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Za nami Walne Zgromadzenie
Tegoroczne Walne Zgromadzenie za nami.
W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spółdzielni 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, podsumowując miniony okres. Wszystkie materiały, w tym
sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i podsumowujące rok informacje ﬁnansowe
były dostępne dla Członków Spółdzielni przed Zebraniem w siedzibie naszej Administracji i są tam
dostępne nadal, w godzinach przyjęć interesantów

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w SM „Ostrobramska”

Nowa inwestycja na obrzeżach naszych terenów - 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 Inwestora, który okazał spore zrozumienie i elastyczność, co wpłynęło na zmianę przez niego wstępnych,
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p. Piotr Kurpik.
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształca się ex lege w prawo własności (art. 1 ustawy z 20.07.2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1716 – dalej Ust. z 2018 r.).
Przekształcenie jest odpłatne.
Na rzecz dotychczasowego właściciela wnosi się przez 20 lat opłaty
równe opłacie rocznej obowiązującej w dniu przekształcenia, przy
możliwości jej waloryzacji, zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 5
ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2260 ze zm.)
Waloryzacja dokonywana jest przy
zastosowaniu wskaźników zmiany
cen nieruchomości, publikowanych
przez Prezesa GUS.
W przypadku wniesienia opłaty
jednorazowej stanowiącej iloczyn
wysokości opłaty w roku, w którym
jest wykonywana, oraz ilości lat pozostałych do upływu okresu 20 lat,
można skorzystać z bonifikaty wynoszącej 98 proc. lub 99 proc.
Użytkownicy
wieczyści,
którzy złożyli wnioski o przekształcenie
na podstawie ustawy z 29.07.2005 r.
o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności, jeśli nie zo-

stały one rozpatrzone przed dniem
01.01.2019 r. mają możliwość złożyć
do dnia 31.03.2019 r. oświadczenie
o prowadzeniu dalszego postępowania. W przypadku braku takiego
oświadczenia dotychczasowe postępowanie ulegnie umorzeniu i przekształcenie nastąpi ze skutkiem na
dzień 01.01.2019 r.
Warto przypomnieć, że przewłaszczenie tytułu prawnego do
gruntu nastąpi najwcześniej z dniem
01.01.2019 r., a najpóźniej z dniem
01.01.2022 r., w zależności od podstawy prawnej przewłaszczenia.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Spółdzielni lub
w Urzędzie Dzielnicy.

Informacja nt. spotkania przedstawicieli władz Dzielnicy oraz współwłaścicieli działek
ew. nr 20 i 21 z obrębu 3-05-30 z Radą, Zarządem i mieszkańcami Spółdzielni
W dniu 5 listopada 2018 r. o godz.
12.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Grochowskiej 274 odbyło się spotkanie
przedstawicieli władz dzielnicy oraz
współwłaścicieli działek ew. nr 20 i 21
z obrębu 3-05-30 z mieszkańcami
i przedstawicielami naszej Spółdzielni.
Podczas
spotkania,
zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców i przy
ich dużej aktywności, omówiono projekt zagospodarowania terenu z obrębu 3-05-30 (w rejonie ul. Łukowskiej,
Tarnowieckiej, Grochowskiej i Rodziewiczówny) oraz inwestycji, jaka ma
powstać w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków Witolińska 8, 6 i 4.
Pod adresem panów Krzysztofa
Trybonia reprezentującego inwestora
Prezesa Zarządu Firmy TRYBOŃ PPI
oraz Krzysztofa Dębskiego – przedstawiciela spadkobierców pp. Jelińskich i Mateckich zgłoszono szereg
konstruktywnych uwag w zakresie
braku zgody na utratę znacznej części
terenów zielonych wokół budynków
Witolińska 8, 6 i 2 oraz obaw związanych z eksploatacją i obsługą komunikacyjną planowanego na sąsiedniej
działce (dz. ew. nr 20) budynku hotelowo-usługowego.
Prezes Zarządu SM „Ostrobramska” Dariusz Kujawa przypomniał, że
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Spółdzielnia od kilkunastu lat domaga
się uregulowania na jej rzecz prawa
do gruntu znajdującego się w granicach działek 14/12, 24 i 32 z obrębu
3-05-30. Zaznaczył, że odmówiono
jej uznania za stronę w toczącym się
przed Sądem powszechnym postępowaniu w sprawie roszczeń zgłaszanych przez spadkobierców byłych
właścicieli, w postępowaniu o podział
nieruchomości, dla której prowadzona
jest KW WA6M/00 394 913/0, oraz na
etapie wydawania pozwolenia na budowę na działce nr 20 i 21, która – jak
wynika z dotychczasowych ustaleń
– zakłóci dotychczasowy ład przestrzenny Osiedla i może pogorszyć
warunki zamieszkiwania na sąsiednich nieruchomościach. Prezes Zarządu podkreślił, że zarówno władze
Spółdzielni, jak też sami mieszkańcy
nie zgadzają się na żadne z proponowanych zmian. Wyraził zdziwienie, że
przy przeprowadzonych podziałach
nie brano pod uwagę infrastruktury
wspólnej dla całej wielobudynkowej
nieruchomości.
Wydzielając tak małą powierzchnię działki 14/2 z obrębu 3-05-30 pod
budynkiem Witolińska 8 nie zostały
spełnione chociażby wymagania dotyczące miejsc postojowych, a legalnie wybudowany na potrzeby mieszkańców budynku podjazd dla osób

niepełnosprawnych znalazł się częściowo na działce zwróconej byłym
właścicielom.
Reprezentujący Urząd Dzielnicy
Burmistrz Tomasz Kucharski podkreślił, że zasadność konsultacji społecznych wynika z potrzeby omówienia
zmian w zapisach Księgi Wieczystej,
gwarantujących nienaruszalność istniejących ciągów pieszo-jezdnych.
Planowana inwestycja byłaby możliwa
do realizacji w uzgodnionym zakresie
dopiero po takich zmianach.
Podczas dyskusji ustalono, iż koniecznym jest powtórzenie otwartego
spotkania władz Dzielnicy z władzami
Spółdzielni oraz zainteresowanymi
sprawą mieszkańcami. Planowane
jest ono na styczeń 2019 roku. O dokładnym terminie poinformujemy naszych Mieszkańców.
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Plan Gospodarczy na 2019 r.
Plan gospodarczy na 2019 r. został opracowywany
zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
1. Regulaminie zasad ustalania i rozliczania kosztów
gospodarki zasobami Spółdzielni, opłat za używanie lokali oraz obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi S.M. „Ostrobramska” w Warszawie.
2. Przepisach ogólnych – uregulowaniach ustawowych:
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach, mieszkaniowych, KPC oraz Prawo spółdzielcze
dot. istotnych zmian w zakresie członkostwa w spółdzielni, kodeks pracy, ustawa o własności lokali, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych – CIT, ustawa o podatku od towarów
i usług-VAT oraz prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków, prawo wodne, prawo budowlane, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu po
nowelizacji z dnia 25 stycznia 2013 r. – obowiązujący
od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami na terenie miasta.
Rada Nadzorcza, pracując w poszczególnych komisjach stałych, a następnie podczas obrad Plenum, po dyskusji zatwierdziła poprawione założenia do Planu, które
przygotował Zarząd. W drugiej kolejności Rada analizowała projekt Planu na rok 2019 i po dyskusji zatwierdziła
go w ostatecznym kształcie.
Przed przystąpieniem do opracowania planu na 2019
rok niezbędnym było dokonanie analizy wykonania planu
za 6 miesięcy oraz ustalenie przewidywanego wyniku na
2018 rok, analizy kosztów rodzajowych i przychodów dla
poszczególnych nieruchomości. Wynika to z „zasady bezwynikowego samofinansowania” działalności statutowej:
różnica między kosztami a przychodami 2018 r. zwiększy
w 2019 r. odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomości.
W ustawie z 24 września 2009 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych art. 4 ust. 7 (Dz.U. nr 22,
poz. 1550) istnieje zapis, zgodnie z którym, w przypadku
zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, należy zawiadomić spółdzielców co
najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia
opłat, natomiast o zmianie opłat zależnych od spółdzielni
należy zawiadomić najmniej na 3 miesiące naprzód.
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W świetle dokonanych analiz i przewidywanego wykonania kosztów za 2018 r. oraz przyjętych na Plenum
Rady Nadzorczej (Uchwała nr 9/2018 dnia 22.10.2018 r.)
wytycznych do Planu gospodarczego, Zarząd wnioskował o ustalenie od dnia 01.01.2019 r. składników opłat
niezależnych od Spółdzielni oraz od dnia 01.04.2019 r.
składników opłat zależnych od Spółdzielni.
W zakresie opłat zależnych od Spółdzielni zmianie uległa wysokość opłaty eksploatacyjnej – wzrosła ona
o 0,09 zł/m². Przypominamy, że eksploatacja i utrzymanie
nieruchomości obejmuje koszty, które związane są bezpośrednio z procesem zarządzania oraz administrowania
zasobami Spółdzielni w tym min. koszty materiałów, transportu, sprzątania, wody gospodarczej, prowizji bankowych,
ubezpieczenia zasobów, amortyzacji, koszty BHP, dezynsekcji i deratyzacji, obsługi prawnej i informatycznej, usług
telefonicznych i przesyłek pocztowych. W związku z wejściem w życie ustawy RODO od V.2018 r. dodatkowo muszą
być spełnione zabezpieczenia fizyczne sprzętowe i systemowe informatyczne w odniesieniu do danych osobowych,
co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacji (zakup
kopert, najem kopertownicy, wymiana 5 komputerów),
a także oznakowanie drogowe dla nowo powstałych miejsc
parkingowych, tablice informacyjne o niewyprowadzaniu
psów na oznaczony teren (decyzja Walnego Zgromadzenia w 2018 r.) oraz monitorowanie terenu wraz z ubezpieczeniem monitoringu osiedlowego. Ponadto obsługa prawna i informatyczna, w tym koszty utrzymania informatycznej
infrastruktury sprzętowej i aplikacyjnej, wynikającej w głównej mierze z polityki cyfryzacji koordynowanej na szczeblu
rządowym (m in. digitalizacja usług w zakresie podatków,
ZUS RODO GUS).
Wysokość tej stawki wynika z kosztów i przychodów
za I półrocze 2018 r. oraz przewidywanych kosztów i przychodów w II półroczu 2018 r.
W związku z kolejną zmianą przepisów m.in. ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw, nastąpił kolejny wzrost kosztów po stronie
pracodawców.
Wzrostowi uległa również opłata z tytułu konserwacji.
Stawka ta jest wyliczana dla każdej nieruchomości oddzielnie i obejmuje konserwację instalacji wentylacyjnych,
gazowych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, ciepłej wody, usługi pogotowia
technicznego: wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego,
naprawy lamp oświetlenia terenu, obowiązkowe kontrole
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okresowe instalacji budynków, naprawy murarskie i drobne prace malarskie (min. usuwanie dewastacji na klatkach),
utrzymanie terenów zielonych oraz naprawy jezdni i chodników osiedlowych. Wysokość stawki ustalona została na
podstawie kosztów poniesionych w poszczególnych nieruchomościach w 2018 r. oraz planowanych kosztów na
2019 r. Nietrudno zauważyć, że na tym rynku w ostatnim
okresie nastąpił znaczny wzrost cen materiałów i kosztów
usług, a także kosztów osobowych.
Nieruchomość I – Konserwacja – 0,71 zł/m2 – wzrost
o 0,18 zł/m²
Nieruchomość II – Konserwacja – 0,74 zł/m2 – wzrost
o 0,20 zł/m²
Nieruchomość III – Konserwacja – 0,61 zł/m2 – wzrost
o 0,11 zł/m²
Uwzględniając montaż monitoringu na terenie Osiedla wprowadzona została nowa stawka w zakresie konserwacji i obsługi systemu – 3,10 zł/lokal, przewidziana
jest na pokrycie kosztów konserwacji i obsługi systemu monitoringu na terenie Spółdzielni, ale też pokrywa
koszty, które ponosi Spółdzielnia z tytułu dzierżawy kanałów światłowodowych.
W zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni: podatek gruntowy od majątku wspólnego (wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości) wzrósł o 0,01 zł/m2

W pokrywaniu kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni uczestniczą
wszyscy członkowie spółdzielni oraz inne osoby, którym
przysługuje spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu. W kalkulacji uwzględniono zmiany ogłoszone przez Ministra Finansów w zakresie stawek podatku od
nieruchomości na rok 2019 ze wzrostem 2,4 proc.
Podatek od nieruchomości – wzrost o 0,01 zł/m2; stawka
podatku od nieruchomości wynika z należnych opłat, ujętych w deklaracji na 2018 r. z uwzględnienia zmiany ogłoszonej przez Ministra Finansów w zakresie stawek podatku
od nieruchomości na rok 2019 ze wzrostem 2,4 proc.
W związku z uchwaleniem „Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów”, obowiązująca od 01 stycznia 2019 r., wysokość opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, będzie uzależnione od
decyzji administracyjnej właściwego organu samorządu terytorialnego (Prezydenta m.st Warszawy) – art. 7 ustawy.
W wymienionym artykule istnieje zapis mówiący, iż wysokość opłaty z tytułu przekształcenia będzie równa opłacie
rocznej z tytułu wieczystego użytkowania. W chwili obecnej
opłata ta pozostaje bez zmian, wynosi 1,07 zł/m2 dla Nieruchomości I i Nieruchomości II.

Plan Remontów na 2019 r.
Przyszłoroczny Plan Remontów Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałą RN 26.11.2018 r.
Remonty bez dźwigów
Nieruchomość

potrzeby

N1
N2
N3
suma

zł
9 636 388
9 494 829
11 216 073
30 347 290

propozycja
planu
zł
2 675 164
1 340 276
4 743 568
8 759 008

Konserwacje bez dźwigów
i domofonów
propozycja
potrzeby
planu
zł
zł
481 807
481 807
564 400
564 400
535 534
535 534
1 581 741
1 581 741

W kolumnie POTRZEBY podano i wyceniono aktualnie rozpoznane potrzeby remontowe i konserwacyjne.
W kolumnie PROPOZYCJA PLANU zaproponowano
roboty do zatwierdzenia na 2019 r. Przedstawiona propozycja planu remontów bilansuje się z ilością środków
przewidywanych na remonty w 2019 r.
Remonty: ujęto obowiązkowe roboty przypadające na
2019 r. (legalizacja wodomierzy indywidualnych i podzielników kosztów ogrzewania), podano pełne koszty wykonania lub zakończenia nakazanych przez PSP robót ppoż.
Przyjęto niewielką ilość środków na rozpoczęcie przygotowań (w stosunku do szacowanego kosztu) dla budynków Łukowska 15, Komorska 4. Dla Witolińskiej 4 przyjęto ilość środków na realizację całości robót w 2019 r.,
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Remonty i konserwacje
potrzeby
zł
10 118 195
10 059 229
11 751 607
31 929 031

propozycja
planu
zł
3 156 971
1 904 676
5 279 102
10 340 749

a dla Łukowskiej 4 – część środków przewidywanych na
dokończenie robót (wg szacunków umowy z 2012 r.).
Ponadto zaproponowano wymiany instalacji ccw-zw,
zaproponowano kolejne budynki do remontu instalacji
wentylacyjnej mieszkań oraz dźwigi do remontu (w N1 nie
występują bieżące potrzeby w tym zakresie).
Konserwacje: w planie podano roboty niezbędne do
zapewnienia użytkowania budynków, instalacji i wyposażenia na podstawie bieżących kosztów, dlatego w tabeli
w rubryce konserwacje POTRZEBY = PLAN.
Do planu zostały wprowadzone korekty uzgodnione
z Radą Nadzorczą, zaś przed publikacją PLANU zostaną
z niego usunięte kolumny potrzeb oraz te pozycje, które
nie będą zatwierdzone do realizacji.
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Wodomierze indywidualne z odczytem radiowym
W 2018 r. zastosowano po raz
pierwszy w naszej Spółdzielni nowe
wodomierze z nakładkami do odczytu
radiowego. Roboty zostały wykonane w budynkach Komorska 4, Ostrobramska 80, 82, 84, Łukowska 3.
W 2019 r. podczas legalizacji
okresowej będą wymienione kolejne
wodomierze indywidualne na „radiowe” w budynkach Łukowska 5, 6, 8, 9,
Ostrobramska 78. W pozostałych

budynkach roboty będą wykonane w następnych latach, zgodnie
z przypadającą datą obowiązkowej
legalizacji wodomierzy – co 5 lat.
Odczytywanie stanu nowych wodomierzy „radiowych” odbywać się
będzie bez kłopotliwej czasem dla
Państwa konieczności udostępniania mieszkań do odczytu. Nowe wodomierze są wyposażone w szereg
dodatkowych funkcji i zabezpieczeń,

które wpłyną korzystnie na uszczelnienie całego systemu rozliczania
zużycia wody.

Wymiana oświetlenia klatek schodowych
na energooszczędne ledowe
Wymian opraw oświetleniowych
na nowoczesne, dające dużą oszczędność energii i lepsze światło, rozpoczęto w Spółdzielni w 2017 r. Zrealizowano wówczas roboty we wszystkich
budynkach nieruchomości N2: Łukowska 3, 5, 7, 9, Ostrobramska 78 i 80.

W 2018 r wykonano roboty w części budynków nieruchomości N1:
Ostrobramska 82, 84, Komorska 4,
Łukowska 15 oraz w budynku Łukowska 17 (razem z kompletem robót podnoszących bezpieczeństwo
ppoż, nakazanych przez Państwową
Straż Pożarną).
Na 2019 r. zaplanowano kontynuację robót w nieruchomości N1 (bu-

dynki Tarnowiecka 3, Komorska 8
i 10) oraz w nieruchomości N3 (budynki Jarocińska 1, Łukowska 6, 8,
Witolińska 2, 5, 6 i 8). Ponadto budynek Witolińska 4 otrzyma również
nowe oprawy realizowane razem
z kompletem robót podnoszących
bezpieczeństwo ppoż, nakazanych
w drugim wieżowcu naszej Spółdzielni przez Państwową Straż Pożarną.

Dewastacja dźwigów – koszty i konsekwencje
W ostatnich latach w znaczny sposób wzrosły koszty konserwacji dźwigów osobowych w wyniku dewastacji
oraz innych działań w celu uszkadzania urządzeń dźwigowych.
Wykaz poważniejszych szkód
(z wyłączeniem drobnych uszkodzeń
w kabinach dźwigowych) przedstawia się następująco:
n W dniu 29.01.2017 r. w budynku
przy ul. Witolińskiej 8 nastąpiło zatrzymanie pracy dźwigu osobowo
– meblowego. W unieruchomionej
na VII piętrze kabinie dźwigowej zostali uwięzieni pasażerowie. W wyniku koniecznych w tej sytuacji działań
Straży Pożarnej zniszczeniu uległy
drzwi kabinowe i drzwi szybowe piętra VII. Koszt prac naprawczych to
11 055,00 zł.
n W dniu 17.07.2017 r. w budynku
przy ul. Łukowskiej 17 kl. schodowa
III p. IX chuligani zdewastowali drzwi
dźwigowe naprawa obejmowała m.in.
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prostowanie uszkodzonych drzwi
oraz wymianę wózka drzwi kabiny,
krzywki ruchomej i rygla drzwi szybowych. Koszt prac naprawczych
2746,00 zł.
n W dniu 09.07.2017 r. w budynku
przy ul. Łukowskiej 5 wandale zniszczyli farbą w spreju kabiny i drzwi
kabinowe na klatkach 3, 4, 5, 6 i 9.
Zaszła konieczność oczyszczenia
i wykonania prac malarskich oraz
w dźwigu kl. IV niezbędna była wymiana tablicy przyzywowej. Koszt
prac to 6335,00 zł.
n W dniu 17.07.2017 r. w budynku
przy ul. Łukowskiej 15 piętro IX kl.
III nieznani sprawcy zdewastowali
drzwi dźwigowe. Zaszła konieczność
naprawy drzwi kabiny oraz wymiany
wózka drzwi kabiny, krzywki ruchomej i rygla drzwi szybowych. Koszt
prac naprawczych 2746,00 zł.
n W dniu 17.09.2018 r. nieznani
sprawcy podłożyli drewnianą deskę
w drzwiach kabinowych od strony

wewnętrznej. W czasie pracy dźwigu uszkodzone zostały pasy nośne
dźwigu, zaszła więc konieczność wymiany 4 sztuk pasów nośnych. Koszt
prac naprawczych 35 914,00 zł.
Łączny koszt tylko tych wymienionych powyżej dewastacji wyniósł blisko 60 000 zł. Nie jest to
kwota mała i z pewnością można by
ją wydać lepiej w naszych zasobach.
Mamy nadzieję, że instalacja kamer
monitoringu na klatkach schodowych
pozwoli w przyszłości
bez problemu identyfikować sprawców. Ważna jest
też zwykła,
sąsiedzka
czujność.
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Najpiękniej ukwiecone balkony
i ogródki „Ostrobramskiej”
Niewiele trzeba, by nasz balkon stał
się przyjaznym i atrakcyjnym miejscem
wypoczynku. Coraz częściej na naszym
osiedlu pojawiają się też ogródki. Tworzą one niepowtarzalny, sielski klimat,
sprzyjają integracji sąsiedzkiej.
Podczas
spotkania
finałowego
w Klubie Relax zebrani ze wzruszeniem
słuchali pięknych i sentymentalnych historii o wyhodowanych na balkonach
okazach roślin – kwiatów, pnących winorośli, drzewek… ba, nawet warzyw
i ziół! Takimi opowieściami dzielili się
laureaci tegorocznego podczas wręczania dyplomów i nagród. Członkowie
Rady Nadzorczej i Zarządu po raz kolejny wyrazili uznanie dla zaangażowania
mieszkańców, którzy czynią nasze osiedle miejscem pełnym kwiatów i zieleni.
Kto zasłużył na laury?
Najpiękniejsze balkony:
l
l
l
l
l

Katarzyna Krasuska,
Barbara Marczyk,
Marta Bielecka Ruckgaber,
Wiesława Dzikowska,
Anna Smagowicz.
Najpiękniejsze ogródki:

l
l
l
l
l
l
l

Barbara i Franciszek Oleszczukowie,
Teresa Hofman,
Ewa Świątek,
Zofia Rozbicka,
Andrzej Kaczyński,
Elżbieta Świejkowska,
Elżbieta Kowalska.
Dziękujemy i gratulujemy!

SM „Ostrobramska”
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Mikołajki 2018 r.

W środę 5 grudnia ponad 130
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
wypełniło salę widowiskową w klubie
„Relax”. W tym roku wstęp był za zaproszeniami, które bez problemów
można było odebrać w biurze Spółdzielni pod warunkiem, że dziecko
miało nie więcej niż 12 lat.
W blasku choinki dzieci z wielką
radością śpiewały i tańczyły, prowadzone w wesołych korowodach przez
ubraną w śnieżną suknię Panią Zimę.
Oczywiście, kulminacyjnym momentem spotkania było przybycie Świętego Mikołaja, który po wspaniałych
zabawach i konkursach dowiadywał
się, czy dzieci czy były przez cały
rok grzeczne i wreszcie rozpoczął
wyczekane przez dzieci rozdawanie
kolorowych, pękatych toreb pełnych
słodkich prezentów.
Dziękujemy artystom z teatru dla
dzieci „Dur-Moll”, którzy całą imprezę
poprowadzili bardzo dynamicznie, na
profesjonalnym, wysokim poziomie.
Dziękujemy również
naszym Sponsorom,
firmom „Otis”
i „Teleartnet”, bez
których szczodrości dzieci nie byłyby
tak uradowane i zabawą, i paczkami.
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Budżet Partycypacyjny - tak niewiele brakło
Tym razem w Budżecie Partycypacyjnym walczyliśmy ze zmiennym
szczęściem.
Zabrakło tyko 10 głosów, by sﬁnansowano nam (w kwocie234.500
zł) otwarte boisko przy budynkach
Łukowska 3/5/7 i 9 (autorzy: Marcin Kluś i Dariusz Kujawa). Chodzi o
wyremontowanie części starego,
asfaltowego boiska ( 600 m2 tj.
30x20 m).
Nowoczesne boisko miało mieć
nawierzchnię poliuretanową i wyposażenie 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 funkcjonalność i estetykę obiektu, bez
kosztów, które musieliby ponosić
Spółdzielcy.
Więcej szczęścia w głosowaniu
miały inne nasze projekty, w tym
autorstwa Dariusza Kujawy: budowa oświetlenia nad nowo powstałym przejściem pieszo-rowerowym, na wysokości pawilonów
handlowych przy ulicy Łukowskiej
7 na kwotę 40.000,00 zł, zorganizowanie 45 godzin zajęć z instruk-

torem na siłowniach plenerowych
w naszej dzielnicy, rotacyjnie na
kolejnych siłowniach plenerowych
na terenie dzielnicy Praga-Południe (10.200,00 zł), oraz projekty Anny Oleksiak: umieszczenie
3 tablic informujących o historii
powstania pomnika w Parku Znicza poświęconego oﬁarom barbarzyństwa hitlerowskiego II wojny
światowej (7.500,00 zł) i uszycie
strojów estradowych dla Chóru Witolin składającego się z 18
osób, koncertującego na terenie
całej stolicy (5.400,00 zł).

Turniej tenisa stołowego

Dla Niepodległej

W dniu 17.11.2018 r. na terenie siecka (II miejsce) i Krystian Filipiak kujący, a zwycięstwa okupione prawdziwą, sportową walką.
Szkoły Podstawowej nr 163 im. „Ba- (III miejsce).
Dziękujemy najserdeczniej Spon
talionu Zośka” przy ul. Tarnowieckiej n Seniorzy: Włodzimierz Brylak
4 rozegrany został Turniej tenisa sto- (I miejsce), Jarosław Laszuk (II miej- sorom wydarzenia: Urząd Dzielnicy
Praga Południe, Polski Związek Tenisa
łowego z okazji 100. Rocznicy odzy- sce) i Piotr Rzepiel (III miejsce).
W
październiku
czekamy
na
ogłoszenie
wyników
Nie
karm
chlebem!
To wbrew
obiegowym
Bank
Millennium,opiniom
Santanskania przez Polskę niepodległości, n W grupie Oldboyów (powyżej Stołowego,
konkursu
na „Dla
najpiękniej
ukwiecone
bardzo
szkodliwe der
dlaBank
ptasich
żołądków,
podobnie,
Polska
SA, Deutsche
Bank,
60 r.ż.):i ogródki
Henryk Kalicki
(I miejsce),
pod
hasłem
Niepodległej”.
Or- balkony
Honda paskudne
AutoWitolin,resztki
Classic
Sport,
Klimczak (II miejsce)
oraz Bo-na trawnik
ganizator
– klub Relax
zachęciłbędzie
do Marian
„Ostrobramskiej:.
Jak–zawsze,
ono połączone
jak wyrzucane
z obiadu,
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
gusławRelax.
Gorczyca (IIIstanowiące
miejsce). dowód Zespół
Turnieju
100 osób
w różnym
z miłym,blisko
sąsiedzkim
spotkaniem
w Klubie
na bezmyślność
i całkowity
brak
J.J.
Capricorn,
AB
PORT
UbezpieW związku
z dużym
zainteresowawieku!
To świetna
impreza integrująO terminie
poinformujemy
na tablicach
ogłoszeniokultury.
niem
organiza- czenia Komunikacyjne, AD NOVUM
ca
wszystkie
i zachęcająca
wych
Klubupokolenia
i w siedzibie
Spółdzielni,
ale uczestników,
serdecznie decyzją
O ile w
lecie najważniejsze było pojenie ptaków
do aktywności w wolnym czasie: sek- tora wprowadzono doraźnie kolejne sp. z o.o., OD i DO, Apteka Nowa, JW.
zapraszamy już dzisiaj.
i udostępnianie im pojemników ze świeżą wodą,
PAX, GRUPA INCO S.A., INSTAL DIAcja tenisa stołowego w klubie Relax, dwie kategorie turnieju.
Do
zobaczenia!
o
tyle
zimą
mile
widziane
są wszelkiei Opiniowanie
ziarna, suroInprowadzona przez p. Przemysława n W kategorii Kobiety I miejsce MENT, Projektowanie
marchewki
jabłka. „3R”,
Specjalne
kuleBank
- karma
dla
Air Bike,
Ochrony
zdobyła Małgorzatawe
Rudnik,
II – Ka-czy westycji
Michalskiego, zaprasza!
dostępne
w wielu
supermarketach,
to
Środowiska,
Wulkanizacja
WITCAR,
Aleksandra
Pa- także
W podstawowych turniejowych tarzyna Wujec, III –ptaków,
wydatek rzędu 2-5PIEKARNIA
złotych i gwarancja
prawdziwej
J. i Z. i S. Putka,
A. Pulomba.
kategoriach zwyciężyli:
S.J.,braci.
Przedsiębiorstwo
I miejsce
zdo- dzianowski
n Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: n W Deblu Mężczyzn
pomocy,
korzystnej
dla skrzydlatej
Olaf Woźbiński (I miejsce), Damian byli Edward Dąbrowski – Piotr Rze- Handlowo-Usługowe TOPAZ, Unisoft
Formański (II miejsce) i Mateusz La- piel, II – Jarosław Laszuk – Mariusz Sp. z o.o., PIAS-KAN Sp. z o.o.
Kucharek zaś III Paweł Wąsowski
szuk (III miejsce)
n Młodzież w wieku od 13 do 18 – Krzysztof Łukasiak
Wszystkim serdecznie gratulujelat: na podium stanęli: Bartosz Kosiński (I miejsce), Zuzanna Grze- my, poziom zawodników był zaska-

Konkurs - rozstrzygnięcie

Karmisz ptaki?

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Janiny Kęstowicz, zmarłej 30 października 2018 r.
naszej Sąsiadce, wdowie po śp. Zygmuncie Kęstowiczu, składamy serdeczne wyrazy
współczucia. Ogromnie żal, gdy odchodzą Ci, o których będziemy pamiętać zawsze.
Rada Nadzorcza i Zarząd SM Ostrobramska
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