąd się wzięły. Różnego
rodzaju bóle i dolegliwości powoli stają się towarzyszami
naszego życia, zaczynamy je akceptować, przyzwyczajać
się do nich, traktować je jako coś normalnego,coś, co po
prostu z namijest.
A przecież tak byćnie musi! Jest mnóstwo sposobów,
żeby poprawić jakość swojego życia i sprawić, by przynosiło nam radość i zadowolenie. Często nawet bez konieczności przemieszczania się gdzieś daleko, czy poszukiwania niezwykłych rozwiązań!
Spróbujmy już dzisiaj poprawić sobie komfort życia
i cieszyć się nim tak jak na to zasługujemy! Zacznijmy
od kilku prostych pytań, na które możemy sobie sami
odpowiedzieć i postawić wstępną diagnozę problemu
i spróbować poszukać rozwiązań.
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1. Czy podczas chodzenia, leżenia, siedzenia odczuwamy jakikolwiek dyskomfort, ból lub ograniczenia?
2. Czy jakieś czynności, których wykonywanie do tej
pory było proste i bezproblemowe powodują teraz
dyskomfort?
3. Czy odnosimy wrażenie, że coś co do tej pory przychodziło nam łatwo, bądź nie wymagało w ogóle myślenia, jest teraz w jakiś sposób odczuwalne w sensie
negatywnym?
Jeśli na wszystkie lub któreś z powyższych pytań odpowiemy twierdząco, oznacza to, że powinniśmy zacząć
działać. Jeśli objawy pojawiły się dopiero co, nie są jeszcze bardzo intensywne i czasem na jakiś czas ustępują,
można założyć, że nie jest jeszcze tak źle i zacząć zmieniać tryb życia poprzez wprowadzanie
do planu dnia codziennego odrobiny
ruchu – spacerów, lekkich ćwiczeń
fizycznych i zmian niektórych przyzwyczajeń żywieniowych czy ruchowych.
Jeżeli jednak problem jest głębszy,
trwa już dłużej i powoduje niepokój,
najlepiej zacząć od poradzenia się
u specjalisty. W każdym przypadku,
jeśli nie czujemy się na siłach, żeby
samemu zacząć działać, nie potrafimy do końca rozpoznać problemu,
nie wiemy jak się za to zabrać, lub po
prostu nie mamy wystarczającej motywacji, warto pomyśleć o spotkaniu ze
specjalistą i wspólnie z nim pochylić się
nad znalezieniem rozwiązania.
Warto pamiętać, że są wśród nas
osoby, które nie lubią ruchu, ćwiczeń
fizycznych i wysiłku – nie oznacza to

REKLAMA
jednak, że nie ma dla nich rozwiązań i wsparcia – wręcz
przeciwnie – istnieją programy oparte na masażach, ćwiczeniach wykonywanych przez rehabilitantów, specjalistycznych dietach wspomagających proces przywracania
sprawności, które nie wymagają od tych osób żadnego
zaangażowania fizycznego poza umówieniem się na spotkanie w placówce zdrowotnej albo zaproszeniu masażysty
do domu.
Dla tych, którzy wysiłku się nie boją, a mają chęć
poprawić jakość swojego życia, sport, nawet w małej
dawce, jest znakomitym lekarstwem i sposobem na siebie. Poza pozbyciem się dolegliwości i dyskomfortów,
możemy poprawić swój wygląd – urodę i sylwetkę.Dzięki
aktywności fizycznej pozbywamy się z organizmu nagromadzonych toksyn, ciało produkuje endorfiny, czyli hormon szczęścia, dzięki którym jesteśmy bardziej szczęśliwi i radośni i pozbywamy się stresów. Dzięki aktywności
fizycznej zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych,
wzmacniamy nie tylko mięśnie i stawy, ale również
psychikę czym zapewniamy sobie dobre samopoczucie
i zwiększamy poczucie własnej wartości.
Zdecydowanie warto jest pomyśleć o sobie i zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Poprawa w tym zakresie przynosi pozytywne zmiany w każdym aspekcie życia
codziennego – w pracy, w relacjach z innymi ludźmi – zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu i wewnętrznej równowagi.
Nie każdy z nas potrafi jednak zmobilizować się
i samodzielnie rozpocząć proces zmian w życiu. Dlatego
warto zacząć od wizyty i rozmowy ze specjalistą, który
zdiagnozuje problemy, pomoże wybrać właściwą ścieżkę
działania i poprowadzi do celu.
Zachęcamy do odwiedzenia takiego miejsca na
naszym osiedlu – jest to Klinika Rehabilitacji Doctor
Best przy ul. Racławickiej 129. W placówce przyjmuje
kilkunastu fachowców, którzy koncentrują się na rehabilitacji pacjentów z problemami bólowymi i ruchowymi będącymi następstwem siedzącego trybu życia, ale
też urazów, wypadków i operacji. Rehabilitanci i lekarze
zbierają od lat pozytywne opinie pacjentów i mogą
poszczycić się setkami zadowolonych i wyleczonych
pacjentów. Oprócz tego w placówce przyjmują dietetycy i masażyści. Oprócz osób dorosłych pomoc znajdą
również najmłodsi – placówka prowadzi rehabilitację
noworodków i małych dzieci uznanymi na świecie systemami terapii.

W zdrowym ciele
zdrowy duch
Za oknem słoneczna pogoda, aco raz wyższe temperatury zachęcają do częstszych wyjść z domu
i korzystania ze spacerów na powietrzu. Warto zatem
przypomnieć temat Siłowni Plenerowych i ich pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie.
Ćwiczenie w otoczeniu przyrody, to możliwość zmiany sposobu spędzania wolnego czasu i podejścia do
własnego ciała. Ogólnodostępne urządzenia przeznaczone są dla każdego, bez względu na wiek. O ile nie
ma przeciwskazań medycznych, zarówno osoby młodsze, jak i starsze mogą korzystać z dobrodziejstw tej
formy aktywności. System ćwiczeń jest bardzo prosty
i intuicyjny. W prawidłowym przebiegu sesji pomagają nam umieszczone na sprzętach instrukcje, z którymi
każdy powinien się obowiązkowo zapoznać, przed
rozpoczęciem.
Siłownie pod chmurką to znakomite miejsce do
obcowania wśród ludzi. Korzystanie z urządzeń jest
bezpłatne i przeznaczone na dowolną ilość osób,
a promowanie aktywnego stylu życia wśród znajomych jest nadal bardzo popularne. Dodatkowo z niektórych urządzeń mogą korzystać starsze dzieci, pod
opieką opiekunów, co pozytywnie wpływa na jakość
spędzanego czasu z naszymi bliskimi.
Niepodważalną zaletą siłowni plenerowych jest
możliwość atrakcyjnego zagospodarowania nimi
miejsc publicznych, parków, placów zabaw, skwerów osiedlowych. Doceńmy ich posiadanie w swoim
sąsiedztwie, ale pamiętajmy, że powinny być stosowane jako uzupełnienie treningu i ogólnie pojętego
zdrowego stylu życia. 

Klinika zaprasza Państwa na konsultacje. Umawianie
wizyt po numerem telefonu 794 436 440.

Doctor Best Rehabilitacja
ul. Racławicka 129, lok. U1, tel. 794 436 440

Fot.Iva Balk z Pixabay
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności. Niełatwy proces.
Zapewne wiecie już Państwo, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Jest o tym głośno w prasie,
radio i telewizji. Za tego typu zmianami często stoi dobry pomysł, tylko wykonanie okazuje się nienajlepsze.
Tak jest niestety i tym razem. Ale po kolei.
Zacznijmy od tego, jakie grunty uległy z mocy prawa
z dniem 1 stycznie 2019 roku przekształceniu. Otóż przez
gruntu zabudowane, w rozumieniu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, należy rozumieć wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których
co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne) wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi,
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie
z budynków mieszkalnych.
Wydawałoby się, że przywołana powyżej definicja nie budzi wątpliwości i zasadniczo każdy
grunt w użytkowaniu wieczystym zabudowany budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnym oraz budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi
przekształcił się z dniem 01 stycznia 2019 roku we własność. Tak
jednak nie jest.Jeżeli bowiem
na takim gruncie usytuowany jest np. warzywniak, kiosk
ruchu, kapliczka, stacja transformatorowa (popularnie zwana
stacją trafo) czy reklama, powstaje
pytanie, czy są one obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne
korzystanie z budynków mieszkalnych? I jak zawsze
w takich sytuacjach, tam gdzie pojawia się pole do interpretacji, a ustawa nie jest precyzyjna, tam pojawiają się
problemy. Problemy duże. Bo czy jeden mały warzywniak
usytuowany na jednej nieruchomości wspólnie z blokami
mieszkalnymi może uniemożliwić przekształcenie gruntu, na którym znajduje się kilkaset lokali mieszkalnych?
Zgodnie z powołaną ustawą, czytając ją literalnie, tak
może się stać.
Wydaje się, że na tym tle dochodzi do pewnej „przepychanki” pomiędzy władzami m.st. Warszawy a Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju – pomysłodawcą ustawy. Można
odnieść wrażenie, że urzędnicy miejscy czytają ustawę
dosłownie, w sposób literalny. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, odmawiają wydania zaświadczenia o przekształceniu. Ministerstwo zaś w swoich publikacjach odwołuje
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się do ducha ustawy, jej zamierzonego celu. Kiedy zatem
mamy na nieruchomości nasz przykładowy warzywniak,
Ministerstwo mówi, że trzeba zbadać sprawę, czy racjonalny
i konieczny jest podział takiej nieruchomości, tak żeby nasz
warzywniak znalazł się na innej nieruchomości, poza nieruchomością, na której znajduje się blok mieszkalny.
Brak zatem w ustawie, ale też w oficjalnych pismach
władz m.st. Warszawy, jakiegoś zamkniętego katalogu
obiektów budowlanych, które uniemożliwiają przekształcenie gruntu. Do dnia dzisiejszego władze miasta nie
zajęły stanowiska w tej kwestii. Z tych też powodów przypadek każdej nieruchomości będzie przez urzędników
rozpatrywany oddzielnie i w stosunku do każdego gruntu
będą prowadzone stosowne czynności wyjaśniające. Dopóki właściwy organ nie potwierdzi, że
doszło do przekształcenia, nie można być
tego pewnym w 100%. Takim potwierdzeniem jest zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Samo zaświadczenie, i wyłącznie ono, stanowi potwierdzenie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
Należy pamiętać, że ustawodawca w przypadku budynków wielorodzinnych nie zdecydował się
na wydawanie jednego zbiorczego
zaświadczenia dla całej nieruchomości
pod budynkiem. Oznacza to, że każdy współużytkownik wieczysty, który posiada prawo do lokalu położonego na takiej nieruchomości dostanie własne
zaświadczenie. Oprócz samego potwierdzenia, że doszło
do przekształcenia, z treści przedmiotowego zaświadczenia wynikać będzie obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej, jej wysokość oraz okres przez jaki opłata
ma być wnoszona. Do momentu otrzymania zaświadczenia o przekształceniu, nie ma możliwości wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, a tym samym nie ma
możliwości skorzystania z bardzo korzystnej w Warszawie
bonifikaty wynoszącej 98%. Samo zaświadczenie zawiera
również pouczenie o możliwości wystąpienia o wydanie
decyzji w przypadku niezadowolenia z wysokości opłaty
przekształceniowej, jak i okresu jej wnoszenia.
Co do zasady, zaświadczenia wydaje starosta - w przypadku
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub odpo-
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wiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu
albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Zaświadczenia takie wydaje się:
1) z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia przekształcenia albo
2) na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od
dnia otrzymania wniosku, albo
3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą
dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot
lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą
ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Trzeba jednak pamiętać, że samo zaświadczenie nie
jest konieczne ani do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ani do zbycia lokalu stanowiącej odrębną własność. Jednakże zaświadczenie będzie
niezbędne do przekształcenia spółdzielczego prawa
do lokalu w odrębną własność. W momencie bowiem
ustanawiania odrębnej własności lokalu, należy w prowadzonej dla niego księdze wieczystej określić jakiej
wielkości udział, w jakim prawie do gruntu (własności
czy użytkowaniu wieczystym) lokal posiada.
Z mojego doświadczenia i innych kolegów notariuszy
wynika, że trudno uzyskać zaświadczenie w przepisowym
30-dniowym terminie w przypadku konieczności usta-

nowienia odrębnej własności lokalu – czy to w drodze
przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu, czy to
w drodze zawarcia stosownej umowy z deweloperem.
Wniosków jest bardzo dużo, a właściwe organy wydają
się nieprzygotowane, ani pod względem kadrowym ani
technicznym, do wystawiania zaświadczeń w terminie
30 dni.
Nie jest to jednak wina wyłącznie właściwych urzędów.
Należy pamiętać, że w samej Warszawie mówimy o konieczności wydania kilkuset tysięcy zaświadczeń. Jednakże najważniejsze, co wpływa na szybkość wydawania zaświadczeń, to fakt, że ustawa nie jest napisana w sposób doskonały. Podstawowe kwestie nie są uregulowane w sposób jasny
i wyczerpujący. Ustawa stwarza problemy interpretacyjne
nie tylko organom wydającym zaświadczenia, ale również
prawnikom i beneficjentom tej ustawy.
Z publikacji prasowych wynika, że na dzień pisania tego artykułu, w Warszawie wydano jedynie kilka
tysięcy zaświadczeń. Urzędy ugrzęzły w „papierologii”.
Niewątpliwie konieczna będzie w najbliższym czasie nowelizacja ustawy. W przeciwnym bowiem razie,
również okres 12 miesięcy będzie za krótki na wydanie
wszystkich zaświadczeń.
Paweł Kita
Kancelaria Notarialna Paweł Kita
Agnieszka Szałachowska
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