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Wielkanocny pacierz
										
ks. Jan Twardowski
Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
Mieszkańcom Osiedla oraz ich najbliższym
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz uśmiechu
składa Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”
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W załączonej tabeli przedstawiamy całościowe zestawienie kosztów termomodernizacji.
W latach 2006 – 2008 Spółdzielnia wykonała roboty termomodernizacyjne na 9
budynkach w całości ze środków własnych tj. funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.
W latach 2010 – 2011 kontynuowano docieplenia pozostałych 14 budynków
z wykorzystaniem środków pozyskanych z zaciągniętego przez Spółdzielnię
kredytu termomodernizacyjnego. Właściwie przygotowana i przeprowadzona
inwestycja owocowała przyznaniem Spółdzielni przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnych na łączną kwotę 2.168.994, - zł. Kwota
ta jest pomniejsza odpowiednio o kapitał do spłaty, w ramach zaciągniętych na
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660
1 806 313 113 804
660
2 024 307
98 324
660
2 046 925 116 450
660
2 790 452 209 379
850
2 759 905 134 890
806
660
1 131 676
34 803
080
8 540
710
3 654
109
3 654
660
8 540
806
660
9 760
660
3 654
660
8 540
660
3 654
181 534 748
343 077
5 144 646 4 911
377 740
595
12 609 573 707 650
5 624 006
5 527 297
1 451 595
14 231 660
roku wykonania poszczególnych robót składających się na tzw. termomodernizację z robotami towarzyszącymi.
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dla każdego budynku ujęto jednakowy zakres robót niezależnie od

Łukowska 7
Ostrobramska 84
Witolińska 6
Łukowska 8
Ostrobramska 78
Tarnowiecka 3
Jarocińska 1
Komorska 10
Łukowska 9
Łukowska 15
Łukowska 4
Łukowska 6
Ostrobramska 80
Ostrobramska 82
Witolińska 2
Komorska 4
Komorska 8
Łukowska 17
Łukowska 3
Łukowska 5
Witolińska 4
Witolińska 5
Witolińska 8

adres

w latach 2006-2009 100% kosztów poniosła Spółdzielnia
w latach 2010 i 2011 Spółdzielnia uzyskała kredyt i nie ponosiła 100% kosztów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lp

Koszty robót termomodernizacyjnych wykonanych w latach 2006-2011 (podano 100% kosztów wg faktur)

Podsumowanie kosztów termomodernizacji zasobów SM „Ostrobramska”

Bilans prowadzonych prac przeciwpożarowych
Sprawa bezpieczeństwa ppoż jest omawiana w Spółdzielni od kilku lat. Żaden z naszych wysokich 23 budynków nie spełnia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonaliśmy wiele planów
i symulacji kosztów, jednakże większość propozycji nie została
zatwierdzona do realizacji w latach ubiegłych.
W 2010 roku w 5 budynkach Spółdzielni (Komorska 4, Łukowska 3, 4, 15, Ostrobramska 84) Państwowa Straż Pożarna dokonała kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Podobna kontrola odbyła się w 2011 roku w jednym budynku
(Łukowska 17). W wyniku kontroli otrzymaliśmy decyzje Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nakazujące
wykonać w określonym czasie szereg robót poprawiających
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ważne, że decyzje te są
wynikiem nowych, dużo bardziej rygorystycznych przepisów
o ochronie ppoż, aniżeli obowiązujące w latach, w których budynki wznoszono. Spółdzielnia wniosła odwołania od części nałożonych nakazów, jednakże tylko część z nich została potraktowana
przez Straż łagodniej.
Decyzje PSP w szczególności obejmowały:
1. Wyposażenia 5 budynków w instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, w skrócie zwane „mokrymi pionami ppoż”. Na
przełomie 2011 i 2012 roku roboty te zostały już zrealizowane

w całości w budynkach Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska
4, Łukowska 15 i Ostrobramska 84.
2. Wymianę
i
montaż
dodatkowych
drzwi,
o odpowiedniej odporności ogniowej wraz z instalacjami sygnalizacyjnymi, na klatkach schodowych budynków Łukowska 4
i Łukowska 17. Aktualnie trwa projektowanie robót dla budynku Łukowska 4 oraz wykonywana jest ekspertyza rozwiązań
zamiennych dla budynku Łukowska 17, po której zlecimy wykonanie projektu.
Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą zlecił wykonanie planu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
we wszystkich 23 budynkach naszego Osiedla. Opracowany
uprawniony ch rzeczoznawców został przekazany Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
Plan obejmuje kompleksowo wszelkie zagadnienia bezpieczeństwa ppoż, występujące we wszystkich naszych budynkach.
Posłuży on Spółdzielni do sukcesywnej realizacji robót, poprawiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w tym m.in. w
2012 r. wykonamy wyłączniki główne prądu ppoż we wszystkich
budynkach osiedla, wymienimy drzwi do piwnic we wszystkich
budynkach wieloklatkowych na zalecane drzwi ppoż o klasie odporności ogniowej EI 30.

Zamykanie zsypów i segregacja odpadów
Kontynuujemy wyłączanie z eksploatacji rur zsypowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami odnośnie wyrobów zawierających
azbest, które nakazują uniemożliwienie emisji i przenikania z pionów zsypowych szkodliwych dla zdrowia drobin i pyłów azbestu.
O działaniach tych informowaliśmy już Państwa w poprzednim
numerze Biuletynu.
Podjęte prace wyłączające piony zsypowe obejmują również
przedsionki na piętrach, w których dokonujemy:
1) oprysku wnętrz rękawów wsypowych preparatem
głęboko penetrującym, wiążącym włókna azbestu;
2) zaspawania i uszczelnienia szuflad zsypowych na
poszczególnych kondygnacjach;
3) odkurzenia pomieszczeń przedsionków;
4) zmycia na mokro i oprysku ścian i sufitów po-

mieszczeń przedsionków preparatem głęboko penetrującym, wiążącym włókna azbestu;
5) uszczelnienia i stałego zamknięcia drzwi do pomieszczeń przedsionków, a następnie pozostawienie
ich jako nieużytkowe.
Otrzymujemy liczne zapytania
mieszkańców
dotyczące
możliwości
wykorzystywania pomieszczeń przedsionków na
własne cele. Niestety przedstawione
powyżej uwarunkowania, wynikające ze stanowiska
Państwowej Straży
Pożarnej oraz konieczności przeprowadzania okresowych
badań w chwili obecnej wykluczają możliwość
ich
wynajmowania i jakiegokolwiek użytkowania. O wszelkich
zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na
bieżąco.

Segregacja kosztuje taniej
Uprzejmie
informujemy, że
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Ostrobramska” w ramach robót remontowych zaplanowanych do wykonania w roku 2012
realizuje prace
związane z wyłączeniem z eksploatacji pionów zsypowych
i adaptacją dolnych komór śmietnikowych umożliwiających
segregację odpadów.
Przypominamy, że konieczność wykonania
tych
prac,
a tym samym wprowadzenia zmiany sposobu gromadzenia
i usuwania nieczystości komunalnych oraz wprowadzenia
nowych rozwiązań
w dotychczasowym
funkcjonowaniu
wywozu nieczystości wynikała z nałożonego na Spółdzielnię
z mocy samego prawa obowiązku :
• zlikwidowania zagrożenia jakie stwarzały dla środowiska i zdrowia użytkowników rury zsypowe zawierające azbest;
• nakazania przez Państwową Straż Pożarną wymiany drzwi do wszystkich przedsionków
zsypowych
na piętrach na ognioodporne, czego uniknęliśmy

dzięki wyłączeniu z eksploatacji pionów zsypowych i zamknięciu przedsionków piętrowych;
• segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
Uwzględniając powyższe wybrano
najtańszą koncepcję
jednoczesnego rozwiązania wszystkich problemów, polegającą na wyłączeniu pionów zsypowych z eksploatacji
i przystosowaniu obecnych dolnych komór śmietnikowych
do zmienionej funkcji.
Prace te zostały
zakończone
już w 11 budynkach,
w których
wykonano 42 nowe
komory śmietnikowe.
Z eksploatacji wyłączono piony zsypowe przez zaspawanie szuflad zsypowych i zabetonowanie otworu wlotowego rury zsypowej na ostatnim piętrze oraz jej otworu
wylotowego na parterze.
Wyremontowane dolne komory śmietnikowe są zamykane na taki sam klucz jak klucz do drzwi
domofonowych na
klatce schodowej. Nowa komora
c.d. na str. 4
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Recykling ... -

c.d. ze str. 3

śmietnikowa
została
wyposażona w
dwa
rodzaje
pojemników :
• do segregacji odpadów (opakowania szklane, papier oraz opakowania plastikowe);
• do zbiórki pozostałych, nie segregowanych odpadów komunalnych takich jak resztki jedzenia, produkty spożywcze i inne
odpady, które ulegają rozkładowi.
Wykonanie tego przedsięwzięcia przez Spółdzielnię przy
jednoczesnym, właściwym gromadzeniu przez wszystkich
Mieszkańców
odpadów, pozwoli nam na definitywne

rozwiązanie problemu segregacji śmieci.
Oceniamy, że
gdy wszyscy zastosują się wymogów selektywnej zbiórki odpadów, przyniesie to wymierne efekty w obniżce
opłatach czynszowych.
Apelujemy o wspólne dbanie o czystość na terenie naszego Osiedla! Nie pozostawiajmy śmieci przed komorami zsypowymi, nie
wyrzucajmy ich przez okna, nie dokarmiajmy ptaków na parapetach i sprzątajmy po swoich pupilach. Pilnujmy się wzajemnie,
a wszystkim nam będzie mieszkało się bardziej komfortowo i przyjemnie.

Sprzątanie na klatkach schodowych – rozpoczęte!
Ze względu na ochronę
zdrowia i życia ludzkiego
oraz celem likwidacji stwierdzonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Straży Pożarnej zagrożeń dla bezpieczeństwa
mieszkańców w budynkach SM „Ostrobramska”, zapewniamy
o kontynuowaniu działań zmierzających do eliminacji uchybień
i naruszeń przepisów przeciwpożarowych:
1. usunięcia na stałe przedmiotów palnych, mebli i materiałów
palnych składowanych w wygrodzonym korytarzu;
2. demontażu zabudów na drogach komunikacji ogólnej, służącej celom ewakuacji.
W oparciu o § 4 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Spółdzielnia
wyznacza lokatorom ostateczne terminy usunięcia przedmiotów, mebli i rzeczy przetrzymywanych przez nich na korytarzach jak też do zdemontowania krat montowanych bez

zgody i wiedzy Spółdzielni pod rygorem przystąpienia do demontażu i uprzątnięcia materiałów palnych przez Spółdzielnię
na ich koszt.
O każdej z podejmowanych przez Spółdzielnię akcji w tym zakresie informowana jest Policja i Straż Miejska, która asystuje pracownikom Spółdzielni przy wycinaniu krat czy opróżnianiu z ruchomości ciągów ewakuacyjnych.
Zdemontowane kraty są przetrzymywane w komorach zsypowych
poszczególnych budynków, gdzie po bezskutecznym wezwaniu
właściciela do ich odbioru są wywożone na tzw. zwałkę.
Dziwi nas opieszałość niektórych mieszkańców w realizacji wymagań przeciwpożarowych, choć wiedzą, że uniemożliwianie lub
ograniczanie dostępu do dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru lub innego zagrożenia może poważnie utrudnić szansę na
ewakuację przebywających w obiekcie osób nam najbliższych,
przyjaciół czy sąsiadów lub całkowicie uniemożliwić akcję. W razie nieszczęścia, po fakcie, komu powiedzą "przepraszam"?

Monitoring na terenie Osiedla
Nie zaprzestajemy intensywnych prac w celu poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie. Szczegółowo analizujemy możliwości
i działania, zmierzające do stworzenia systemu monitoringu, który
byłby w dalszej perspektywie zintegrowany z systemami miejskimi
i policyjnymi. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielami Urzędu Miasta Warszawy, Biura Bezpieczeństwa i Policji.
W dniu 24.02.2012r. zorganizowaliśmy spotkanie z udziałem m.in.
Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu p. Jacka Gniadka,
Naczelnika Działu Technicznego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu p. Jacka Łukomskiego, przedstawiciela Komendy Stołecznej
Policji p. Pawła Strzeleckiego. Wypracowano wstępne, przyszłościowe założenia systemu. Obiecano nam fachową pomoc przy
lokalizacji kamer, opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, przygotowaniu opracowań technicznych i innych.
Celem zapoznania się z podobnymi rozwiązania w innych spółdzielniach na terenie Warszawy, Zarząd i pracownicy naszej Spółdzielni odwiedzili m.in. Administrację Osiedla „Kijowska”, gdzie podobny system działa już od ponad roku.
Szacunkowy koszt zakupu i montażu pierwszych profesjonalnych
kamer, serwera, rejestratora sieciowego oraz połączeń kablowych
to około 50.000 zł. Środki na ten cel uda się Spółdzielni pozyskać
bez podwyższania z tego tytułu opłat eksploatacyjnych.
Najważniejsze, że istnieje możliwość późniejszej, dowolnej rozbudowy systemu w ramach zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb
a także - w dalszej perspektywie - podłączenie naszej sieci do monitoringu miejskiego i policyjnego.
4

  SM „Ostrobramska”  

Nasi mieszkańcy łamią przepisy bhp
na klatkach schodowych!
Pomimo obowiązujących przepisów p.poż., przepisów bhp oraz
Regulaminu Porządku Domowego SM „Ostrobramska”, spora
część naszych mieszkańców lekceważy te zasady.
Pracownicy Spółdzielni, Straż Miejska i Policja wciąż odbierają
zgłoszenia na temat pijaństwa na klatkach schodowych, zwłaszcza przez osiedlową młodzież. Sygnały ze strony mieszkańców
dot. tego procederu te służby mundurowe starają się weryfikować
na bieżąco. Niestety, niewielka ilość zdecydowanych, konkretnych
informacji od pozostałych mieszkańców powoduje, że takie grupy
osób po interwencji przenoszą się do innego budynku.

Problem stanowią też osoby, wykorzystujące klatki schodowe
jako palarnie papierosów. Szczególnie dotkliwy staje się ten problem w sezonie grzewczym, gdzie palacz otwiera okno powodując wyziębienie piętra w budynku. Ponadto dym jest "zasysany"
do wszystkich naszych mieszkań, co wynika z naszego systemu
wentylacyjnego. Zadziwia beztroska palaczy, dla jednego "dymka"
powodujących wyziębienie klatek schodowych i co za tym idzie
wzmożone zużycie ciepła, bo koszty c.o. rozliczane są według zużycia ciepła w budynku, więc konsekwencje takiego postępowania
ponosimy wszyscy.

Nowe miejsca postojowe
- to nie bezpłatne całodobowe parkingi!
Przypominamy, że realizując zapotrzebowanie naszych mieszkańców na dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ciągów pieszo
jezdnych, na terenie Osiedla urządzonych zostało 9 takich miejsc.
Znajdują się one przy budynku Ostrobramska 78 (5 miejsc postojowych) oraz przy budynku Witolińska 8 (4 miejsca postojowe).

Apelujemy do osób traktujących je, jak bezpłatne parkingi całodobowe, o umiar i zwykłą spółdzielczą solidarność. Nie przygotowaliśmy ich wyłącznie dla Państwa. To nasz wspólny majątek, wspólne Osiedle i wspólna troska o nie, a także - prawo do korzystania
z nich nie tylko dla "szybszych i sprytniejszych".

Zadłużenia mieszkańców rosną!
Z przykrością informujemy, że na dzień 31.12.2011 r. odnotowaliśmy
wzrost zaległości bieżących lokali mieszkalnych w opłatach czynszowych porównaniu z rokiem 2010: z 2,22% na 3,00% ,tj. o ok. 225 000
zł. Są to zaległości nie przekraczające 3 krotności miesięcznych opłat
czynszowych.
Działania windykacyjne prowadzone przez Spółdzielnię opierają się
przede wszystkim na Statucie SM „Ostrobramska”, Uchwale nr 86
Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2009 r. (regulamin GZM) oraz ustaleniach zawartych w Uchwale nr 24 Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia
28.02.2007 r. w sprawie zasad postępowania wobec osób zadłużonych (dokumenty do wglądu w Spółdzielni).
W roku 2011 podjęliśmy szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych:
- monity do osób zalegających w opłatach za użytkowanie lokalu
wysyłane były na dzień 28.II, 31.III., 30VI, 31.VIII, 31.X. Informacja
o stanie konta na 31.XII 2011 r. zawierała potwierdzenie salda dla
lokalu.
- w dniu 05.04.2011 r., oraz 05.12.2011 r. na klatkach schodowych
wywieszone zostały informacje o zaległościach czynszowych na
31.03.2011 r., z wyszczególnieniem numerów lokali.
- w roku 2011 wysłano 352 zaproszeń do dłużników, celem umożliwienia im wyjaśnienia w biurze Zarządu Spółdzielni powodów wzrastających zaległości. Spowodowało to natychmiastową spłatę całości
zaległości przez 108 osób, 53 osoby spłaciły ich część, a 10 z nich
podpisało zobowiązania ratalnej spłaty pozostałej części zadłużenia.
Niestety, 181 osób nie podjęło żadnych konstruktywnych działań.
- dodatkowo inni dłużnicy, w stosunku do których nie wystosowano
zaproszeń złożyli również około 15 zobowiązań dot. systematycznej

spłaty zaległości. Zobowiązania te są co miesiąc weryfikowane przez
dział czynszów, a każde opóźnienie w spłacie skutkuje natychmiastowym wezwaniem do spłaty całości zaległości.
- wystosowano 368 przedsądowych wezwań do zapłaty
- skierowano 154 sprawy na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 352 460 zł.
- otrzymano 121 sądowych nakazów zapłaty na kwotę 286 030 zł
(bez kosztów, odsetek sądowych oraz kosztów komorniczych).
Zaopatrzone w klauzulę wykonalności nakazy zapłaty są kierowane
do Komornika Sądowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zmierzającego do zajęcia nie tylko majątku ruchomego dłużnika, jego wynagrodzenia czy innych świadczeń, ale też do zajęcia
przysługujących mu praw do nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawdo lokalu lub prawa odrębnej własności). Aktualna
sytuacja na rynku nieruchomości oraz fakt, że licytowany przez sąd
lokal jest zbywany wraz z jego mieszkańcami powoduje, że licytacje
często okazują się bezskuteczne, a to jedynie wydłuża proces odzyskiwania długu przez Spółdzielnię.
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi aktualnie toczy się 7
postępowań eksmisyjnych w stosunku do dłużników, którzy nie rokują możliwości spłaty zadłużenia, nie posiadają majątku ruchomego
do zajęcia jak też nie są właścicielami zajmowanych lokali mieszkalnych. W dwóch przypadkach zapadły już orzeczenia sądu dot. eksmisji z lokalu bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. W
tej chwili Spółdzielnia oczekuje na nadanie tym orzeczeniom tytułów
wykonalności. Po przeprowadzeniu czynności eksmisyjnych z udziałem Komornika, odzyskane lokale zostaną zbyte w drodze przetargu,
a należności Spółdzielni (zadłużenie, odsetki, pozostałe koszty) pokryte w ramach rozliczenia wkładów lokatorskich.
c.d. na str. 6
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Rosną ... -

c.d. ze str. 5

Zestawienie zaległości łącznie na 31. 12 2011 r. z podziałem na
budynki oraz w przeliczeniu na powierzchnię lokali mieszkalnych

Nieruchomość

I

Budynek

Łącznie
RAZEM
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m²

zł

zł/m²

102 295

7,94

Komorska 8

5 190,70

100 921

19,44

Komorska 10

5 199,73

31 920

6,14

Łukowska 15

9 139,80

23 635

2,59

Łukowska 17

5 208,90

100 779

19,35

Ostrobramska 82

13 761,60

215 940

15,69

Ostrobramska 84

6 880,60

113 305

16,47

Tarnowiecka 3

5 208,20

23 078

4,43

711 873

11,21

63 477,83
Łukowska 3

12 093,30

56 487

4,67

Łukowska 5

20 998,90

152 464

7,26

Łukowska 7

5 209,90

10 913

2,09

Łukowska 9

12 138,70

90 718

7,47

Ostrobramska 78

10 246,60

20 629

2,01

Ostrobramska 80

13 536,44

527 976

39,00

74 223,84

859 187

11,58

Jarocińska 1

12 919,00

241 213

18,67

Łukowska 4

8 727,22

63 980

7,33

Łukowska 6

9 235,70

65 430

7,08

Łukowska 8

8 725,00

18 446

2,11

Witlolińska 2

5 209,30

193 023

37,05

Witolińska 4

5 190,40

163 820

31,56

Witolińska 5

13 088,70

183 482

14,02

Witolińska 6

5 190,10

4 690

0,90

Witolińska 8

5 190,40

19 611

3,78

73 475,82

953 695

12,98

Łukowska 13

1 508,90

2 880

1,91

Tarnowiecka 5

957,50

67 568

70,57

Tarnowiecka 7

1 417,70

7 174

5,06

Tarnowiecka 9

1 261,40

1 048

0,83

Tarnowiecka 11

1 295,10

1 651

1,27

6 440,60

80 321

12,47

217 618,09

2 605 076

11,97

Łącznie

IA

Wysokośc zaległości
zł/m²

12 888,30

Łącznie

III

Łączna wysokość
zaległości

Komorska 4

Łącznie

II

Pow. użytkowa lokali
mieszkalnych

Po sąsiedzku
Mieszkamy po sąsiedzku, tworząc spółdzielnię. Majątek każdego
z nas - a jest nim mieszkanie - to część tworząca zasoby całej
Spółdzielni. Plus, oczywiście, majątek wspólny, jakim są lokale
użytkowe (ale tylko te w najmie, nie własnościowe), tereny, korzyści płynące z najmu powierzchni czy reklam.
Nie wszyscy chcemy dbać o nas samych. Co prawda w każdej
spółdzielni mieszkaniowej występują zadłużenia (u nas raczej poniżej przeciętnej), ale i tak płacenie za dłużników boli tych, którzy
solidnie regulują należności, Choć nie zawsze są zamożniejsi od
niepłacących.
A w zadłużenie popaść łatwo - jeśli nie dopilnuje się wpłaty czynszu za jeden, potem drugi miesiąc, szybko urasta kwota kilkutysięczna, którą trudno spłacić ot, tak sobie. Płacić trzeba, zwłaszcza, że Spółdzielnia nie tylko występuje bez wahania na drogę sądową i wygrywa, przysparzając dłużnikowi dodatkowych kosztów,
a także - gdy jest to niezbędne - wykonuje eksmisje odzyskując
kwotę zadłużenia z wartości lokalu, ale też obecnie przygotowuje
się do nawiązania współpracy z firmami, zajmującymi się odzyskiwaniem długów i wpisami niepłacących do Krajowego Rejestru
Dłużników.
Wstyd być dłużnikiem jest tym większy, że sąsiedzi wiedzą: utrzy-

mują dłużnika płacąc za jego śmieci, windę i inne świadczenia.
Mieszkanie po sąsiedzku to także współodpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo.
Nadchodzi sezon weekendowych wyjazdów - bądźmy czujni na
widok kręcących się osób nieznanych i nie wahajmy się żądać
interwencji czy kontroli od Policji lub Straży Miejskiej. Podobnie
z przypadkami łamania przepisów i zasad zdrowego rozsądku,
jeśli chodzi o parkowanie samochodów: patrole sprawdzają tylko
co jakiś czas, zaś każda nasza interwencja zgłoszona musi być
odnotowana i sprawdzona.
Problem szczególnie ważny, gdy nadchodzi Euro 2012 a wraz
z nim dziesiątki tysięcy przyjezdnych kibiców. Gdzieś muszą zostawić swoje samochody, załatwiać potrzeby fizjologiczne wracając z meczu, wyładować emocje. Jeśli nie chcemy, by zburzyło
to nasz domowy spokój, możemy się do tego przygotować: na
Stadionie Narodowym przed Euro będą rozgrywane jeszcze dwa
mecze, to dobry test.
Po sąsiedzku, czyli nie na pustkowiu. Czyli z respektowaniem
cudzego prawa do wypoczynku, wspólnej dbałości o bezpieczny
spokój i porządek, odpowiedzialności i troski o nas samych.

Płacić więcej, czy mniej?
Dlaczego co miesiąc ponosimy wyższe koszty, zamiast niższych?
Czynników może być wiele. Nie wszystko da się sprowadzić do
opinii (słusznej zresztą) że musimy solidarnie "składać się" comiesięcznymi opłatami na regulowanie należności za faktury wystawiane dla całej spółdzielni, jako firmy: centralne ogrzewanie, woda
gospodarcza, energia elektryczna dla wind, wentylatorów, oświetlenia czy wreszcie wywóz śmieci.
Jedni nie płacą czynszu, z pozoru mieszkając "za darmo", inni w konsekwencji płacą za siebie i za nich. Bo inaczej odetną nam
wodę, gaz, prąd itd. Stracą na tym porządni i… pozostali.
Drudzy niby płacą czynsz, ale niezupełnie -nazwijmy rzecz po
imieniu - uczciwie. Bo do administracji zgłoszony jest jeden
mieszkaniec i za niego naliczane są składniki czynszu, a w lokalu
mieszka sześć czy nawet dziesięć (są takie przypadki) osób, którym mieszkanie jest wynajmowane. Za wywóz tych "nadprogramowych" śmieci, za prąd jaki zużywa winda wożąc nie jedną, ale
dziesięć osób (plus goście, znajomi itp.) płacą w spółdzielniach ci
"porządni".
Podobnie za pozostałe koszty, liczone na osobę.
Co jeszcze zawyża nam koszty? Zniszczenia, dewastacje, zwłaszcza wind i ścian: niszczą wcale nie tylko wynajmujący mieszkania
młodzi przybysze spoza Warszawy i ich goście. Nasze dzieci też
potrafią, a zdarzają się i dorośli, "z nudów" obdrapujący na przykład okleinę kabin wind.
Dlaczego płacimy więcej, zamiast mniej? Bo przejezdni beztrosko
podrzucają pod drzwi zsypów swoje śmieci z działek i domków
jednorodzinnych - bo jak wspólne dobro, to znaczy - niczyje. Ot,
bezmyślne, szkodliwe poglądy z lat minionych.
Szukając sposobów na zmniejszenie opłat, na przykład tych rozliczanych indywidualnie, wykazujemy się wielką pomysłowością.
Na przykład zdejmowanie cichcem podzielników z kaloryferów
i odkładanie ich w chłodne miejsce, by nie wykazywały, że grzejniki
działają na full. To niebezpieczna praktyka: nasze nowe podzielniki
mają wbudowaną funkcję, odczytywaną także radiowo, która niezbicie wykazuje, że przy podzielniku manipulowano. Jak bolesne
będą konsekwencje finansowe dla takiego spryciarza? Bardzo!
Odsyłam do pouczającej lektury obowiązujących regulaminów.
Koszt zainstalowania indywidualnych liczników centralnego ogrzewania byłby bardzo wysoki, bo np. w dwupokojowym mieszkaniu
są 3 piony c.o. (duży pokój, łazienka, kuchnia), a w trzypokojo-

wym przynajmniej 4 piony; na każdym licznik, a większość osób
nie życzyłaby sobie mało estetycznych liczników montowanych na
rurach pionów na przykład w pokojach.
Dlaczego płacimy więcej, zamiast mniej? Bo nie zawsze zwracamy uwagę na kapiące krany czy cieknące spłuczki. Dodatkowy
koszt takiej nieszczelności w rozliczeniu opłaty za wodę może sięgać nawet kilkuset złotych!
Nie zagłębiając się w spór na temat tego, czy żarówki energooszczędne są tak naprawdę oszczędne, warto pamiętać, by nie przesadzać z oświetleniem: nie zawsze musi świecić pięcioramienny
żyrandol, czasem wystarczy mniej światła, a już z pewnością należy je gasić, gdy wychodzimy z pomieszczenia. To podobnie, jak
z korzystaniem z centralnego ogrzewania: pokrętło regulacji temperatury powinno być używane równie śmiało, jak "pstryczek" do
światła. Nie przepłacajmy za ogrzewanie pustych pomieszczeń,
nie zasłaniajmy też grzejników zasłonami, firankami, meblami, ponieważ w ten sposób mimo wysiłków kaloryfera, rozkręconego "na
maksa", ciepło nie ma szans, by się rozproszyć po pomieszczeniu
i przebić skutecznie przez owe "blokady". Ważne jest odpowiednie wietrzenie - zawsze przy zakręconym grzejniku, szybko, krótko
i bardzo intensywnie. By nie generować strat.
I wreszcie sprawa najprostsza, ostatnia: śmieci. Jak za nie płacimy? Spółdzielnia rozliczana jest na podstawie ilości zapełnionych
przez nas i opróżnianych kontenerów. A każdy kontener zapełnimy
w mig, wrzucając do niego butelki i kartony po napojach, wytłaczanki po jajach, kartoniki po kosmetykach itp. Możemy szybko
zaoszczędzić nawet 2-3 kontenery, jeśli dopilnujemy, by wspomniane śmieci zgniatać, spłaszczać, sprasowywać. Spójrzcie
w sklepie na dziesięć kartonów z mlekiem - gdy będą puste, zajmą
tyle samo miejsca w śmietniku. Czyli dużo. Ale jeśli je zgnieciemy,
choćby odkręcając zakrętkę i rozdeptując? Zajmą mało miejsca,
tyle co jeden czy dwa nie zgniecione. Czyli - dla naszych kosztów
czysty zysk, bo w ten sposób nasze śmieci będą miały mniejszą
objętość, a za ich objętość właśnie płacimy.
To prawda, mówimy tu o niewielkich sumach, ale gdy je przemnożymy przez ponad 4.000 mieszkań i kilkanaście tysięcy mieszkańców, a następnie przez 365 dni w roku, jest się nad czym zastanawiać. Nawet skromne z pozoru oszczędności dadzą duże kwoty
i być może ustrzegą nas przed przyszłorocznymi podwyżkami
opłat.
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VECTRA - co z pakietem podstawowym
Rozpoczęcie działalności firmy VECTRA SA na naszym Osiedlu poprzez budowę sieci kablowej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych wzbudziło wątpliwości naszych mieszkańców, zgłaszających nam wiele zasadnych uwag. Dziękujemy
za te sygnały.
Sygnalizowane nam działania VECTRY w wielu wypadkach odbiegają od naszych oczekiwań i uzgodnień dotyczących wzajemnej współpracy, od zapewnień, jakie deklarowali przedstawiciele
VECTRA S.A., podczas podpisywania umowy, a co najważniejsze, są one sprzeczne z zawartymi w niej zapisami.
Skargi, które trafiają do Spółdzielni dotyczą kosztów jakimi obciążani są nasi mieszkańcy, otrzymujący pierwsze faktury bezpośrednio po podpisaniu indywidualnej umowy o dostarczenie
wynegocjowanego przez Zarząd, korzystnego cenowo pakietu
podstawowego.
•
zgodnie z § 2 pkt. 2 Umowy zawartej w dniu
03.01.2011 r.
- „budowa sieci kablowej obejmuje także budowę instalacji w mieszkaniach”
tym samym
koszt wszystkich prac związanych
z budową sieci i doprowadzeniem budynków oraz
poszczególnych mieszkań do stanu początkowego
ponosi OPERATOR
tj. firma VECTRA S.A.
Wynikające z umowy jedyne opłaty, do których wnoszenia zobowiązani są nasi mieszkańcy to:

•
•

opłata za jednorazową aktywację w kwocie 9,91
zł. oraz
abonament
miesięczny
za
pakiet
określony
w indywidualnej umowie.

W przypadku pakietu podstawowego to kwota 3,00
zł + VAT tj. 3,69 zł. Faktury wystawiane przez
firmę VECTRA S.A. powinny zawierać tylko takie
pozycje. W związku z powyższym uprzejmie prosimy
o analizę i zweryfikowanie wszystkich faktur błędnie wystawionych przez VECTRA S.A. dla mieszkańców
S.M. „Ostrobramska”.
Zgłaszane przez Spółdzielnię problemy Firma VECTRA S.A.
usprawiedliwia nieuwagą osób przez nią zatrudnianych i brakiem właściwej wymiany informacji pomiędzy działami odpowiadającymi za poszczególne etapy realizacji zamówienia.
Podejmując na bieżąco weryfikację zgodności z umową indywidualnych zgłoszeń mieszkańców oraz organizując kolejne spotkania władz Spółdzielni z Zarządem VECTRA S.A., zadbamy
o szybkie wyjaśnienie wszystkich nasuwających się wątpliwości.
Przykro nam, że wewnętrzne zakłócenia w komunikacji i wymianie informacji o wynegocjowanych zasadach współpracy z SM
"Ostrobramska" między pracownikami różnych szczebli VECTRA S.A. przysporzyły Państwu zdenerwowania i kłopotów.

Klub „Relax” - co słychać?
W styczniu odbył się Koncert kolęd pt. ,,Gdy się Chrystus Rodzi”
w wykonaniu zespołu Machowska&Kopietz Duo w składzie: Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, Piotr Kopietz – akordeon,
Gościnnie Katarzyna Kalisz – śpiew/sopran przyjęto ciepło i serdecznie oklaskiwano.
Dla dzieci - przedstawienie pt. ,,Calineczka” w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego ,,Art.-Re” oraz Koncert Karnawałowy
w wykonaniu solistów zespołu ,,Amore Mio – Ostrobramska
Nuta z udziałem Bogumiły Mydlarz, Urszuli Karcz-Ostrowskiej,
Marii Popławskiej – śpiew oraz Ewy Michalak – fortepian, prowadzenie. Piękne brzmienia, piękne wspomnienia
i wspólne śpiewy uczyniły ten wieczór bardzo udanym. Bardzo
udany był też wieczorek taneczny ,,Nie Tylko Dla Seniorów”, zorganizowany bezpośrednio po koncercie.
W lutym dzieci oklaskiwały przedstawienie pt. ,,Kopciuszek”
w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego ,,Art.-Re”, a ,,Estradowy
Wieczór Humoru i Tańca” w wykonaniu Natalii Bednarczyk, Doroty
Jarząbek – Rogaczyk, Ewy Lorskiej, Jerzego Mazura, Artura Pastuszko oraz Ostatkowy Wieczorek Taneczny prowadzony przez
dj-a Łukasza Matusika były kolejną okazją do niezapomnianych
spotkań i miłego, ciekawego wieczoru w sympatycznym gronie.
Marzec obfitował w wydarzenia związane z muzyką i sztuką.
W Klubie zorganizowaliśmy Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie, specjalnie dla
uczniów klas młodszych S.P. nr 163, z cyklu ,,Dzieci dzieciom”.
Z zainteresowaniem przyjęto wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej połączony z niezwykłym koncertem instrumentalnym Iwony Jędruch ,,Dotyk Dźwięku i Koloru” (misy muzyczne, gong, dzwonki).
Z okazji Dnia Kobiet z nowym, interesującym repertuarem wystąpił
Chór ,,Witolin” i trio w składzie: Grzegorz Pytlak – skrzypce, Jerzy

Kopiński – kontrabas, Paweł Olszewski – akordeon.
19 marca dzieci oglądały spektakl pt. ,,Pomarańczowa Pantera”
w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego ,,Duet”.
Zapraszamy serdecznie do śledzenia kolejnych ogłoszeń na temat organizowanych w Klubie imprez.
UWAGA! W dniach 2 – 20 lipca we współpracy z Urzędem
Dzielnicy Praga Południe w Klubie "RELAX" prowadzona będzie akcja ,,Lato w Mieście 2012”. Zapisy rozpoczynają się 16
maja. Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 15 lat.

Redaguje zespół.
Wydawca : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”: 04-174 Warszawa; ul. Tarnowiecka 7, e-mail info@smo.waw.pl
www.smo.waw.pl

