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Za nami Walne Zgromadzenie
Tegoroczne Walne Zgromadzenie za nami.  

W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spół-
dzielni reprezentował Prezes SM Ostrobramska 
Dariusz Kujawa, sprawujący swoją funkcję od  
1 czerwca 2018r. i Członek Zarządu Spółdzielni 
Jolanta Zielińska.

Rada Nadzorcza kadencji 2015-2018 złożyła 
sprawozdanie ze swojej działalności, podsumo-
wując miniony okres.  Wszystkie materiały, w tym 
sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Za-
rządu i podsumowujące rok informacje finansowe 
były dostępne dla Członków Spółdzielni przed Ze-
braniem w siedzibie naszej Administracji i są tam 
dostępne nadal, w godzinach przyjęć interesantów

Nowa inwestycja na obrzeżach naszych tere-
nów - planowany hotel przy ul. Grochowskiej - 
wzbudzała i nadal wzbudza żywe zainteresowanie, 
zwłaszcza osób mieszkających w Nieruchomości 
III. Warto wspomnieć, że już po Walnym odbyło 
się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami In-
westora, który okazał spore zrozumienie i elastycz-
ność, co wpłynęło na zmianę przez niego wstęp-
nych, niezadowalających nas planów budowy 
hotelu i zagospodarowania jego bezpośredniego 
otoczenia. Zabiegamy też o spotkanie trójstronne, 
z naszymi Mieszkańcami, przedstawicielem Inwe-
stora i władzami Pragi Południe. Poinformujemy 
Państwa, gdy Dzielnica określi termin i miejsce..

Podczas Zebrania przystąpiono też do wyboru 
nowego składu Rady Nadzorczej na lata 2018-
2021. Skład Rady i podział obowiązków pomię-
dzy jej Członków umieszczamy w dalszej części 
numeru.
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S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w a

Wszystkim naszym Mieszkańcom, ich Rodzinom i Bliskim 
serdecznie życzymy pięknych dobrych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech te dni miłości, nadziei, wybaczania dadzą ufność, otuchę i siły, 
a migotliwy blask choinki opromienia każdy kolejny dzień. 

Niechaj Nowy Rok szczodrze sypnie szczęściem  
i uśmiechami fortuny.
Wesołych Świąt!

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM Ostrobramska

Nowe koszty i sposób gospodarki 
odpadami – wieści z Ratusza

W listopadzie br. zaniepokojeni medialnymi in-
formacjami o drastycznych podwyżkach opłat za 
odbiór śmieci oraz zmianę metody ich naliczania, 
zwróciliśmy  się  do Prezydenta m.st. Warszawy 
z prośbą o rozważenie możliwości obniżenia pro-
ponowanych stawek. 
Obawiamy się, że naliczanie tych opłat zależnie 

od powierzchni mieszkania stanie się nadmiernym 

obciążeniem, szczególnie dla rodzin, które już teraz 
borykają się ze stale wzrastającymi kosztami utrzy-
mania i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 
a w szczególności dla osób starszych i samotnych. 
Wprowadzenie opłat od powierzchni mieszkania 
najprawdopodobniej związane jest ze stale zmniej-
szającą się liczbą osób zadeklarowanych jako za-
mieszkałe w danym lokalu. W naszej Spółdzielni od 
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kilku lat ob-
serwowane 

jest nietypowe 
zjawisko – wylud-

nienie,  co  najlepiej wi-
dać na zamieszczonym 

poniżej wykresie obok.  
Nie mamy prawnych możliwości spraw-

dzenia zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych 
w danym lokalu. Niektórzy właściciele mieszkań 
świadomie zaniżają faktyczną liczbę osób, a bywa 
i tak, że w mieszkaniu przebywa ich kilka, a zgło-
szona jest tylko jedna. W tej sytuacji uczciwi płacą 
za oszustów.
Wprowadzona kilka lat temu tzw. rewolucja śmie-

ciowa nie spełniła pokładanych oczekiwań i w prak-
tyce przysporzyła wiele problemów. Rozumiemy, 
że podwyżki związane są z wyższymi kosztami wy-
wozu i gospodarowania odpadami, jednak przed 
zmianami  prawnymi wprowadzonymi w  2012  r. 
Spółdzielnia miała możliwość negocjowania wa-
runków umowy z wybraną firmą lub firmami wywo-
żącymi śmieci. Obecnie nie mamy bezpośrednie-
go wpływu ani na wybór firmy, ani na częstotliwość 
wywozu, ani na możliwość naliczenia kar za zwłokę 
w usuwaniu piętrzących się i niewywożonych zgod-
nie z potrzebami i przyjętym harmonogramem od-
padów. 
Firmy wywożące odpady zachowują się jak mo-

nopoliści, potrzebne jest więc kompleksowe po-
dejście do tego tematu, a nie jedynie bezzasadne 
przerzucanie kosztów na obywateli  i  to czasami 
tych najuboższych.
Kolejny problem to stosowanie kar za brak se-

gregacji. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców 
zadeklarowanej segregacji odpadów rodzi odpo-
wiedzialność zbiorową dla wszystkich lokatorów, 
co wynika z trudności w ewentualnym ustaleniu, 
którzy z mieszkańców budynku wielorodzinnego 
nie dokonują selekcji odpadów. W związku z tym, 
niezależnie od faktu, że mieszkaniec przestrzega 
zadeklarowanej segregacji, będzie on zobowiązany 
do zapłaty wyższej stawki, czyli opłaty naliczanej za 
odpady mieszane.

W naszym wystąpieniu prosiliśmy o rozważe-
nie możliwości obniżenia proponowanych stawek, 
gdyż zgodnie z informacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej m.st. Warszawy https://www.
um.warszawa.pl/aktualnosci/polityka-zagospo-
darowania-odpadami-i-jej-skutki-dla-miast 
W związku z nowelizacją przepisów wprowadzo-

ny zostanie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 
Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie ko-
nieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawo-
wej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka 
to czterokrotność). Pierwotnie zakładano, że dla za-
budowy wielorodzinnej miasto wprowadzi opłaty wg 
powierzchni lokali mieszkalnych, jednak w czwartek 
12.12.2019 r. podczas sesji Rady Warszawy, radni 
zgodzili się na opłatę ryczałtową w domach jednoro-
dzinnych 94 zł oraz ryczałt za mieszkania w domach 
wielorodzinnych, który wynosi 65 zł.

mamy nadzieję, że w sytuacji tak daleko idą-
cych zmian, Rada warszawy rozważy określenie 
warunków i zasad pomocy osłonowej.
Nowy system może być obciążeniem dla niektó-

rych rodzin, zwłaszcza tych, które mieszkają w relatyw-
nie dużym lokalu, a są w trudnej sytuacji materialnej. 
Dlatego mamy nadzieję, że Warszawa zabezpieczy 
środki na system osłonowy – chodzi o możliwość 
wsparcia tych mieszkańców pomocą celową na opła-
cenie rachunków za opłatę odpadową. 
Do momentu oddania Biuletynu do druku Rada 

Miasta Stołecznego Warszawy nie podjęła wiążą-
cych decyzji w tym zakresie.

Liczba osób mieszkających w zasobach
sm ostrobramska w latach 2015-2019*

2015

93 304

92 236

93 367

92 036

90 824

2016 2017 2018 2019

*  Liczby  w  kolumnach 
oznaczają sumę miesz-
kańców dodając wszyst-
kie  miesiące  danego 
roku kalendarzowego.
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Jest to ponadto ubezpieczenie 
w najlepszej dostępnej na rynku for-
mule All risk tj. od wszystkich ry-
zyk (obecny produkt ubezpieczenie 
mienia ze składką płatną miesięcznie 
– ryzyka nazwane). Chroni również 
przed szkodami powstałymi w wy-
niku rażącego niedbalstwa ubezpie-
czonego i jego bliskich (poprzedni 
produkt ubezpieczenie mienia ze 
składką płatną miesięcznie – brak 
odpowiedzialności).
Wśród wielu nowości w jego za-

kresie jest dodatkowo: 
 ubezpieczenie roweru na wypa-
dek rabunku poza miejscem ubez-
pieczenia,
 ochrona od kradzieży przedmio-
tów codziennego użytku (np.: port-
fel, telefon, torebka, klucze) pozo-
stawionych w samochodzie,
 w ramach Assistance, klient ma 
pokryte zarówno koszty pomocy fa-
chowców np. hydraulika czy elektry-
ka, ale także części zamiennych do 
uszkodzonego sprzętu,
 OC w życiu prywatnym obejmu-
je ochroną mieszkańca jego osoby 
bliskie nie tylko na terenie kraju ale 
również na terenie całej Europy (sta-
ry produkt ubezpieczenie mienia ze 
składką płatną miesięcznie – ochro-
na tylko na terenie kraju). 
Nowością jest możliwość doku-

pienia już za 5 złotych miesięcznie 
wariantu Bezpieczny Nagrobek 
– ochrony nagrobka od pożaru, gra-
du,  deszczu,  powodzi,  uderzenia 
pioruna, osuwania się ziemi, wan-
dalizmu czy upadku drzewa. 
Jednocześnie  proponujemy 

Państwu korzystną relację składki 
do Sumy Ubezpieczeniowej. Przy 
niewielkiej różnicy składki każdy 
z Państwa może otrzymać nawet 

3 krotnie wyższą sumę ubezpie-
czenia  oraz  sumę  gwarancyjną 
w OC w życiu prywatnym.
Aby  rozpocząć ochronę Pań-

stwa mieszkania na korzystnych 
warunkach, koniecznie jest wypeł-
nienie  wniosku  o  ubezpieczenie. 
Na podstawie tego dokumentu wy-
stawimy dla Państwa polisę. Prosi-

my o zapoznanie się z informacjami 
o zaletach tego ubezpieczenia.
W celu ubezpieczenia należy wy-

pełnić wniosek, który znajduje się 
w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostro-
bramska, w pokoju nr.12, w godzi-
nach otwarcia Administracji, skąd 
zostanie odebrany przez przedsta-
wiciela UNIQA TU SA.
Wszelkich informacji o ubezpie-

czeniu udzielą Państwu pracownicy 
UNIQA TU S.A. pod numerami tele-
fonów: 604 140 097, 696 015 130.

Szanowni PańStwo, wProwadziliśmy dla PańStwa nowości 
w ubezPieczeniu mieSzkania ze Składką Płatną mieSięcznie Przy czynSzu. 
zmienione ubezPieczenie zaPewni PańStwu więkSze bezPieczeńStwo.

OferTA UNIQI złOżONA SM „OSTrObrAMSkA” W rAMACh WIelOleTNIeJ WSPółPrACy
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Przypomnijmy, że na podstawie 
tzw.  ustawy  przekształceniowej 
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U 2018, 
poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycz-
nia 2019 r. nastąpiło przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 
Jak  pisaliśmy  w  naszych  pi-

smach, kierowanych do Państwa 
na  początku  roku,  od  samego 
początku ustawa  ta budziła wie-
le  kontrowersji,  jednak  ostatnia 
jej nowelizacja z dnia 13 czerwca 
2019  r.  znacznie pomogła orga-
nom stosującym tę ustawę. 
Najważniejsza dla naszej Spół-

dzielni i najdalej idąca zmiana uję-
ta została w nowym art. 1a Ustawy, 
stwierdzającym, że do przekształ-
cenia gruntu dojdzie także w przy-
padkach, gdy grunt zabudowany 
jest innymi budynkami, obiektami 
budowlanymi lub urządzeniami bu-
dowlanymi, o ile łączna powierzch-
nia użytkowanych budynków  in-
nych niż będących lub służących 
budynkom mieszkalnym nie prze-
kracza 30 proc. powierzchni użyt-
kowej wszystkich budynków po-
łożonych na tym gruncie. 
Zapis ten umożliwił dotychcza-

sowym użytkownikom wieczystym 
przekształcenie na własność rów-
nież  gruntów,  na  których  do  tej 
pory położone były małe pawilony 
handlowe, kioski, trafostacje, place 
zabaw, reklamy wolnostojące etc. 
Dzięki tej zmianie możliwym stało 
się przekształcenie na własność 
gruntów naszej Spółdzielni. 
W dniu 02.08.2019 r. otrzymali-

śmy dwa zaświadczenia, wydane 

przez Burmistrza Dzielnicy Praga-
Południe Tomasza Kucharskiego, 
potwierdzające  przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntów z ob-
rębu 3-05-17  (o pow. 79 742,00 
m2)  i 3-05-18 (o pow. 84 780,00 
m2). Następnie po naszym wystą-
pieniu otrzymaliśmy z Urzędu dwa 
zaświadczenia z dnia 18.09.2019 r. 
potwierdzające wniesienie przez 
Spółdzielnię jednorazowej opłaty 
przekształceniowej, które z kolei 
dołączyliśmy do wniosku o wy-
kreślenie z naszych ksiąg wieczy-
stych roszczenia wpisanego przez 
Urząd o roczną opłatę przekształ-
ceniową z tytułu przekształcenia 
użytkowania wieczystego we wła-
sność. 

w przypadku właścicieli po-
siadających spółdzielcze wła-
snościowe prawa do lokali, to 
spółdzielnia uregulowała wszel-
kie formalności, czyli wystąpiła 
do urzędu z wnioskiem o zali-
czenie wniesionych na początku 
roku opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego na poczet jednora-
zowej opłaty przekształceniowej, 
wydanie zaświadczenia potwier-
dzającego uiszczenie tej opłaty 
oraz złożyła stosowny wniosek 
do ksiąg wieczystych. 
Natomiast osoby posiadające 

prawo odrębnej własności lokalu 
same powinny dokonać tych for-
malności. 

urząd dzielnicy opracował 
krótką informację na temat tego, 
co należy zrobić, by prawidłowo 
uregulować wszystkie sprawy 
związane z przekształceniem, 
którą zamieszczamy niżej.

Jeśli otrzymałeś zaświadcze-
nie potwierdzające przekształce-
nie nieruchomości:
  zgłoś zamiar wniesienia opła-
ty jednorazowej wraz z bonifikatą 
w Urzędzie Dzielnicy
 po otrzymaniu informacji o wy-
sokości należności wnieś opłatę, 
dostaniesz dokument potwierdza-
jący spłatę należności 
 złóż wniosek w sądzie wieczy-
stoksięgowym o wykreślenie rosz-
czenia o opłatę wpisowego w księ-
dze wieczystej
 jeśli wcześniej wniosłeś opłatę 
roczną za użytkowanie wieczyste 
w 2019 r., nadpłata zostanie zwró-
cona na wskazane konto lub w ka-
sie Urzędu Dzielnicy)

Jeżeli nie otrzymałeś zaświad-
czenia:
  zaświadczenia  wydawane  są 
sukcesywnie, bez potrzeby skła-
dania wniosku;
 nie masz powodu do obaw, za-
chowujesz  prawo  do  bonifikaty, 
bez względu na datę otrzymania 
dokumentu masz 2 miesiące na 
zgłoszenie  zamiaru  wniesienia 
opłaty jednorazowej;
 sprawdź, które nieruchomości 
zostały  przekształcone  na  stro-
nach  dzielnic,  zarządu  Mienia 
Skarbu Państwa  lub w wyszuki-
warce na stronie warszawa19115.
pl/przekształcenia;
  jeśli nieruchomość  jest  już na 
liście przekształconych nierucho-
mości, poczekaj na dokument, nie 
musisz płacić za użytkowanie wie-
czyste w 2020 r.

szczegółowych informacji 
udziela miejskie centrum kon-
taktu warszawa 19 115 

pRzekształceNie pRawa użytkowaNia 
wieczystego gRuNtów w pRawo własNości
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Po  raz  kolejny  kontrola  lu-
stracyjna  Krajowej  Rady  Spół-
dzielczości podkreśliła dbałość 
zarządzających  i  mieszkańców 
o wygląd naszego osiedla, które 
uznane  zostało  za  jedno  z  naj-
bardziej  zadbanych,  czystych 
osiedli w Warszawie. Taka opinia 
zobowiązuje do dalszych działań 
w tym kierunku.
Wszystkim mieszkańcom, któ-

rzy aktywnie uczestniczą w  two-
rzeniu  ogródków  przy  klatkach 
wejściowych oraz ukwiecają ścia-
ny budynków balkonowymi aran-
żacjami, Rada Nadzorcza i Zarząd 
składają serdeczne podziękowa-
nia za wkład pracy i zaangażowa-
nie w kształtowaniu pozytywnego 
wizerunku Spółdzielni – naszego 
wspólnego miejsca zamieszkania.

Każdego  roku  jesienią  spo-
tykamy się, by w miłej, sąsiedz-
kiej  atmosferze  wymienić  swo-
je  doświadczenia  „ogrodnicze”, 
obejrzeć  galerię  fotografii  naj-

piękniejszych  okazów  kwiatów 
i kwitnących krzewów, by razem 
pośpiewać i potańczyć. 
Warto podkreślić, że przy aran-

żowaniu  kwietników  przydomo-

wych  integrują  się  całe  grupy 
mieszkańców.  Jedni  przynoszą 
nowe  rośliny ze swoich działek, 
inni wymieniają się wyhodowany-
mi już tu – na osiedlowym trawniku 
– wspaniałymi okazami kwiatów 
i krzewów. Ta niezwykła sąsiedz-
ka  integracja sprzyja zawieraniu 
przyjaźni  w  ramach  osiedlowej 
społeczności.
Zachęcamy wszystkich miesz-

kańców  do włączania  się  w  na-
szą „akcję kwiatową” w przyszłym 
roku. O balkony  i  ogródki warto 
dbać już od pierwszych, ciepłych 
tygodni!

Vi edycJa koNkuRsu Na 
NaJpiękNieJszy BaLkoN 

i ogródek
Już od Sześciu lat rada nadzorcza i zarząd SPółdzielni PatronuJą 
konkurSowi, którego celem JeSt ukwiecenie otoczenia naSzych budynków, 
a Przede wSzyStkim troSka o wygląd i eStetykę oSiedla.
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mikołaJkowa zaBawa 

w dniu 4 grudnia gościliśmy w oSiedlowym klubie relaX 
Ponad 140 dzieci na radoSneJ i huczneJ zabawie mikołaJkoweJ. 
tradycyJnie były tańce, zabawy i konkurSy. buzie śmiały Się 
weSoło, a konkurSowe zmagania okazały Się wcale nie takie 
trudne! JeSteśmy Przekonani, że w imPrezie wzięły udział 
wyłącznie grzeczne dzieci, Ponieważ i StarSze, i młodSze 
otrzymały bardzo PrzyJemne Prezenty od świętego mikołaJa. 
z Pewnością zaSłużone!

W imieniu władz Spółdzielni dzię-
kujemy wszystkim sponsorom:
 UNIQA Towarzystwo Ubezpie-
czeń S.A.
 M&M UBEZPIECZENIA Marcin 
Goławski
 PUH EL-RAD Dariusz Wajs
 TeleArTNet Sp. z o.o.
 MP Wentylacja Sp. z o.o.
 ARTEL-ARTUR CIÓŁKOWSKI
 Usługi Remontowo-Budowlane 
Leszek Słuchocki



SM „Ostrobramska”7

Kanapa nikomu nie zapewni dłu-
giego i dobrego życia. Ta uniwer-
salna maksyma trafiła na podatny 
grunt w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ostrobramska”. Dlatego Zarząd 
Spółdzielni i Rada Nadzorcza już 
tradycyjnie, systematycznie orga-
nizują  turnieje  tenisa  stołowego 
dla wszystkich zainteresowanych, 
niezależnie od wieku. Zależy nam 
bowiem szczególnie na integracji 
społeczności lokalnej.

W tym roku była 
szczególna okazja. 
Sekcja  tenisa sto-
łowego przy Osie-
dlowym  Klubie 
RELAX obchodzi 12-lecie swego 
istnienia.  To może  niewiele,  ale 
satysfakcja bardzo duża. Ponadto 
w grudniu chcieliśmy uhonorować 
Mikołaja…

zawody odbyły się 7 grudnia 
br. w szkole podstawowej nr 163 

im. „Batalionu zośka” przy ul. 
tarnowieckiej 4.
Na co dzień ćwiczymy regular-

nie, 2 razy w tygodniu (we wtorki 
i piątki), w hali wspomnianej szko-
ły.  Udział  bierze  kilkudziesięciu  
tenisistów (i tenisistek) w wieku od 

mikołaJkowy tuRNieJ 
teNisa stołowego 

– działo się!

w kLuBie ReLaX





7 do 83 lat. Każdy bowiem wiek jest 
dobry by dbać o kondycję i dobre 
samopoczucie. Poziom zawodni-
ków jest różny. Najważniejszy jest 
jednak ruch i miła zabawa. 
Odnosimy też sukcesy, zdoby-

wając puchary i medale na turnie-
jach, również ogólnopolskich.

W roku ubiegłym odbył się tur-
niej z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Rywa-
lizowano w kilku kategoriach wie-
kowych. Piękne puchary i pamiąt-
kowe medale ufundowali włodarze 
SM „Ostrobramska”: Pan Prezes 
Dariusz Kujawa i Pani Prezes Jo-
lanta  Zielińska. Oprawa  imprezy 
była  godna  Jubileuszu.  Dopisali 

też sponsorzy m.in. Urząd Dzielni-
cy Praga Południe, Grupa  INCO, 
Instytut Wydawniczy PAX, Honda 
Witolin,  Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej J.J. CAPRICORN, Pie-
karnia Putka i Sieć sklepów TOPAZ, 
Santander Bank i Deutsche Bank. 
W tym roku było podobnie. 
Trzeba zaznaczyć, że zaintere-

sowanie ostatnią, grudniową  im-
prezą przeszło nasze oczekiwania. 
Na Turnieju pojawiło się ponad 100 
amatorów plastikowej piłeczki z ca-
łej Warszawy. Bawimy się wspania-
le, ale gramy na poważnie!
Tradycja  gry  w  popularnego 

ping-ponga liczy sobie blisko 150 
lat, a od 1988 roku tenis stołowy 
wszedł do wielkiej rodziny dyscy-
plin olimpijskich. 
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W październiku czekamy na ogłoszenie wyników 
konkursu na najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki 
„Ostrobramskiej:. Jak zawsze, będzie ono połączone 
z miłym, sąsiedzkim spotkaniem w Klubie Relax. 
O terminie poinformujemy na tablicach ogłoszenio-
wych Klubu i w siedzibie Spółdzielni, ale serdecznie 
zapraszamy już dzisiaj.
Do zobaczenia!

Karmisz ptaki?Konkurs - rozstrzygnięcie
Nie karm chlebem! To wbrew obiegowym opiniom 
bardzo szkodliwe dla ptasich żołądków, podobnie, 
jak wyrzucane na trawnik paskudne resztki z obiadu, 
stanowiące dowód na bezmyślność i całkowity brak 
kultury.
O ile w lecie najważniejsze było pojenie ptaków  
i udostępnianie im pojemników ze świeżą wodą,  
o tyle zimą mile widziane są wszelkie ziarna, suro-
we marchewki czy jabłka. Specjalne kule - karma dla 
ptaków, dostępne także w wielu supermarketach, to 
wydatek rzędu 2-5 złotych i gwarancja prawdziwej 
pomocy, korzystnej dla skrzydlatej braci.

Budżet Partycypacyjny - tak niewiele brakło
Tym razem w Budżecie Partycypa-
cyjnym walczyliśmy ze zmiennym 
szczęściem. 
Zabrakło tyko 10 głosów, by sfi-
nansowano nam (w kwocie234.500 
zł) otwarte boisko przy budynkach 
Łukowska 3/5/7 i 9 (autorzy: Mar-
cin Kluś i Dariusz Kujawa). Cho-
dzi o 
wyremontowanie części starego, 
asfaltowego boiska ( 600 m2 tj. 
30x20 m). 
Nowoczesne boisko miało mieć 
nawierzchnię poliuretanową i wy-
posażenie do gry w piłkę nożną, 
siatkówkę, koszykówkę i tenisa 
ziemnego. Projekt zyskał 511 gło-

sów, a następny, już zwycięski, 
miał 521. Cóż, będziemy walczyć 
w kolejnej edycji - liczymy na 
Państwa, ponieważ ta inwestycja 
wpłynie znakomicie na funkcjo-
nalność i estetykę obiektu, bez 
kosztów, które musieliby ponosić 
Spółdzielcy.
Więcej szczęścia w głosowaniu 
miały inne nasze projekty, w tym 
autorstwa Dariusza Kujawy: bu-
dowa oświetlenia nad nowo po-
wstałym przejściem pieszo-rowe-
rowym, na wysokości pawilonów 
handlowych przy ulicy Łukowskiej 
7 na kwotę 40.000,00 zł, zorgani-
zowanie 45 godzin zajęć z instruk-

torem na siłowniach plenerowych 
w naszej dzielnicy, rotacyjnie na 
kolejnych siłowniach plenerowych 
na terenie dzielnicy Praga-Połu-
dnie (10.200,00 zł), oraz projek-
ty Anny Oleksiak: umieszczenie 
3 tablic informujących o historii 
powstania pomnika w Parku Zni-
cza poświęconego ofiarom barba-
rzyństwa hitlerowskiego II wojny 
światowej (7.500,00 zł) i uszycie 
strojów estradowych dla Chó-
ru Witolin składającego się z 18 
osób, koncertującego na terenie 
całej stolicy (5.400,00 zł).
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Przede wszystkim – hartować, 
póki nie ma wielkich mrozów. Po po-
wrocie ze spaceru – zwłaszcza, jeśli 
padał deszcz – dobrze jest wytrzeć, 
najlepiej  do  sucha,  sierść  i  łapy. 
Przemoczenie nie służy naszym pu-
pilom, nie tylko tym niewielkim, jak 
yorki, ale też dużym i okazałym.
Lepiej, gdy pies spożywa posiłek 

po spacerze, a nie przed. W prze-
ciwnym wypadku (szczególnie du-
żym osobnikom) grożą problemy 
gastryczne, a nawet wymagający 
natychmiastowej interwencji leka-
rza weterynarii skręt kiszek! Lepiej 
więc karmić po, a nie przed.
Czy należy, wzorem niektórych 

starszych pań, w sezonie grypo-
wym poić pieska na rozgrzewkę 
ciepłą herbatą z cytryną i cukrem? 
Zdecydowanie nie. Pies ma swoją 

miskę ze świeżą wodą i to wystar-
czy. Herbata, zwłaszcza słodzona, 
prędzej  zaszkodzi  niż  pomoże. 
Istotne jest jednak odpowiednie 
karmienie psa. Warto w tym czasie 
zadbać o dodatkową porcję wita-
min nawet, gdy pies jest karmiony 
„zrównoważoną” suchą paszą pro-
sto z reklam telewizyjnych. Wiele 
psów ma słabość do niektórych 
warzyw czy owoców. Jeśli wetery-
narz nie zgłasza protestów…
Czy  kupować  psu  specjalne 

ubranko?  Drobnym,  niewielkim 
pieskom może się przydać, chro-
niąc w mróz  przed  zbyt  łatwym 
przemarzaniem. Nie warto stoso-
wać ich, gdy temperatura jest jesz-
cze plusowa. Psy o większej masie 
świetnie dadzą sobie radę same, 
szczególnie, gdy są w ruchu.

Jeśli chodzi o psie buty, jestem 
im przeciwna. To wielki dyskomfort 
dla zwierzęcia i doskonale można 
się bez nich obejść.  Lepsze  jest 
systematyczne natłuszczanie po-
duszeczek psich łap, a po powrocie 
ze spaceru, zwłaszcza gdy śnieg 
na  chodniku był  posypany  solą, 
konieczne jest dokładne ich umycie 
(także przestrzeni między palcami) 
i osuszenie. To wystarczy.
Na koniec – torebka na psie „pa-

miątki” w kieszeń, smycz w dłoń 
i – przyjemnego spaceru Państwu 
życzę!

pieska zima
zima nie JeSt łaSkawa dla PSów. także tych, które 
mieSzkaJą w mieście. Jak im Pomóc Przetrwać trudny czaS?

mikołaJkowy 
tuRNieJ – cd.


