BIULETYN INFORMACYJNY nr 17, styczeń 2018r.
Szanowni Mieszkańcy,
Za nami rok 20187; przed nami - nowe wyzwania. W tym numerze, poza tradycyjnymi rubrykami,
chcemy zwrócić szczególną uwagę na podsumowanie roku 2017 i omówienie Planu Gospodarczego na
rok 2018, bo to sprawy podstawowe dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, a także na artykuł
o Budżecie Partycypacyjnym, z którego - dzięki Państwa wnioskom i zaangażowaniu podczas głosowania
- sfinansowaliśmy z publicznych środków kilka istotnych inwestycji na naszym terenie.

Podsumowanie roku 2017
Realizując prezentowane na
ostatnim Walnym Zgromadzeniu
Członków cele i zamierzenia władz
spółdzielni na kolejne lata, w roku
2017 udało nam się zrealizować
pierwszy etap prac dot. uruchomienia na terenie Osiedla monitoringu wizyjnego, rozpoczęliśmy też

modernizacje klatek schodowych,
w zakresie której obok gładzi szpachlowej na ścianach i malowania,
wymianie podlegają obudowy pionów oraz oświetlenie (na energooszczędne z czujnikami ruchu).
Na bieżąco, płynnie odbywa się
także obsługa finansowa zacią-

gniętych przez Spółdzielnię kredytów termomodernizacyjnych.
Zakończyliśmy proces podłączenia bezpośredniego budynków
SM „Ostrobramska” do sieci wodociągów miejskich.

W tym numerze:
•
•
•
•
•

Z sesji Rady Dzielnicy - str. 2
Plan gospodarczy na rok 2018 - str. 3
Nowe opłaty - str. 4
O śmieciach - str. 4
Zadłużenia - str. 5

•
•
•
•
•

Łukowska - str. 6
Turniej tenisa stołowego - str. 7
Zygmunt Kęstowicz - str. 8
Budżet Partycypacyjny - 9
i wiele innych artykułów

c.d. na str. 3

Z sesji Rady Dzielnicy
W II kwartale 2017 roku Rada
Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy podjęła uchwałę budżetową, w której przyznała środki m.in. na modernizację boiska
szkolnego przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
przy

ul. Komorskiej 17/23 - mówi Marcin Kluś, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Praga-Południe. - W ramach tej inwestycji wybudowano
nowe boisko do gry w piłkę ręczną o nawierzchni poliuretanowej
z wykorzystaniem na inne gry ze-

społowe, a także bieżnię. Teren został również wyposażony w nowe
oświetlenie. Wykonany w tej sprawie projekt przewiduje dodatkowo
budowę boiska do gry w siatkówkę,
siłownię plenerową oraz skocznię
do skoków w dal.

Oczywiście, podczas październikowej sesji Rady Dzielnicy, podjęliśmy uchwałę w sprawie załącznika budżetowego dla Dzielnicy
Praga-Południe na rok 2018 - dodaje. - Wśród kluczowych zadań, poszerzających ofertę kulturalną dla
naszego osiedla, należy wymienić
rozpoczęcie w tym roku budowy
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
na granicy Grochowa z Gocławiem,
tj. przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego u zbiegu z ul. Fieldorfa.
Planowany zakres w/w inwestycji obejmuje budowę obiektu
podzielonego na trzy części funkcjonalne - wyjaśnia Marcin Kluś.
- Część pierwsza (ogólna) pomieści hol, galerię, kawiarnię, ogród

letni, zaplecze sanitarne oraz biura.
W części drugiej (kulturalnooświatowej) zaplanowano sale
konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie,
gimnastyczne i taneczne. Ponadto
przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna)
to gabinety lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii
i hydroterapii.
Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą w pełni dostępne dla
osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu.
Ze względu na wielofunkcyjność
inwestycji, w tym roku planuje się

wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.
Ponadto - jak podkreśla Przewodniczący Rady - na sesji w dniu
12 grudnia 2017 roku Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Miasta Stołecznego
Warszawy w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego. Założeniem tej uchwały jest jak
najszybsze uchwalenie planu zagospodarowania tego terenu z pozostawieniem dotychczasowej funkcji parku, jako terenu zielonego,
przeznaczonego dla mieszkańców
Pragi Południe i Warszawy.
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Plan gospodarczy na rok 2018
W listopadzie 2017 r. Rada
Nadzorcza Spółdzielni, zgodnie
z obowiązkami wynikającymi
ze Statutu Spółdzielni, uchwaliła Plan finansowo – gospodarczy
na 2018 r., który obejmuje takie
cele jak: kontynuacja bilansowania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
w nieruchomościach, kontynuacja
racjonalizacji kosztów działania
Spółdzielni, w tym tworzenie warunków do zmniejszania zużycia
mediów, głównie energii cieplnej, wody, energii elektrycznej,
konieczne uchwalenie zmian do
Statutu spółdzielni w związku
z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września
2017 r., kontynuacja remontów
i modernizacji zasobów mieszkaniowych oraz pozostałych
Spółdzielni (w tym kontynuacja wymiany oświetlenia na
energooszczędne w budynkach,
wymiana wentylacji mecha-

nicznej, dźwigów osobowych,
rozpoczęcie wymiany wodomierzy na radiowe), kontynuacja
porządkowania stanu prawnego
gruntów, dalsza intensyfikacja
działań służb windykacyjnych
w kierunku obniżenia zaległości
w opłatach za lokale, a ponadto
integrowanie społeczności spółdzielczej poprzez organizowanie
imprez okolicznościowych, sportowo – rekreacyjnych, konkursów, wystaw i spotkań, tworzenie
atrakcyjnych kół zainteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w klubie osiedlowym RELAX.

usług na rzecz spółdzielni. W planie uwzględniono również znane
i prognozowane wskaźniki wzrostu cen materiałów, usług, podatków, opłat oraz kosztów osobowych zatrudnionych w spółdzielni
pracowników.
Uwzględniono następujące parametry: inflacja 2,3%, wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%,
stawka podstawowa VAT 23%,
stawka VAT 8% - (woda, ścieki,
odpady komunalne, konserwacje),
PFRON - wzrost o 5,0%, składki
na ubezpieczenia społeczne (ZUS
– pracodawca 19,83%, pracownik 13,71 %), stawki podatku od
nieruchomości, ogłoszone przez
Ministra Finansów i uchwalone
na 2018 r.

Do wypełnienia powyższych
zadań przyjęto następujące uwarunkowania, które będą miały
istotny wpływ na działalność
Spółdzielni w 2018 r.: w ogólnym
planie finansowo – gospodarczym
Zainteresowanych Spółdzieluwzględniono umowy zawarte ców zapraszamy do zapoznania
przez Spółdzielnię o dostawę ener- się z Planem w siedzibie Spółgii, mediów, świadczenie różnych dzielni.

Podsumowanie roku 2017

c.d. ze str. 1

Już nie będziemy już ponosić strat nych (elektrycznych) zasilających
z tytułu zużycia wody w przypad- poszczególne budynki oraz mycie, zabezpieczenie i malowanie
ku awarii sieci w terenie.
elewacji budynków (zakończone
Realizowana jest również mo- w dwóch budynkach).
dernizacja budynków pod kątem
W roku 2017 oddano do użytprzepisów p.poż., zgodnie z otrzymanymi przez SM „Ostrobram- ku 9 nowych dźwigów osobowych
ska” decyzjami Państwowej Stra- i przeprowadzono modernizację
ży Pożarnej, a także legalizacja wentylacji mechanicznej w jedwodomierzy. Zakończyliśmy wy- nym budynku, jak też wykonano
mianę/budowę ciągów pieszych na wymianę izolacji przewodów wentzw. przedeptach oraz w latarniach tylacji mechanicznej na dachach.
na naszym terenie wymianę opraw W dwóch budynkach wymieniooświetleniowych na energoosz- no izolację pokrytą folia metaliczędne. Na bieżąco realizowana zowaną. W roku ubiegłym przejest też wymiana rozdzielnic głów- prowadzono też roboty, związane

z remontem kilku najstarszych dachów, polegające na uszczelnieniu
połaci dachowej i naprawie kominów. Wymieniono też progi zwalniające na terenie Nieruchomości
I i II i zakończono wymianę i montaż nowych ławek na terenie całego Osiedla.
W ramach środków przeznaczanych na remonty, konserwację
i eksploatację naszych zasobów
staramy się realizować przede
wszystkim te prace, które wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa,
zmniejszenie kosztów utrzymania
oraz podnoszą estetykę Osiedla.
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Nowe opłaty - wyjaśnienie
dzy innymi z tytułu usług pocztowych (przy wzroście cen znaczków pocztowych zwiększyła się
również liczba lokatorów, którym
wszelkie informacje dot. posiadanego w naszych zasobach lokalu
zmuszani jesteśmy przesyłać drogą
pocztową), zaś na skutek wprowaPorównując stawki opłat za dzenia dodatkowych obciążeń poużytkowanie lokalu w poszcze- datkowych po stronie ubezpieczygólnych Nieruchomościach za- cieli podwyższono nam też koszty
uważyć należy różnice w obciąże- ubezpieczenia naszych zasobów.
niach, wynikających z wysokości
Pragniemy podkreślić, że zaopłaty za wieczyste użytkowanie
gruntów. W Nieruchomości I jest równo na rynku finansowym jak
to stawka 1,07 zł/m² powierzchni i też rynku wszelkiego rodzaju
użytkowej lokalu, w Nieruchomo- usług nie jesteśmy traktowani inaści II wynosi ona 0,93 zł/m² nato- czej niż przeciętny Kowalski.
miast dla Nieruchomości III opłata
W ostatnich dniach grudnia
za użytkowanie gruntów wynosi
2017 r. otrzymaliśmy od Miasta
0,09 zł/m².
Stołecznego Warszawy decyzję
Adekwatnie do wydatków go- administracyjną w zakresie podspodarstw domowych każdego wyższenia od 01.01.2018 r opłaty
z Państwa, w roku 2017 wzrosły z tytułu dzierżawy gruntów pod
również wydatki Spółdzielni, mię- wszystkimi prowadzonymi przez
Szczegółowe informacje dot.
stawek poszczególnych opłat, tak
zależnych jak i niezależnych od
Spółdzielni przekazane zostały
Państwu w piśmie - informacji Zarządu dot. zmiany opłat za użytkowanie lokali.

naszą Spółdzielnię parkingami
samochodowymi. Mając jednakże na uwadze aktualne obłożenie wszystkich trzech parkingów
(Tarnowiecka, Komorska, Witolińska), a co się z tym wiąże aktualny
dochód umożliwiający płynność
finansową w tym zakresie, Zarząd
Spółdzielni nie zdecydował się na
podniesienie stawki opłaty abonamentowej, utrzymując ją na dotychczasowym poziomie.
Pozytywna opinia Lustratora,
badającego dokumentację naszej
Spółdzielni za ubiegłe lata, a także
przychylna opinia Biegłego Rewidenta mobilizują nas do tego, by
w Spółdzielni Mieszkaniowej
Ostrobramska mieszkało się coraz
bardziej komfortowo, zaś czynsz
był jednym z niższych (mimo spłacania kredytu termo modernizacyjnego) w podobnych spółdzielniach
Warszawy.

Jeszcze raz o śmieciach
Nasze śmieci, decyzją Urzędu
Miasta, wywozi firma LEKARO.
Solidność jej działań budzi sporo
wątpliwości - w tym roku jest planowany kolejny przetarg na wykonawcę tych usług. Zobaczymy, czy
nastąpią korzystne zmiany.
Tymczasem my sami niekiedy
przysparzamy sobie i sąsiadom
problemów, na przykład, jeśli chodzi o tak zwane "gabaryty", czyli
duże przedmioty, których chcemy
się pozbyć, lecz które nie mieszczą
się w pojemniku na śmieci" meble,
stare drzwi, muszle WC, wanny
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czy wysłużone dywany.
Tych przedmiotów nie należy
wystawiać koło śmietnika, jak się
komu podoba. LEKARO tylko
w określone dni wywozi "gabaryty" specjalnymi samochodami, nie
zwykła śmieciarką, a pozostawienie kanapy i stołu czy foteli pod
śmietnikiem w naszej konkretnej
sytuacji oznacza postawienie ich
pod oknem mieszkańców parteru.
To stwarza konkretne zagrożenie
dla bezpieczeństwa tego lokalu:
każdy może stanąć na usłużnie
podstawionej przez bezmyślnego

sąsiada kanapie albo stole i swobodnie obserwować, przez okno,
jak po drugiej stronie szyby toczy
się domowe życie, lub - jeśli jest
złodziejem - ma wspaniale ułatwione zadanie.
Komu nie odpowiadają wyznaczone przez Miasto terminy wywozu, może samodzielnie, na własny koszt zamówić odbiór takich
przedmiotów. Według harmonogramu, zamieszczonego na stronie
internetowej LEKARO, wywóz
"gabarytów"
planowany
jest
c.d. na str. 5

Zadłużenia
Dużym
problemem,
choć
znacznie mniejszym, niż w innych
warszawskich spółdzielniach, są
dla naszej Spółdzielni zadłużenia
z tytułu opłat za lokale mieszkalne.
W dniu 30.09.2017r. stan zadłużenia z tego tytułu to 2 493 334,26
zł, w tym zaległości z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych - 953
986,62 zł, zaległości zasądzone sądowymi nakazami zapłaty - 1 427
355,75 zł, a zaległości skierowane
do sądu wynoszą 111 991,89 zł.
Dzięki wielostronnym działaniom windykacyjnym wskaźnik
należności z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych
w stosunku do rocznego wymiaru
opłat na dzień 30.09.2017r. wyniósł 6,97 %. Wskaźnik ten systematycznie maleje, w 2015r. wynosił 7,55 %.
W 2017r. prowadzone były
liczne działania windykacyjne
zmierzające do egzekwowania bieżących i zaległych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i tak:
• w dniu 11.01.2017r. do
wszystkich użytkowników lokali
zostały wysłane potwierdzenia sal-

da ze stanem konta lokalu na dzień
31.12.2016r.
• podobnie wysyłano przypomnienia i upomnienia do lokali
zadłużonych ze stanem konta na
dzień 28.02.2017 r., 30.06.2017 r.,
31.10.2017r.
• w dniu 06.04.2017 r. i
09.10.2017r. na klatkach schodowych wywieszona została informacja o wysokości zadłużenia w
opłatach na dzień 31.03.2017r.
i 30.09.2017r. z podaniem kwoty
zaległości przypadającej na daną
klatkę schodową w budynku
• odbyły się trzy spotkanie
przedstawicieli Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej SM
„Ostrobramska” z osobami zalegającymi z opłatami za użytkowanie
lokalu mieszkalnego. Zaproszono
łącznie 92 osoby; część z nich spłaciła należność przed spotkaniem
lub zadeklarowała spłatę długu
w dokładnie określonym terminie.
Z osobami, które stawiły się na
zaproszenie podpisano dokument
uzgodnienia, co do ratalnej spłaty
zadłużenia, starannie monitorowanej przez Spółdzielnię
• z dłużnikami zawarto ok
180 zobowiązań na ratalną spłatę zadłużenia. Zobowiązania te są
następnie każdego miesiąca skru-

Jeszcze raz o śmieciach

pulatnie weryfikowane przez Dział
Czynszów i w przypadku braku
wpłat, podejmowane są energiczne
działania windykacyjne
• wystosowano 142 przedsądowe wezwania do zapłaty
• uzyskano 39 sądowych nakazów zapłaty lub wyroków sądowych
• w trakcie 2017r. dłużnicy
całkowicie spłacili 42 sądowe nakazy zapłaty
• w wyniku przeprowadzonego postępowania eksmisyjnego
w 2017r. odzyskaliśmy jeden lokal
mieszkalny, który następnie został
zbyty w drodze przetargu
• W stosunku do osób opieszale i niesumiennie spłacających
sądowe nakazy zapłaty podejmowane są starania o uzyskanie prawomocnych postanowień sądu,
a następnie sprawa jest przekazywana do egzekucji należności
przez komornika sądowego.
Nie jest to łatwe, lecz w kolejnych latach będziemy kontynuować sprawdzone działania windykacyjne. Widać, że konsekwentne
postępowanie Spółdzielni przynosi oczekiwane efekty i skutkuje
dalszym zmniejszaniem wielkości
zadłużenia.

c.d. ze str. 4

raz na miesiąc: 29 stycznia, 26 wpisać "elektrośmieci bezpłatnie
lutego, 27 marca, 27 kwietnia, 24 Warszawa" i pojawiają się adresy
maj 2018r.
wyspecjalizowanych firm. Są też
stałe punkty odbioru, gdzie takie
Przy okazji warto przypomnieć, odpady można zawieźć. Zostawiaże tzw. elektrośmieci (m.in. pralki, nie ich pod blokiem jest niezgodne
lodówki, kuchenki, komputery, te- z prawem i podlega karze! W razie
lewizory) odbierają specjalne służ- problemów informacji udzieli praby, w trosce o środowisko. Szcze- cownik działu eksploatacji naszej
góły w internecie - wystarczy Administracji.

Ważnym źródłem informacji
jest Urząd Miasta, a konkretnie
- Biuro Gospodarki Odpadami
Komunalnymi, ul. Wierzbowa 9,
telefon 22 443 45 00, a infolinia
miejska: 19115; e-mail sekretariat.
bgok@um.warszawa.pl. Dyrektor
Biura, Jolanta Krzywiec, wielokrotnie deklarowała, że odpowie
na każdy sygnał.
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ŁUKOWSKA - ważna arteria Witolina
O uporządkowanie komunikacyjne tej najważniejszej na
grochowskim Witolinie ulicy, od
dłuższego czasu starali się członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu
SM Ostrobramska. Na inwestycję długo oczekiwali mieszkańcy.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe – Macina Klusia - naszego mieszkańca, prace
rozpoczęto od remontu chodnika,
którego popękane płyty betonowe
utrudniały przejście „suchą nogą”
do budynków przy ulicy Łukowskiej. Widok pracowników budowlanych, którzy późną jesienią,
z wielkim impetem, wkroczyli na
ulicę Łukowską, sceptycznie przywitali mieszkańcy komentarzami
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– „teraz? Gdy zima tuż, tuż…”
„rozpocznie się błoto i bałagan
przeniesie się na osiedle!” A tymczasem… remont chodnika po obu
stronach od ul. Rodziewiczówny
do Zamienieckiej, nowe płyty betonowe, modernizacja zatok postojowych, zmiany dla pieszych przy
skrzyżowaniu z ul. Witolińską, dodatkowe azyle przy skrzyżowaniu
z Witolińską i przy skrzyżowaniu
z drogą wewnętrzną na wysokości
numeru 7A, dalej do Tarnowieckiej
wyznaczenie zatoki i pasu postojowego, poszerzenie peronu przystankowego przy Tarnowieckiej ze
specjalnym krawężnikiem i płytami
ostrzegawczymi dla osób niewidomych, a także nowe oznakowanie
poziome... ogromne przedsięwzię-

cie przebiega sprawnie i bez większych zakłóceń. Sprzymierzeńcem
okazała się również pogoda. Jeszcze zima nie sypnęła śniegiem, a
cała inwestycja ma się już ku końcowi. To taki prezent noworoczny
Zarządu Dróg Miejskich dzielnicy
Praga Południe - mówią witolinianie. W przyszłym roku modernizacja ZDM-u w połączeniu ze
zwycięskim projektem z budżetu
partycypacyjnego, poprawiającym
bezpieczeństwo na Łukowskiej
wraz z budową nowych miejsc
parkingowych radnego Michała
Suliborskiego - z pewnością zadowoli wszystkich.
To taki przykład wspólnych
działań wszystkich mieszkańców!

Tenis stołowy dla każdego!
Z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska oraz Szkoła
Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka zorganizowały okolicznościowy turniej tenisa stołowego pod hasłem
„Tenis stołowy dla wszystkich”.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Ostrobramska przywiązują dużą
wagę do propagowania zdrowego
stylu życia oraz upowszechniania
mody na aktywny wypoczynek
naszych mieszkańców w miejscu
ich zamieszkania.
Od ponad 10 lat władze
Spółdzielni
popularyzują
tenis stołowy - dyscyplinę
sportu, która sprzyja integracji
międzypokoleniowej i zdrowej
rywalizacji
w
turniejach.
Entuzjastów tenisa stołowego na
osiedlu nie brakuje!
Po raz kolejny tenisowy turniej
objął patronatem honorowym

• w kategorii dorośli:
Jarosław Laszuk - I miejsce;
Piotr Rzepiel - II miejsce; Jaromir
Domurad – III miejsce
• w kategorii juniorzy:
Bartosz Kosiński – I miejsce;
Mariusz Guzek – II miejsce;
Węglarz Wojciech – III miejsce
• w kategorii młodzież:
Oliwia Rzepiel – I miejsce;
Mateusz Laszuk – II miejsce;
W poszczególnych kategoriach Krzysztof Guzek - III miejsce
wiekowych rywalizacja była
niezwykle zacięta i emocjonująca,
Każdy uczestnik turnieju, bez
a rozgrywane mecze stały na
wysokim poziomie sportowym.
względu na osiągnięte wyniki,
otrzymał
nagrody
rzeczowe,
Tegorocznymi
zwycięzcami a najlepsi puchary medale
i dyplomy.
zostali:
Rzecznik Praw Dziecka Minister
Marek Michalak, przekazując
zawodnikom życzenia sukcesów w
sportowej rywalizacji. Sponsorami
turnieju były władze samorządowe
- Urząd Dzielnicy Praga Południe
i Samorząd Mieszkańców Osiedla
Grochów Południowy, a także
liczne firmy z siedzibą na terenie
Spółdzielni.
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Zygmunt Kęstowicz, nasz sąsiad
14 grudnia 2017 r. na budynku przy ulicy Komorskiej 8 została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa
poświęcona temu znanemu aktorowi. Zygmunt Kęstowicz mieszkał w naszym osiedlu przez blisko 30 lat,
właśnie przy ulicy Komorskiej 8.

Spotykaliśmy się z Panem Zygmuntem w naszym osiedlowym
klubie, w okolicznych sklepach,
na osiedlowych ścieżkach… Nie
zapomnimy niezwykłego człowieka, ciepłego, serdecznego,
o ujmującym sposobie bycia, zawsze uśmiechniętego. Dzisiejsi
czterdziestolatkowie wspominają
telewizyjny program z psem Pankracym, a w nim sympatycznego
pogodnego właściciela psa, który
zawsze miał kieszenie pełne cukierków dla spotkanych na osiedlu dzieciom. Starsi mieszkańcy
doskonale pamiętają audycję radiową "W Jezioranach" czy serial
telewizyjny "Klan" oraz inne, niezapomniane role Pana Zygmunta.

wa pana Arkadiusza Ślesickiego
(mieszkańca SM Ostrobramska)
w ramach projektów finansowanych z budżetu partycypacyjnego
Dzielnicy Praga – Południe. To
Państwo, nasi Mieszkańcy, poparliście ten znakomity projekt i dzięki Waszym głosom został on skierowany do realizacji.

Uroczystość odsłonięcia tablicy uświetnili samorządowcy
Dzielnicy Praga-Południe w tym
radni Dzielnicy: Marcin Kluś, Michał Suliborski, Marek Borkowski
oraz Burmistrz Dzielnicy Tomasz
Kucharski i Zastępca Burmistrza
Michał Wieremiejczyk, a także członkowie Rady Nadzorczej
i Zarządu SM "Ostrobramska".
Pamiątkowa tablica to inicjaty- Znakomitego Kolegę w niezwykle
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serdecznych słowach wspominali obecni na uroczystości aktorzy:
Kazimiera Utrata, Barbara Bursztynowicz, Artur Barciś i Andrzej
Grabarczyk. Nie zabrakło przedszkolaków z Przedszkola nr 397
„Ziarenko”, oraz naszych niezawodnych mieszkańców.
W życiu lokalnych społeczności są takie chwile, które na długo
pozostają w pamięci. Tablica Zygmunta Kęstowicza przypominać
będzie nie tylko naszym mieszkańcom postać niezwykłego człowieka, życzliwego sąsiadom, Kawalera Orderu Uśmiechu, inicjatora
wielu cennych działań, mających
na celu dobro dzieci, zwłaszcza
tych, którym koniecznie trzeba
pomóc.

Partycypacja, czyli współuczestniczenie
– Budżet Partycypacyjny 2017
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy
decydują o wydatkowaniu części
budżetu dzielnicy, tym samym
współtworzą go współdecydując
o określonej puli środków publicznych na cele, które uważają za potrzebne.
W grudniu ubiegłego roku zakończone zostały prace związane
ze wszystkimi projektami na naszym osiedlu. Ich udział w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym
na 2017 rok wyniósł 355.700 zł.

(street workout), naprawiony został
chodnik łączący ulicę Grochowską
z naszym osiedlem, zwiększyła
się liczba miejsc parkingowych,
zamontowana została tablica upamiętniająca niezwykłego sąsiada,
człowieka szlachetnego serca – aktora Zygmunta Kęstowicza. Zmieniła się także estetyka otoczenia
naszych budynków - zniszczone,
pokryte grafitti anonimowe rzeźby
plenerowe oznaczone zostały tabliczkami informacyjnymi zawierającymi tytuły i nazwiska znanych

rzeźbiarzy, a wokół nich utworzono kwiatowe aranżacje z róż.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy
na zaproponowane projekty. Jednocześnie dziękujemy osobom, które
wykazały duże zaangażowanie
w
przygotowanie
projektów
i organizację etapu głosowania:
członkom Rady Nadzorczej - Annie Oleksiak i Dariuszowi Kujawie, Michałowi Suliborskiemu –
radnemu dzielnicy Praga Południe
oraz mieszkańcowi naszego osiedla Arkadiuszowi Ślesickiemu.
Zaproponowali oni również na
2018 rok kolejną partię ciekawych
zwycięskich projektów, które zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem władz dzielnicy do
końca bieżącego roku. Będą to
kolejne parkingi, dwie siłownie,
karmniki dla ptaków, a także w sąsiedzkim parku Znicza renowacja
historycznego pomnika – wszystko na łączną kwotę 372 290 zł.
A w czerwcu już czeka nas głosowanie na zaproponowane projekty do realizacji w 2019 roku!

Stało się to możliwe dzięki aktywności naszych mieszkańców,
którzy przekonali się, że mogą
wiele zyskać i zmieniać otoczenie
biorąc sprawy w swoje ręce, działając wspólnie.
Zrealizowane projekty pokazały potrzeby mieszkańców, na które
nie wystarcza środków finansowych w budżecie spółdzielczym
obciążonych kosztami koniecznych remontów i instalacji.
Dzięki realizacji zwycięskich
projektów powstały miejsca do
rekreacji - siłownia plenerowa
i przyrządy do treningu ulicznego
9
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Bezpieczeństwo naszych mieszkańców
Mimo działań profilaktyczno-informacyjnych organizowanych przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Praga-Południe oraz Komendę Rejonową Policji mieszkańcy dzielnicy
wciąż padają ofiarami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Aby ograniczyć liczbę takich zdarzeń Rada Nadzorcza,
w ramach działań Grup Osiedlowych, po raz kolejny zorganizowała warsztaty z zakresu przemocy wobec
osób starszych.
Podczas spotkania mieszkańcy
uczestniczyli w wykładach o przemocy wobec ludzi starszych, specyfice form przemocy wobec nich.
Dowiedzieli się, jak rozpoznawać,
reagować i przeciwdziałać przemocy oraz czym jest dyskryminacja, jak na nią reagować. Wykłady
ilustrowane były prezentacjami
oraz krótkimi filmami, inspirowanymi prawdziwymi zdarzeniami.
Spotkanie zakończył panel dys- rozsądek w kontaktach z osobami
kusyjny, podczas którego miesz- pukającymi do naszych mieszkań.
kańcy wykazali się wielką aktywPolicja prosi o ograniczone zanością.
ufanie i przestrzeganie kilku proPlaga
powtarzających
się stych zasad:
oszustw, których ofiarami są
- nigdy nie przekazuj pieniędzy
zwłaszcza osoby starsze, samotnie
mieszkające i łatwowiernie, od- osobom, których nie znasz,
noszące się zbyt ufnie do niezna- nie ufaj osobom, które telefojomych, trwa. Dlatego apelujemy
do Państwa o ostrożność i zdrowy nicznie podają się za krewnych lub

ich przyjaciół i proszą o gotówkę,
- zanim przekażesz pieniądze,
potwierdź u rodziny, czy syn,
wnuk, kuzyn itp. rzeczywiście ma
kłopoty,
- gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się podejrzenie, że
to może być oszustwo, bez wahania powiadom policję (tel. 997 lub
112)!

Czy to zima?
Jaka jest, taka jest, ale zawsze gromadzą się w pewnym stopniu
warto sobie przypomnieć kilka za- wyziewy kuchenne i inne zapasad, by żyło się nam lepiej.
chy (wiele mebli, zwłaszcza nowych, a także dywanów i wykłaPrzede wszystkim - choć nie ma dzin emituje niezbyt zdrowe dla
mrozu, grzejemy! By nie przepła- nas substancje). Gromadzi się też
cać, zmniejszajmy temperaturę na wilgoć, która może doprowadzić
noc - zdrowiej i ekonomiczniej, do zagrzybienia, często w mieja jeśli jest problem z działaniem scach początkowo niewidocznych.
pokrętła temperatury przy kalo- Nigdy nie należy wietrzyć, uchyryferze, najlepiej zgłosić to pilnie lając okno lub balkon lekko, lecz
w administracji, niech naprawią.
na dłuższy czas. Znacznie lepiej
wykonać trzy czynności: wyłąZdrowie - konieczne jest wie- czyć kaloryfer, ustawiając pokrętło
trzenie mieszkania, w którym w pozycji 0, następnie otworzyć
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balkon (lub okno) ma całą szerokość, lecz nie na długo, a po wywietrzeniu i zamknięciu ustawić
ogrzewanie na nowo.
Skoro mowa o kaloryferach:
przypominamy, że jeśli są zasłonięte długimi firankami, zasłonami, czy przysuniętymi do okna
meblami, tylko niewielka ilość
opłacanego przez nas ciepła zdoła się przedostać na pokój, by go
ogrzać, nawet przy ustawieniu
pokrętła na 5. By w pełni wykoc.d. na str. 11

Osiedlowe balkony coraz piękniejsze…
Każdego roku w naszym osiedlu przybywa ukwieconych balkonów. Mieszkańcy tworzą piękne aranżacje
kwiatowe, które w połączeniu z kolorowymi parasolami, markizami, wieczorem oświetlone latarenkami są
ozdobą naszego osiedla. Ale to nie tylko balkony! Coraz częściej pojawiają się zadbane, małe ogródki z kwitnącymi kwiatami i krzewami.
Głównym celem organizacji
konkursu na najpiękniejszy balkon
i ogródek na Ostrobramskiej jest
integracja sąsiedzka i współdziałanie z Zarządem na rzecz naszego
otoczenia, czyniąc je estetycznym
i atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Tegoroczna, czwarta już
edycja konkursu sprawdziła się
znakomicie!

u pana Andrzeja, a w przydomowych ogródkach żółte róże pani
Teresy, białe, fioletowe bzy przy
Łukowskiej 6, kwietna łąka przy
Jarocińskiej - dzieło pani Basi – to
istna feeria barw i aromatów. Trudno było dokonać wyboru tego najpiękniejszego, bo każdy pomysł
był jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny.

Podczas spotkania w Klubie Relax, kończącego tę edycję konkursu, uczestnicy nagrodzeni zostali
dyplomami i rzeczowymi nagrodami. Doceniając trud i zaangażowanie mieszkańców w tym roku postanowiliśmy przyznać wszystkim
uczestnikom równorzędne nagrody, bowiem ich starania spełniły
nasze oczekiwania, a kompozycje
kwiatowe cieszyły oko wszystkich
mieszkańców.

Część artystyczną spotkania

uświetnił nasz osiedlowy chór
WITOLIN najpiękniejszymi piosenkami o kwiatach, a także koncert fortepianowy utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Stasia
Makurackiego. Dziękujemy!
W Klubie Relax można obejrzeć
wystawę fotogramów tegorocznych kwiatowych kompozycji na
balkonach i w ogródkach naszych
mieszkańców. Zapraszamy!

Zwisające czerwone pelargonie
na balkonie pań Zofii i Hanny, liście dzikiego wina skomponowane
pięknie z sezonowymi kwiatami

Czy to zima?

c.d. ze str. 10

rzystać dostarczone nam ciepło, jakikolwiek inny; podobnie jest
z bułkami. Cierpią i chorują po
odsłońmy grzejniki!
spożyciu resztek z naszych stołów,
Zimą mniej korzystamy z bal- które - nawiasem mówiąc - wygląkonów - co jakiś czas warto jednak dają paskudnie, rzucone na trawnik.
sprawdzić czy nie został on ulu- Jeśli chcesz dokarmiać, pomyśl
bionym miejscem gołębi, których o kupieniu za grosze specjalnych
trudno potem się pozbyć.
kul dla ptaków, ulepionych z ziaren, które można zawiesić na gałęSkoro mowa o ptakach - warto zi, lub syp do karmników surowe
je dokarmiać, ale rozsądnie. Szko- kasze czy ziarno (można je kupić
dzi im chleb, stary, świeży czy np. na „Szembeku”).

Mało mamy śniegu tego roku,
a styczeń jest wyjątkowo ciepły.
Dzięki temu gospodarze i kierowcy maja mniej problemów
z odśnieżaniem, a starsze osoby
nie muszą uważać na każdy krok
po śliskich chodnikach. Lecz gdy
dopadnie nas „prawdziwa” zima,
uważajmy na siebie. Zdrowie jest
najważniejsze!
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Klubowe wieści
Jak działa klub Relax, można sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej Spółdzielni, a także śledząc
ogłoszenia o wydarzeniach specjalnych - koncertach,
teatrzykach, interesujących spotkaniach. Pamiętnym
wydarzeniem końca roku 2017 było przybycie do

klubu Św. Mikołaja i Pani Zimy. Sala widowiskowa
z trudem pomieściła wszystkich gości, a dzieci z radością uczestniczyły w wesołych zabawach i tanecznych korowodach.

Spotkanie zakończyło się miłym i wyczekiwanym akcentem:
Św. Mikołaj sprawiedliwie rozdawał słodkie podarunki, ufundowane dzięki pozyskanym przez
Zarząd Spółdzielni sponsorom:
OTIS Sp. z o.o., ST&T Kądziela,
Zawadzki, Zelisko Spółka Jawna,
TeleArtNet Sp. z o.o., serdecznie
dziękujemy za tę szlachetną szczodrość dla naszych dzieci!
Karnawał i jego atrakcje przed
nami - zapraszamy na klubowe
spotkania, a także do sekcji stałych
- można poznać miłych sąsiadów,
ciekawie spędzając czas.
Redaguje zespół.
Wydawca:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
04-174 Warszawa; ul. Tarnowiecka 7    
e-mail info@smo.waw.pl                     www.smo.waw.pl

                                Szukaj nas na Facebooku:   
                                       sm ostrobramska

