BIULETYN INFORMACYJNY nr 5, wrzesień 2012r.

To był udany Dzień Dziecka 2012 r.
W dniu 1.06.2012r, w Gimnazjum nr 23 im. Ireny
Sendlerowej odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
współorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Ostrobramska”.
Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje na boisku
i patio szkoły. Pogoda jednak nie okazała się łaskawa
i tylko sprawności organizatorów - dyrektor Anny
Dębińskiej-Żytkiewicz, nauczycieli oraz uczniów Gimnazjum nr 23, zawdzięczamy sprawne przeniesienie do
wnętrza szkoły wszystkich planowanych wydarzeń.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu pani Jolanty Zielińskiej członka zarządu S.M. „Ostrobramska”
i znalezieniu sponsorów, uczestnicy mogli cieszyć się zabawą w kulach wodnych, zorbingiem oraz bezpłatną watą
cukrową, słodyczami i sokami owocowymi.
c.d. na str. 6

Kolejne lato w mieście za nami
Akcja „Lato w Mieście 2012” w klubie „Relax” trwała
od 2 do 20 lipca 2012r. Przygotowano program dla dzieci
w wieku od 7 do 15 lat.
Działaliśmy w godzinach 7.30 – 16.00. W akcji wzięło
udział 42 uczestników. Chętni zgłaszali się również w trakcie trwania akcji. Dzięki zmianom w systemie opłat za posiłki, mogły z nich korzystać nawet dzieci zgłoszone pod
koniec trwania akcji.
Frekwencja w poszczególnych tygodniach kształtowała się w następujący sposób:
1.
2.
3.

2.07 – 6.07 147 „osobowejścia”
9 – 13.07
141 „osobowejścia”
16 – 20.07 104 „osobowejścia”
c.d. na str. 8
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Sprawozdanie z tegorocznego
Walnego Zgromadzenia Członków
SM „Ostrobramska”
W dniach 4, 11 i 14 czerwca 2012 r. obradowało
w trzech naszych nieruchomościach Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska.
Jak co roku, członkowie mieli możliwość zapoznania
się z najważniejszymi spółdzielczymi problemami oraz
mogli podejmować decyzje w sprawach zamieszczonych
w porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2011
r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM "Ostrobramska" za okres 1.01.2011 do 31.12.2011 r., udzielenia
absolutorium członkom Zarządu, przeznaczenia nadwyżki
bilansowej za 2011 r. a także głosowało wnioski, zamieszczone w porządku obrad zgodnie z uprzednimi żądaniami
członków Spółdzielni.
Z łącznymi wynikami głosowań trzech części Walnego
Zgromadzenia można zapoznać się na naszej stronie internetowej (smo.waw.pl) lub w biurze Zarządu Spółdzielni,
(Dział Prawno-Organizacyjny, pok. nr 3 i 4).
W Walnym Zgromadzeniu Członków wzięło udział
228 osób. Frekwencja okazała się tym samym mizerna, biorąc pod uwagę fakt, że nasza Spółdzielnia liczy
3.924 członków i ok. 10 tys. mieszkańców. Jedynie niespełna 6% decydowało o najważniejszych sprawach,
dotyczących wszystkich członków Spółdzielni.
W 2009 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości i wystąpiła do rządów wszystkich krajów, aby
"ustanowiły programy na rzecz wzmocnienia sektora spółdzielczego". Jest to bardzo ważny apel, zwłaszcza, że kilkanaście rządów po roku 1989 odreagowując przeszłość
podejmowało inicjatywy legislacyjne nakierowane niestety
jedynie na demontaż systemu spółdzielczego i pozbawianie członków spółdzielni ogromnego majątku.
Od początku zmian ustrojowych liczba spółdzielni
w Polsce zmniejszyła się o połowę, a w mediach spółdzielnie ukazywane są jedynie jako przykłady "patologicznych organizacji", co w dużej mierze jest spowodowane
brakiem aktywności członków spółdzielni.
Podczas I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości
Mieszkaniowej Prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski,
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w swoim wprowadzającym wystąpieniu stwierdził:
" …warto podkreślić, że po 16 latach przemian ustrojowych spółdzielczość mieszkaniowa to blisko 3,5 tys. podmiotów, ponad 3 mln mieszkań i ok. 10 mln mieszkańców.
To także kilka tysięcy świetlic, klubów i domów kultury. To
dziesiątki osób, zaangażowanych w działalność społeczną i kulturalną, to dziesiątki tysięcy indywidualnych spraw
i problemów członków, załatwianych codziennie przez pracowników i Zarządy. Spółdzielnie to także wielka szkoła
demokracji. W radach nadzorczych, radach osiedlowych,
Walnych Zgromadzeniach i ZPCz uczestniczy aktywnie
kilkaset tysięcy osób. (…) Pomimo tego, że spółdzielnie
należą do dobrych i tanich zarządców nieruchomości,
jako jedyni zarządcy organizują dla swoich członków życie
społeczne i kulturalne, są dobrym partnerem samorządów
w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, spotykają się tak często z wielką krytyką. To bardzo przeszkadza w normalnej pracy. Spółdzielnie nie mogą dobrze
pracować i rozwijać się w atmosferze podejrzeń,
oskarżeń, pomówień i nieufności, a zdarzające się
przypadki patologii nie mogą stanowić podstaw do
oceny całego sektora. Jako spółdzielcy odpowiedzialni
za rozwój swoich spółdzielni nie możemy pozostawić tego
problemu innym."
Trafne może okazać się powiedzenie "jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz", gdyż o tym czy Spółdzielnia będzie prawidłowo funkcjonującym organizmem nie powinno
decydować jedynie 6% członków obecnych na Walnym
Zgromadzeniu, jak to miało miejsce w czerwcu u nas.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem władzy spółdzielczej, na którym zapadają najważniejsze decyzje i na którym (w terminach zakreślonych
ustawą) członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać
swoje projekty uchwał i wnioski. Jest to najlepsza okazja,
aby poznać problemy Spółdzielni i wskazać istotne tematy
na przyszłość.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom czerwcowego Walnego Zgromadzenia Członków SM "Ostrobramska", a w szczególności tym, którzy zgodzili się
pracować do późnych godzin nocnych w składzie Prezydiów
i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych każdej z trzech
części Walnego Zgromadzenia.

Nowy skład Prezydium
oraz
Komisji Stałych Rady Nadzorczej
Ważnym tematem tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków były wybory do Rady Nadzorczej. Podczas
pierwszego posiedzenia, które odbyło się 18.06.2012 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący
sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Aleksander Pawlak
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Chaberski
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Maria Popławska
I. Komisja Rewizyjna RN:
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Renata Grossmann
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Danuta Augustynowicz
3. Członek Komisji Rewizyjnej - Eufemia Piórkowska
4. Członek Komisji Rewizyjnej – Zofia Michalak – Stradomska
II. Komisja Członkowska RN:
1. Przewodnicząca Komisji Członkowskiej – Lidia Obidzińska
2. Członek Komisji Członkowskiej – Janina Chmielewska
3. Członek Komisji Członkowskiej – Artur Belka
4. Członek Komisji Członkowskiej – Daniel Szymanik
III. Komisja Eksploatacyjna RN:
1. Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej RN – Andrzej Głuszcz
2. Członek Komisji Eksploatacyjnej RN– Dariusz Kujawa
3. Członek Komisji Eksploatacyjnej RN – Artur Namiota
4. Członek Komisji Eksploatacyjnej RN – Patryk Mataliński

Jesień w Klubie „Relax”
Za sobą mamy już kilka wrześniowych
imprez: udany spektakl dla dzieci pt. „Rubinowy książę” w wykonaniu aktorów Studia
Teatralnego „Art-Re” (12 września) i eliminacje warszawskie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i „Bałaku” Lwowskiego w Krakowie 2012.
A co przed nami? Klub Relax przygotowuje wiele atrakcji dla wszystkich pokoleń.
W sam raz na jesienny czas. O szczegółach informujemy na bieżąco w siedzibie
Spółdzielni oraz w klubie.

W najbliższym czasie - wieczorek taneczny „Pożegnanie Lata” w środę 26
września o godz. 18.00, zaś w kolejną
środę, 03 października o 18.00, wystąpią zespoły „Agat” i „Witolin” w koncercie
pt. „63 dni chwały – pamiętamy” poświęconym upamiętnieniu Kampanii Wrześniowej i Powstania Warszawskiego.
Obie imprezy bezpłatne. Zapraszamy
do Sali Widowiskowej naszego Klubu!
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Poprawa
warunków
bezpieczeństwa
ppoż
w budynkach
Spółdzielni
Sprawa bezpieczeństwa ppoż budzi od kilku lat coraz
większe zatroskanie mieszkańców i władz Spółdzielni.
Jest także przedmiotem kolejnych kontroli Państwowej
Straży Pożarnej.
Realizując nakazy Straży, Spółdzielnia wyposażyła
5 budynków w instalacje hydrantowe ppoż (tzw. mokre
piony). Prace te zrealizowano na przełomie 2011 i 2012
roku w budynkach: Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska 4,
Łukowska 15 oraz Ostrobramska 84. Analogiczne prace
zostaną wykonane w najbliższych kilkunastu miesiącach
w kolejnym budynku Łukowska 17 – obecnie przygotowujemy stronę dokumentacyjną. Ponadto dwa budynki –
Łukowska 4 i Łukowska 17 - po kontroli Straży Pożarnej
zostaną również wyposażone w nowe drzwi przeciwpożarowe piwnic, klatek i mieszkań.
Spółdzielnia proponować będzie mieszkańcom lokali
wychodzących bezpośrednio na klatkę schodową montaż
odpowiednich drzwi lub wymianę drzwi zewnętrznych na
drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Montaże takie
będą odbywać się w ramach ponoszonych opłat tzn. bez
dodatkowej odpłatności ze strony mieszkańców. Powyższe montaże wynikają z nakazów Straży Pożarnej i aktualnie obowiązujących przepisów. Liczymy, że mieszkańcy
lokali, których sprawa będzie dotyczyć, podejdą ze zrozumieniem do propozycji Spółdzielni.
Zamontowane zostaną w klatkach tych dwu budynków również systemy ostrzegawcze i sygnalizacyjne
oraz oświetlenie awaryjne. Klatki schodowe zostaną wyposażone ponadto w instalacje i urządzenia służące do
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oddymiania na wypadek pożaru.
Wszystkie te prace są w końcowej fazie projektowania,
a terminy wykonania robót zostaną dostosowane do możliwości finansowych Spółdzielni, oczywiście z uwzględnieniem terminów nakazanych przez Straż Pożarną. Aktualnie Spółdzielnia szacuje, że realizacja pełnego zakresu prac nakazanych przez Państwową Straż Pożarną
w budynkach Łukowska 4 i 17 potrwa do połowy 2014r.
Niezależnie od nakazów Straży Pożarnej, Spółdzielnia
przygotowuje realizację cząstkowych prac, poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców na wypadek pożaru.
Jak zapewne Państwo zauważyli, w ostatnich tygodniach,
prowadzone są prace, mające na celu wyposażenie
wszystkich budynków w tzw. przeciwpożarowe wyłączniki
główne prądu. Wyłączniki takie są wymagane aktualnymi
przepisami i każdy nowy budynek musi je posiadać. Spółdzielnia nasza właśnie je uzupełnia.
W najbliższych miesiącach przygotowywać będziemy
kolejne prace, poprawiające bezpieczeństwo we wszystkich budynkach wieloklatkowych. Będzie to wymiana
drzwi do piwnic na drzwi przeciwpożarowe. Władze Spółdzielni chcą doprowadzić do ich wymiany w możliwie najkrótszym możliwym terminie. Rzeczoznawcy, z którymi
konsultowano wieloletni program poprawy bezpieczeństwa ppoż zwracają uwagę, że wymiana drzwi do piwnic
jest jednym z podstawowych elementów poprawiających
bezpieczeństwo zamieszkiwania, ponieważ piwnice,
w przeciwieństwie do mieszkań, są pozbawione stałej kontroli użytkowników, a jednocześnie właśnie w piwnicach,
a zwłaszcza w boksach piwnicznych często gromadzone
są materiały łatwopalne.
Zgodnie z przyjętym w Spółdzielni planem wieloletnim,
w najbliższych latach budynki Spółdzielni będą wyposażane w różne elementy, urządzenia i instalacje, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W związku
z wykonanymi już robotami (mokre piony) oraz kończonymi robotami (montaż wyłączników głównych ppoż) zwracamy Państwa uwagę, że wyłącznie Straż Pożarna lub
odpowiednie służby będą uprawnione do ich użytkowania,
włączania i kontroli – i to wyłącznie podczas ewentualnego pożaru.

Prosimy o wspólnosąsiedzką troskę i zwracanie uwagi
na wszelkie przejawy dewastacji lub nieuprawnionej
manipulacji.

Wiadomości z Sejmu RP
- kolejna nowelizacja Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
Stało się zasadą, że jesienią każdego roku kolejne
ekipy rządowe składają do Sejmu projekty zmian dotyczących ustaw: Prawa spółdzielczego, o spółdzielniach mieszkaniowych i o własności lokali. Obecne projekty wskazują
wprawdzie, że celem zmian jest przekazanie większych
uprawnień członkom spółdzielni i członkom wspólnot
mieszkaniowych, jednakże zmiany te wprost zmierzają
do tworzenia wspólnot mieszkaniowych w miejsce spółdzielni mieszkaniowych. Wyrazem tego jest proponowany
zapis art. 37 ust. 3 projektowanej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, gdzie do nieruchomości budynkowej, w
której ustanowiona została odrębna własność pierwszego
lokalu, mają już zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali.
Projekt ustawy przewiduje również możliwość nabycia
przez spółdzielnię drogą zasiedzenia terenu, na którym
wybudowane zostały budynki lub inne urządzenia trwale
związane z gruntem. Projekt ustawy w art. 43 przewiduje

m.in. iż spółdzielnia nabywa po upływie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy, własność tego gruntu przez
zasiedzenie w takim zakresie, w jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i innych
urządzeń. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające nabycie przez spółdzielnię własności gruntu, stanowi
dopiero podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Nadal
jednak istnieją uzasadnione wątpliwości co do zgodności
tego zapisu projektu ustawy z Konstytucją, w szczególności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2010 r., w którym podobne rozwiązania uznane
zostały za niekonstytucyjne.
Projekt ustawy budzi więc kolejne kontrowersje nie
tylko organizacji spółdzielczych, m.in. takich jak Krajowa
Rada Spółdzielcza, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, ale i niektórych polityków, a także samych
członków spółdzielni.
adwokat Ewa Książek

Jesień, jesień…
Sezon urlopów, remontów, wyjazdów już za nami. Obawy, jakie towarzyszyły wielu osobom podczas zmian w naszych zsypach, na ogół nie sprawdziły się. Jest czyściej,
schludniej, a mieszkańcy stanęli na wysokości zadania.
Najważniejsze, że nie wdychamy już azbestu z setek rur
zsypowych, otwartych na każdym piętrze każdego z naszych budynków poprzez metalowe klapy!
Nadal zdumiewa, mimo apeli i przypomnień wywieszanych przez Spółdzielnię, jak wiele osób nadal wpuszcza
przy pomocy domofonu obcych na klatkę schodową. Zapytana o to, jedna z „uczynnych” sąsiadek powiedziała:
„No i co z tego, przecież jestem w domu, więc mnie nie
okradną!” To prawda, ale w domu nie siedzi się stale i lepiej
przestrzegać zasady „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”.
Wzajemna, sąsiedzka czujność najlepiej chroni nasze mienie i zapewnia bezpieczeństwo nam wszystkim.
Dlatego, gdy domofonem dzwoni ktoś nieznajomy i prosi
o wpuszczenie, bo ma ulotki do rozniesienia, bo ma tanie dywany czy kożuszki, zawsze można uprzejmie odpowiedzieć „dziękuję, nie jestem zainteresowany” i odłożyć słuchawkę. Niektórzy, chętni do penetrowania klatek

schodowych, dzwoniąc mówią „Tu listonosz”. Ale szybko
wyjdzie na jaw, że to oszust, gdy spytamy „A do kogo ma
pan pocztę?”, ponieważ intruz nie zna naszych nazwisk
i dzwoniąc wybiera przypadkowe numery mieszkań.
Jesień to także chłody i początek sezonu grzewczego.
Pamiętajmy o śmiałym regulowaniu ilości pobieranego
ciepła przez częste, odpowiednie do pogody i wymagań,
ustawianie pokrętła przy naszych kaloryferach. Po co
przepłacać!
Nie mniej ważne jest wietrzenie. By nie płacić za tracone wówczas ciepło, a przynajmniej ograniczyć te straty,
wietrzymy każde pomieszczenie często, intensywnie (szeroko otwarte okno), lecz za każdym razem krótko i przy
pokrętle kaloryfera koniecznie ustawionym na zero.
No i jeszcze jedno - osobom, które jesienią wystawiają
swoje skrzynki z balkonowymi kwiatkami na klatkę schodową (to przestrzeń wspólna) przypominamy o utrzymaniu
czystości wokół nich. Nie każdy bowiem lubi te cudze „dekoracje”, a skoro im się nie sprzeciwia, niech chociaż ma
czysto i porządnie.
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Z piekła rodem
Artykuł senatora Marka Borowskiego o kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Obiecałem napisać o zagrożeniach, jakie dla spółdzielni mieszkaniowych i jej lokatorów niesie kolejny poselski
projekt ustawy „reformującej”
spółdzielnie
mieszkaniowe.
Kolejny bo z bardzo podobnymi, tego samego zresztą autorstwa, mieliśmy do czynienia
w poprzedniej kadencji Sejmu. W dodatku, na co zwróciła
uwagę Krajowa Rada Sądownictwa, która wszystkie te projekty negatywnie opiniowała, jest on obarczony niemal identycznymi wadami, jak wcześniejsze wersje. „W istotny sposób ingeruje w prawo własności, a nadto w konstytucyjną
zasadę wolności zrzeszania się oraz uprawnienia członków
spółdzielni mieszkaniowych”. Trudno zrozumieć upór autorów projektu w dążeniu do uchwalenia złego, niezgodnego
z konstytucją prawa.
Najbardziej niepokojącym pomysłem jest przepis mówiący, że jeśli choć jeden lokator przekształci spółdzielcze prawo do lokalu w odrębna własność, to budynek automatycznie
staje się wspólnotą mieszkaniową. Pozostali lokatorzy nie
będą mieli wyboru. Będą zmuszeni być członkami wspólnoty. Nie mam nic przeciwko wspólnotom mieszkaniowym, ale
po pierwsze, jest to rozwiązanie niekonstytucyjne. Po drugie, praktyka pokazuje, że wspólnoty często nie dają sobie
rady z zarządzaniem. Najlepszy dowód, że nie powstają jak
grzyby po deszczu, choć są po temu możliwości prawne –
wniosek musi złożyć większość posiadaczy mieszkań spółdzielczych. Po trzecie ten przepis wraz z innym dotyczącym
podziału i rozliczenia wspólnego dotąd funduszu remon-

towego spółdzielni na poszczególne nieruchomości, uniemożliwi poważniejsze remonty i spowoduje dekapitalizację
budynków. Będą lokatorzy lepsi i gorsi. Lepsi w budynkach,
które korzystając ze wspólnego funduszu zostały niedawno
wyremontowane oraz takich, w których będą przynoszące
zysk sklepy i placówki usługowe, bo wtedy szybko uzbierają
środki. Gorsi- w budynkach pozbawionych tego typu zysków
oraz dopiero planowanych do modernizacji, w dodatku z lokatorami, którzy zalegają z opłatami. Czy takimi budynkami
zarządzać będzie spółdzielnia czy wspólnota nie będzie już
miało w praktyce znaczenia, skoro spółdzielnia nie będzie
mogła przesuwać środków tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
Do rozliczeń między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową mają być stosowane przepisy o podziale spółdzielni. Konia z rzędem temu, kto zdoła bezproblemowo i bez
konfliktów podzielić majątek spółdzielczy w postaci dróg,
domów kultury, obiektów administracyjnych, sieci ciepłowniczych, wodociągowych itp.
Reforma polega więc na tym, żeby jednym zabrać i dać
drugim, ale korzystać na niej mogą tylko nieliczni. Prowadzi
tez prostą droga do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej
wbrew woli większości członków – większość ma być ubezwłasnowolniona! Ciekawe, co na to spółdzielcy z Pragi?
Wieść gminna niesie, że inicjatorka tych pomysłów, posłanka PO, prowadzi prywatną wojenkę z prezesem pewnej
spółdzielni, ale dlaczego dają się w nią wciągnąć inni posłowie jej partii? Niepojęte.
Marek Borowski, senator warszawsko-praski
Powyższy tekst został zamieszczony w 16 numerze
„MIESZKAŃCA” z dnia 30.08.2012 r. pod tytułem „Pomysł
z piekła rodem”; przedrukowany (za zgodą Redakcji)

Nadwyżka finansowa za rok 2011
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” obradującego w dniach 04.06-11.06-14.06
2012r. podjęta została Uchwała dotycząca przeznaczenia
nadwyżki bilansowej za rok 2011 w kwocie 1.863.195,92
zł. w następujący sposób:
- kwotę 100.381,03 zł przeznaczono na pokrycie niedoboru na konserwacji w nieruchomościach, gdzie wyniki
są ujemne, czyli N.2 i N.3
- kwotę pozostałą, to jest 1.762.814,89 zł przeznaczono na fundusz remontowy (w tym na remonty/wymianę
trzech kolejnych dźwigów – po jednym dźwigu w każdej
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nieruchomości).
Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczna nadwyżka bilansowa, została wygospodarowana przez SM „Ostrobramska” na skutek: dochodów z majątku wspólnego tj. z tytułu
najmu lokali mieszkalnych oraz najmu lokali użytkowych,
dochodów z najmu powierzchni reklamowych, naliczonych
w związku lokatami bankowymi odsetek oraz odsetek wyegzekwowanych w drodze postępowań windykacyjnych
w stosunku do osób zadłużonych – naliczonych przez Sąd
jak też Komornika sądowego, podczas postępowań egzekucyjnych.

Zmiana umowy dot. prowadzenia
rachunku bieżącego Spółdzielni
przez Bank PKO BP
W związku z zainteresowaniem mieszkańców zasadnością zmiany warunków dokonywania opłat eksploatacyjnych na rzecz SM „Ostrobramska” za pośrednictwem
placówek Banku PKO BP SA, w wyniku których z dniem
11.07.2012 r. prowizje od wpłat gotówkowych uiszcza
wpłacający, uprzejmie wyjaśniamy, że od dłuższego czasu obserwujemy wzrost liczby osób uiszczających opłaty eksploatacyjne drogą elektroniczną lub na podstawie
tzw. zlecenia stałego. Ponieważ te osoby były dodatkowo
obciążane (w ramach opłat za użytkowanie lokalu) cząstkowymi kosztami płaconych przez Spółdzielnię prowizji
od wpłat na jej rzecz w oddziałach PKO BP SA, dokonywanych przez pozostałych (znajdujących się mniejszości)
mieszkańców, dotychczasowe zapisy umowy nie zostały
przedłużone.
Wysokość prowizji, którą SM „Ostrobramska” była
zmuszona regulować na rzecz Banku, od każdej doko-

nanej wpłaty, była uzależniona od uiszczanej przez wpłacającego kwoty. Niejednokrotnie, w przypadku spłacania
przez dłużników zaległości czynszowych przekraczających kwoty od 8.000,00 zł do ponad 20.000,00 zł, na
Spółdzielni ciążył obowiązek ponoszenia z tego tytułu
opłat sięgających jednorazowo nawet 140,00 zł. Roczne
koszty uiszczanych przez Spółdzielnię na rzecz PKO BP
SA prowizji przekraczały kwotę 66.000,00 zł.
O zamiarze zmiany warunków umowy od 01.07.2012
r. IX Oddział Banku PKO BP SA został przez Spółdzielnię poinformowany na przełomie kwietnia i maja 2012 r.
Niestety, przygotowanie stosownego aneksu do umowy
zajęło pracownikom Banku ponad dwa miesiące i zostało zakończone dopiero na skutek kilkukrotnej interwencji
władz Spółdzielni. Brak podpisanego porozumienia uniemożliwiał wcześniejsze poinformowanie mieszkańców SM
„Ostrobramska” o tym stanie rzeczy, przepraszamy.

Tarnowiecka po nowemu!
Remont zakończony. Po wielu latach partaniny, dziur,
łatania byle jak i byle gdzie, mamy wreszcie ulicę Tarnowiecką na miarę Europy. Nowa nawierzchnia, porządnie
wykonana (co do trwałości, to się okaże!), nowe chodniki
zamiast poprzednich, ze spracowanych, powykrzywianych
płyt lub spękanego asfaltu, nowe latarnie, trawniki i drzewa. Te ostatnie martwią wiele osób, ponieważ nie zauważono, by po posadzeniu były podlewane a ich liście, choć
zielone, niemal od początku robią wrażenie suchych. Czas
pokaże, czy to jakieś nowe technologie dendrologiczne czy
też z wiosną pojawi się konieczność sadzenia nowych.
Wiele osób mimo tych korzystnych, poremontowych
zmian, narzeka. Powód prosty: ulica Tarnowiecka już nie
jest w całości dwukierunkowa, ponieważ na krótkim odcinku bezpośrednio od Grochowskiej obowiązuje jeden kierunek ruchu. To spora niedogodność dla tych, którym było
tędy blisko do słynnych warsztatów samochodowych przy
Grochowskiej 45, do stacji benzynowej Statoil czy wreszcie po zakupy do Reala i Brico Depot. Jednak trzeba przyznać, że po wyznaczeniu (wreszcie!) miejsc do parkowania
ulica Tarnowiecka od ul. Grochowskiej jest bardzo wąska
i w tej sytuacji ruch dwukierunkowy byłby niebezpieczny.

Co się nie zmieniło? W momencie wydawania naszego
biuletynu granatowy wrak samochodowy na rogu Tarnowieckiej i Łukowskiej od wielu miesięcy jak stał, tak stoi.
Ludzie dzwonią do Straży Miejskiej, na Policję, proszą
o skuteczną interwencję, ale widać nie ma mocnych. Nieprawidłowo zaparkowany, bo najpierw na postoju taksówek a podczas remontu wypchnięty przez robotników na
trawnik, kole w oczy i nie skłania do pozytywnych ocen dla
skuteczności działań stołecznych służb porządkowych…

Redaguje zespół.
Wydawca : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”: 04-174 Warszawa; ul. Tarnowiecka 7, e-mail info@smo.waw.pl
www.smo.waw.pl
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Kolejne lato w mieście za nami - c.d. ze str. 1
Staraliśmy się skorzystać z jak największej liczby zajęć
wybieranych ze skromnej w tym roku oferty przekazywanej
przez Urząd Miasta St. Warszawy i Dzielnicy Praga Południe.
Uczestniczyliśmy w oficjalnym rozpoczęciu akcji, w Parku Sowińskiego na Woli, w dniu 5.07.2012.
W pierwszym tygodniu akcji Pani Elżbieta Golińska przeprowadziła z dziećmi społecznie i nieodpłatnie cykl 6 zajęć, których tematami była: asertywność – umiejętność odmawiania,
zachowania prospołeczne, elementy savoir-vivre’u w codziennym życiu, współdziałanie w grupie.
W trakcie trwania akcji dzieci korzystały z:
• kręgielni przy ulicy Saskiej,
• kręgielni Hulakula,
• basenu Wodnik,
• basenu Szuwarek,
• zajęć warsztatowych „Bajeczne wachlarze” w Muzeum
Historycznym Woli
• zajęć warsztatowych „Antyczne ozdoby” w Muzeum Archeologicznym
• zajęć „Królewskie spacery” w Zamku
Królewskim
Na terenie Klubu dobywały się:
• warsztaty rękodzieła,
• warsztaty edukacyjne „Bezpieczne wakacje”.
Tegoroczna słoneczna pogoda pozwoliła nam na codzienne przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu m in. na
certyfikowanych, bezpiecznych placach
zabaw, w malowniczych fontannach pod
Nowym Miastem, spacerów po Starówce
i Nowym Mieście.
Nad bezpieczeństwem dzieci i organizacją przedsięwzięcia czuwała kadra
opiekunów-wychowawców:
doświadDzień Dziecka
czonych nauczycieli, mających świetne

podejście i kontakt z dziećmi. Dzięki temu dzieci uczestniczyły
w zajęciach z zapałem i z wielką ochotą. Pomimo dużego zróżnicowania wieku uczestników akcji, staraliśmy się, by zajęcia
były dla wszystkich interesujące. Zadowolenie uczestników tegorocznego „Lata w mieście” to najmilsza satysfakcja.
Dziękujemy serdecznie personelowi kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego za przyjęcie naszej gromadki i żywienie dzieci atrakcyjnie, smacznie,
zdrowo.
Opinie dzieci i rodziców zarówno podczas, jak i na zakończenie akcji w Klubie „Relax”, były bardzo pozytywne. Rozstawaliśmy się z uczestnikami słodkim poczęstunkiem podczas
wystawy wykonanych przez dzieci prac plastycznych.
Niewątpliwie tegoroczną akcję można uznać za udaną,
zwłaszcza dzięki zróżnicowanemu, bogatemu programowi,
profesjonalnej kadrze i samym uczestnikom, dynamicznym,
otwartym na nową wiedzę i umiejętności. Dziękujemy, do
zobaczenia za rok!

2012

To był udany
Dzień Dziecka 2012 r.
- c.d. ze str. 1

Dzień Dziecka 2012

Z radością rywalizowano w licznych,
wszechstronnych konkursach (m.in.
plastycznym, wokalnym, sportowym),
w których nagrody współfinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska.
Powodzeniem cieszyły się stoiska
ze znakomitym, świeżutkim domowym ciastem, słodyczami, mrożonymi
napojami oraz loteria fantowa z nagrodami, a czas umilała muzyka ze
szkolnego radiowęzła.

