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Drodzy Spółdzielcy, Mieszkańcy, Sąsiedzi,
Nadchodzi szczególny czas Bożego Narodzenia, dni wybaczania, nadziei,
roziskrzone radością, oczekiwaniem, pełne blasku dobrych, ciepłych
uczuć.
Serdecznie życzymy każdemu z Państwa wspaniałych Świąt Bożego
Narodzenia, wyjątkowych rodzinnych radości, a także Bożych
błogosławieństw na te Święta i na cały Nowy Rok 2017. Niech nam on
przyniesie czas bezpieczny, spokojny, zdrowy, niech marzenia się spełniają,
a twarze jak najczęściej rozjaśnia uśmiech. Niechaj serca będą blisko serc,
a dodatkowe nakrycie przy stole dla samotnego wędrowca może przyda się
dla samotnej osoby zza ściany?
Boże Narodzenie, to czas dobroci i miłości. Niechaj otula nas wszystkich!
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska
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Remonty - zarys planu na rok 2017
Właściciel i zarządca budynku mają przede wszystkim bezwzględny obowiązek utrzymania budynku
w należytym stanie technicznym. Art. 5 ustawy Prawo
Budowlane wprowadza ogólną zasadę, według której
obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym. Ponadto nie można dopuścić do nadmiernego pogorszenia sprawności technicznej oraz właściwości użytkowej budynku.
Mając powyższe na uwadze, obok planowanych na 2017
r. prac konserwacyjnych takich jak:
•
stałe roboty i czynności serwisowo – konserwacyjne, zapewniające sprawność poszczególnych instalacji i wyposażenia budynków
•
okresowe przeglądy, kontrole, badania i legalizacje
nakazane obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
i PPOŻ
•
potrzebny zakres prac konserwacyjnych zieleni, naprawy wyposażenia terenowego i nawierzchni przygotowany
został do realizacji plan remontów,
w planie ujęto:
•
roboty poprawiające bezpieczeństwo ppoż wg Decyzji wydanych przez Państwową Straż Pożarną na 2 budynkach w Nieruchomości III oraz w 3 budynkach w Nieruchomości I
•
malowanie klatek schodowych w kolejnym budynku
•
remonty bieżące kilku najstarszych dachów –
uszczelnienie i naprawa kominów
•
mycie elewacji i malowanie w 2 budynkach
•
remont instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań
w jednym z budynków
•
wymiana izolacji przewodów wentylacji mechanicznej na dachach
•
kontynuowanie remontów głównych rozdzielni elektrycznych w budynkach
•
wymiana opraw oświetlania klatek schodowych
na nowe LEDowe z czujnikami ruchu pilotażowo
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w Nieruchomości II
•
kontynuacja wymiany istniejących chodników na
nowe z kostki betonowej
•
wymiana lub naprawa zdeformowanych garbów
na ciągach pieszo – jezdnych osiedla
•
montaż monitoringu kamerowego osiedla
•
remont (wymiana) kolejnych 3 dźwigów osobowych
•
renowacja rzeźb terenowych.
Osoby zainteresowane szczegółami
przyjętego do realizacji Planu remontów
i konserwacji naszych zasobów na 2017 r.
zapraszamy do biura Zarządu Spółdzielni.
Aktualny Plan jest zawsze wywieszany na
tablicy ogłoszeń obok Działu Technicznego SM „Ostrobramska”.
Naszym mieszkańcom nie umknął
z pewnością fakt, iż realizujemy nie tylko
prace niezbędne: na terenie Spółdzielni wymieniono ostatnio wiele elementów
małej architektury. Pojawiły się nowe ciągi
piesze, ławki, ustawiane są karmniki dla
ptaków. Siłownia plenerowa, usytuowana
pomiędzy budynkami Ostrobramska 80
i Ostrobramska 82, została wyposażona
w trzy dodatkowe urządzenia. Otoczenie,
podobnie jak budynki, nabiera wyglądu
coraz bardziej miłego oku.

Rok 2017 - co nas czeka?
Spółdzielnia posiada już plan gospodarczo - finansowy na rok 2017. Powstawał wśród dyskusji i polemik
a osiągnięty kompromis wydaje się optymalnym rozwiązaniem.
Czekają nas podwyżki, ale i obniżki niektórych opłat, nie
tylko zależnych od Spółdzielni. Nad rzetelnością wyliczeń
i kalkulacji czuwały Komisje Rady Nadzorczej - Rewizyjna,
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Członkowska.
Nie jest łatwo pogodzić wiele potrzeb i ambitnych planów
z realiami naszych portfeli i możliwości finansowych.
Po wielu tygodniach prac, dyskusji, zmian, symulacji wyliczeń,
Plan uchwalono.
Przy tej okazji nasuwa się kilka refleksji. Także finansowych.
Najważniejsze pytanie: dlaczego płacimy za innych? Chodzi
tu zwłaszcza o dwie grupy spraw: omawianą tu, w biuletynie
kwestię podrzucania (zwłaszcza przy remontach) starych
mebli, sanitariatów, gruzu i innych resztek budowlanych, pod
zsyp zamiast, jak nakazuje uczciwość i prawo, wynająć na te
odpady pojemnik w którejś firmie „śmieciowej”.
Bardzo wiele osób tego nie robi, pozostawiając sterty
swoich brudów pod zsypem, a to oznacza - pod oknami
osób, mieszkających na parterze. Nie zazdroszczę im,
bo - zwłaszcza w lecie - strach otwierać okna, bowiem po
piramidzie starego sedesu, wersalki i dwóch worów gruzu
potrafi się wspiąć nawet dziecko i ciekawie zaglądać do
środka. Oby tylko zaglądać!
Nie ma powodu, byśmy to my, mieszkańcy każdej
z nieruchomości, płacili za wywóz tego, za co powinien ponosić
koszty wyłącznie ten oszczędny sąsiad, który się „gabarytów”
pozbywa. Ale często tak nie jest. Warto mieć odwagę, by mu
o tym przypomnieć, zamiast płacić i cierpieć…
Drugi problem, to ilość mieszkańców, zgłoszonych do
Spółdzielni. Nie zawsze zgodna ze stanem faktycznym,
Czasem to przez zapomnienie, ale czasem - premedytacją,
dla cwaniackich „oszczędności”. To ważne, bowiem wiele
opłat miesięcznych naliczanych jest od każdej osoby, która

ten lokal zamieszkuje. Nie, nie chodzi tu o zameldowanie
(w to Spółdzielnia nie wnika), lecz o faktyczne
zamieszkiwanie.
Dziwią Państwa podwyżki niektórych opłat? To zrozumiałe,
ponieważ co roku - na papierze - ubywa nas! Ale faktycznie,
patrząc na ilość mijanych w windach sąsiadów oraz ilość
samochodów pod oknami - chyba raczej przybywa.
Bywa, że od lat lokalu jest zgłoszona jedna osoba,
a zamieszkuje - gromadka studentów. Na przykład czworo.
Kto za nich płaci, skoro nie są zgłoszeni? Ależ my!
Pani, pan, ja. Za windę, za śmieci i nie tylko. Tak, za tych
ukrytych, których nie zgłoszono do rozliczeń, płacimy my.
Także emeryci, których przychody są zastraszająco małe,
zwłaszcza w porównaniu z dochodami z najmu, jakie czerpie
niezbyt uczciwy właściciel lokalu, czy młode małżeństwa
spłacające swoje kredyty. Wstyd wielki!
Nie warto tego tolerować. Spółdzielnia nie może wejść
z policją i policzyć lokatorów. Ale przecież gospodarz domu
i sąsiedzi doskonale wiedzą, jaki jest stan faktyczny!
Szanowny właścicielu mieszkania, czy warto ryzykować
własnym honorem dla zaoszczędzenia tych paru groszy
z niemałego czynszu, jaki pobierasz od swoich lokatorów?
To doprawdy mała cena za stracone dobre imię i żenującą
nierzetelność.
Są też dobre wieści: chcą nam dawać pieniądze, a nawet
już sporo dali! Mam na myśli nie tylko szlachetnych sponsorów
dostępnych dla wszystkich imprez okolicznościowych takich,
jak Dzień Dziecka czy Mikołajki (raz jeszcze dziękujemy!), ale
zwłaszcza - budżet partycypacyjny, o którym piszemy szerzej
w innym miejscu naszego biuletynu.
Ważne, by pamiętać: zgłaszajmy pomysły, ale zwłaszcza
- głosujmy, gdy przyjdzie czas, na te, które dotyczą naszej
Spółdzielni! To wspaniałe źródło finansowania zewnętrznego
wielu cennych inicjatyw, także trwałych, korzystnych zmian na naszym
terenie. Każdy pojedynczy głos się do
tego przyczynia. Każdy, pojedynczy
głos oszczędza nasze pieniądze,
bo pozwala pozyskać te z budżetu
partycypacyjnego.
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Kto może zostać członkiem spółdzielni?
Oto zasady generalne:
1. członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna,
choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała
ograniczoną zdolności do czynności prawnych.
2. członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie,
choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej
własności przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi
członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet
członków.
3. członkiem spółdzielni może być osoba prawna,
jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu
Wszystkim zainteresowanym, a jeszcze niezdecydowanym,
przybliżamy zasady nabywania członkostwa w spółdzielni,
określone w art. 3. ust. 1-4 Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., z póź. zm.
1. Członkiem spółdzielni może być właściciel lokalu.
2. Wysokość wpisowego nie może przekraczać ¼
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002r, z póź. zm.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przypominamy, że na wniosek członków w 2015 roku
została przyjęta Uchwała Walnego Zebrania określająca
wysokość wnoszonego udziału na poziomie 25% minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Na skutek tych działań uległa
obniżeniu całościowa kwota wymagana z tytułu uzyskiwanego
członkostwa i aktualnie wynosi ona łącznie 925 zł, w tym
z tytułu wpisowego 462,50 zł, z tytułu udziału 462,50 zł .
Zgodnie z zapisami art. 3 ust.4 wymienionej ustawy,
na spółdzielni ciąży obowiązek dokonania przeliczenia
i aktualizacji kwoty wpisowego w oparciu o informacje Ministra

Pracy i Polityki Społecznej publikowane w Dzienniku Ustaw.
Aktualizacja ta odbywa się zawsze na początku każdego
roku i skutkuje zwiększeniem opłat z tytułu wpisowego.
Reasumując, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni
zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, które pragną
uzyskać członkostwo według zasad aktualnie obowiązujących,
do zgłaszania się do Działu Członkowskiego spółdzielni,
pok.14 w godzinach przyjęć interesantów.
Warto dodać, że przyjęcie w poczet członków SM
Ostrobramska ma korzystny wpływ na wysokość opłat za
lokal. Miesięcznie nie są to wielkie kwoty, lecz w skali roku…

Problem wywozu śmieci
wielkogabarytowych narasta
W ostatnim numerze Biuletynu przedstawiliśmy Państwu
treść wystąpienia SM „Ostrobramska” do Wydziału
Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie podjęcia
interwencji, mającej na celu systematyczne i kompleksowe
oczyszczanie naszych terenów z odpadów gabarytowych
i zielonych oraz, jeżeli istnieje taka możliwość, zastosowanie
kar umownych z tytułu nieterminowego ich usuwania przez
firmę, która ma wyłączność na takie działania.
Mieliśmy nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi
dopracowanie systemu wywożenia i zlikwidowanie wszystkich
nieprawidłowości. Tak się jednak nie stało. Do dziś nie
usprawniono wywozu odpadów gabarytowych i odpadów
zielonych z naszego osiedla. Są one nadal wywożone zbyt
rzadko. Odgórnie przewidziane jest wywożenie ich 1 raz
w miesiącu, a dodatkowe usługi organizowane z konieczności
przez Spółdzielnię są dodatkowo płatne.
Niestety, zaleganie odpadów wielkogabarytowych pod
budynkami to również „zasługa” mieszkańców, którzy
wykonując remonty własnych lokali nie troszczą się
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o wywiezienie wyniesionych z mieszkania śmieci (starych
mebli, sanitariatów, materiałów budowlanych) Za ich
wywiezienie więc płacą wszyscy sąsiedzi, a nie sprawca
bałaganu. Zdarzają się też lokatorzy, którzy notorycznie worki
ze śmieciami pozostawiają pod drzwiami komory śmieciowej,
zamiast umieścić je w środku, w odpowiednim pojemniku.
Najwięcej kłopotów sprawia to w soboty i niedziele, kiedy do
resztek zlatuje się okoliczne ptactwo, od świtu rozrywając
worki i z zapałem je „patrosząc”.
Może w ramach zwykłej, sąsiedzkiej życzliwości
i w interesie nas wszystkich warto zwrócić uwagę zajętemu
remontem sąsiadowi, który wynosi kolejny worek gruzu przed
klatkę, brudząc przy tym zwykle schody i windę, że obowiązują
go te same, co wszystkich zasady porządku domowego
i nikt nie ma ochoty płacić za wywóz jego worków z gruzem
czy innych tzw. gabarytów. Czasem można porozmawiać,
czasem zostawić liścik w skrzynce pocztowej. Ale zawsze
warto reagować.

Budżet partycypacyjny na rok 2017
- nasza wygrana!
Ruszyła IV edycja warszawskiego budżetu
partycypacyjnego. Kolejny raz mieszkańcy będą mogli
współdecydować o wydatkach z budżetu dzielnicowego
w ramach wydzielonej kwoty – tzw. Budżetu
Partycypacyjnego na 2018 rok. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców do aktywności, bowiem nikt lepiej nie wie,
czego brakuje na naszym Osiedlu, co należy zmienić
bądź wyremontować.
Zgłaszanie projektów rozpoczęło się już 1 grudnia 2016
roku i potrwa do 23 stycznia 2017 roku.
Tymczasem do końca 2016 r. trwają realizacje projektów
II edycji, a od stycznia 2017 rozpoczną się już przygotowania
przetargowe i realizacja projektów na 2017 r.
Wśród zwycięskich projektów, które będą realizowane
w 2017 roku na naszym osiedlu znalazły się:
- 96 miejsc parkingowych na kwotę 250 000 złotych; autor
projektu Dariusz Kujawa
- siłownia plenerowa miedzy budynkami Łukowska 3
i Łukowska 5 na kwotę 35 000 złotych; autor projektu Dariusz
Kujawa
- przyrządy do ćwiczeń street workout na kwotę 25 000
złotych; autor projektu Anna Oleksiak
- remont chodnika łączącego wschodnią część osiedla z
ul. Grochowską na kwotę 10 000 zł; autor projektu Michał
Suliborski
- tablica pamiątkowa dla naszego mieszkańca pana
Zygmunta Kęstowicza na kwotę 10.000 zł; autor projektu
Arkadiusz Ślesicki

- oznaczenie i ogrodzenie rzeźb plenerowych na terenie
naszego osiedla na kwotę 25 200 zł; autor projektu Dariusz
Kujawa
- warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego na terenie Osiedla
na kwotę 10 875 zł; autor projektu „Przystanek Witolin”
Ogólny koszt inwestycji z Budżetu Partycypacyjnego 2017
ze środków Dzielnicy Praga Południe w naszej Spółdzielni
wynosi aż 366 075 zł.
Dziękujemy Mieszkańcom za udział w głosowaniu na
osiedlowe projekty. W 2017 roku z budżetu partycypacyjnego
na naszym terenie Dzielnica sfinansuje obiekty, dzięki którym
będzie można zadbać o formę ćwicząc na świeżym powietrzu,
łatwiej zaparkować samochód (dodatkowe 96 miejsc), będzie
czyściej i estetyczniej, plenerowe rzeźby z marmuru zostaną
ogrodzone, a ich oznaczenie pozwoli poznać ich autorów,
którymi także są znani rzeźbiarze. Naprawa chodnika
łączącego osiedle z ulicą Grochowską ułatwi komunikację
mieszkańcom z główną arterią komunikacyjną. Nasi najmłodsi
mieszkańcy zyskają nową formę atrakcyjnego spędzania
czasu na ciekawych warsztatach Uniwersytetu Dziecięcego.
Zwycięski okazał się również projekt tablicy upamiętniającej
znanego aktora Zygmunta Kęstowicza, którą uhonorujemy
10 rocznicę śmierci naszego mieszkańca. Wszystkie te
inwestycje odciążą nasz spółdzielczy budżet.
Za wszystkie projekty i głosy bardzo dziękujemy.
Z nadzieją czekamy nadzieję na ciekawe pomysły i aktywność
społeczną naszych Mieszkańców w IV edycji Budżetu
Partycypacyjnego 2018.

Bezpieczny rower na Pradze Południe
W ramach II edycji Budżetu Partycypacyjnego 2016
roku w Warszawie, wygrał między innymi projekt złożony
przez Dariusza Kujawę dotyczący montażu na terenie Pragi
Południe 300 stojaków rowerowych. Wartość projektu to
180.000 zł. Głosowało na niego aż 2732 osoby. Na naszym
Osiedlu Ostrobramska zamontowano 20 takich stojaków
w najbardziej rekreacyjnych miejscach ( place zabaw, siłownie
plenerowe).
W tym roku na IV edycję BP 2018 roku, również został
złożony projekt na rozbudowę ilości stojaków w naszej dzielnicy.
Postaramy się, aby cześć z nich została zainstalowana przy
naszych budynkach mieszkalnych, co pozwoli na bezpieczne
przypięcie roweru i udanie się do domu.
Zachęcamy do głosowania od 14 do 30 czerwca 2017
roku.
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III edycja konkursu Najładniejszy Balkon
na Ostrobramskiej zakończona!

Już po raz trzeci w Klubie Relax
odbyło się spotkanie z uczestnikami
konkursu na najładniejszy balkon na
Ostrobramskiej, którzy przedstawili
nam swoje kolorowe pomysły na
urządzenie balkonu, by stał się on
przyjaznym i atrakcyjnym miejscem
wypoczynku. Zadziwiła inwencja
uczestników w wystroju balkonu
i tworzeniu przydomowych ogródków,
a w tym roku zmobilizowali się także
ci, którzy nieśmiało ukrywali swoje
balkony.
Rada Nadzorcza i Zarząd wyrazili
uznanie i podziw dla zaangażowania
mieszkańców, którzy czynią nasze
osiedle
miejscem
estetycznym,
pełnym kwiatów i zieleni, a także
sprzyjają
integracji
sąsiedzkiej
i wspólnym działaniom dla upiększania
naszego osiedla. Taka jest idea
organizowanego już kolejny raz
konkursu na Ostrobramskiej. Każdego
roku zmniejsza się ilość balkonów
przeznaczanych na składy starych szaf
i suszarnie prania, a coraz częściej
balkony „kipią” girlandami kwiatów
z kolorowymi, słonecznymi parasolami
i markizami.
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Pani Anna Malczyk, uczestnicząca
w konkursie po raz trzeci, przedstawiła
swoje barwne rabaty w skrzynkach, pięknie
kwitnące róże, w które wkomponowana
została estetyczna drewniana ławeczka.
Niezwykły
reportaż
przedstawiła
rodzina Włodarczyków, która krok po
kroku pokazała jak urządzała swój kącik
wypoczynkowy na balkonie.
Pani Inez Żuchowska, zainspirowana
kulturą
Maroka,
urządziła
swój
balkon
w
niezwykłym,
barwnym
stylu przypominającym tzw. riady charakterystyczne dla marokańskich
domów wewnętrzne ogrody.
Państwo B. i F. Oleszczukowie, pani
B. Małaszewska i pan Adam Kaczyński
stworzyli przydomowe ogródki kwiatowe,
które tworzą wśród naszych betonowych
domów klimat sielskości.
Stylowe stoliczki, latarenki, ozdobione
balustrady, wielokolorowe kompozycje
kwiatowe przedstawili państwo Maja
Drzewiecka, Karolina Drewnik, M. i T.
Księżopolscy, Małgorzata Nidzgorska,
Agnieszka Rutkowska i A. Smagowicz,
którego balkon zawsze zwiastuje porę
kwitnienia coraz to innych kwiatów.
Członek Zarządu Jolanta Zielińska
wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu
nagrody książkowe i dyplomy. Wyraziła
uznanie dla twórców urody naszego
osiedla.
W części artystycznej odbył się
koncert, w którym wystąpili pan Stanisław
Sobkiewicz – akordeon i Stasio Makuracki
- skrzypce i fortepian - nasi utalentowani
mieszkańcy.
Podczas spotkania w gościnnym
Klubie Relax w bardzo ciepłej, kameralnej
atmosferze uczestnicy wymieniali się
doświadczeniami z zakresu hodowli
kwiatów na balkonach oraz opiniami na
temat malarstwa i muzyki. Spotkanie było
również okazją do zaprezentowania przez

mieszkańców naszego osiedla swoich
umiejętności gry na fortepianie i promocji
malarstwa portretowego.
Podczas spotkania pani Wacława
Borkowska autorka książki „Warszawa
w kwiatach” – podpisywała swoje książki
- nagrody specjalne dla uczestników
konkursu.
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Rada Osiedla Grochów Południowy
– w służbie mieszkańcom
Rada Osiedla - najniższy szczebel samorządu
terytorialnego jest jednostką pomocniczą pełniącą
funkcję opiniodawczą dla władz Dzielnicy Praga
Południe, a przede wszystkim jest pośrednikiem
w dialogu z mieszkańcami.
Podejmuje ona szereg działań, mających na celu
m.in. bezpieczeństwo mieszkańców, ich integrację oraz
dbanie o porządek i poprawę wizerunku osiedla.
W ramach swoich działań członkowie Rady w imieniu
mieszkańców występują z inicjatywami i propozycjami

rozwiązań zmierzającymi do poprawy lub zapobiegania
pogarszaniu się warunków życia, opiniują i składają
interpelacje do władz dzielnicy we wszystkich sprawach,
które są ważne dla społeczności lokalnej.
Rada w szczególności dba o zbiorowe potrzeby
mieszkańców poprzez inspirowanie i kontrolowanie jednostek
organizacyjnych dzielnicy, działających na terenie osiedla.
Rada Osiedla jest niezwykle ważną jednostką służącą
mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów codziennego
życia, w przekazywaniu informacji o planach i zamierzeniach
władz dzielnicy, inicjatywach społecznych, a także pomocy
i wskazówek co, jak i gdzie można załatwić.

W Radzie Osiedla Grochów Południowy funkcje radnych pełni czworo członków naszej Spółdzielni.
•
•
•
•

Marcin Kluś –
marcin.klus@wp.pl
Dariusz Kujawa –
kujawadarek@wp.pl
Anna Oleksiak –               aoleksiak@tlen.pl
Michał Suliborski –
michal.suliborski@platforma.org

Dlatego zachęcamy naszych mieszkańców do kontaktów z członkami Rady podczas dyżurów w siedzibie Rady Osiedla
Grochów Południowy przy ulicy Czapelskiej 46, w czwarty wtorek miesiąca od godz. 18.00 do 20.00. Można również napisać
na adres email: kontakt@grochowpoludniowy.pl
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   www.grochowpoludniowy.pl

Sekcja tenisa
stołowego
w SM „Ostrobramska”
ma 10 lat!
Właśnie obchodzimy jubileusz 10-lecia sekcji tenisa
stołowego przy klubie RELAX. To może niewiele, lecz
satysfakcja jest bardzo duża.
Jak zaczęła się ta zabawa?
Mniej „sypialni w sypialni” to hasło przyświecało naszemu
mieszkańcowi, red. Przemysławowi Michalskiemu, który 10
lat temu wpadł na pomysł powołania przy klubie RELAX sekcji
tenisa stołowego. Inicjatywa zyskała przychylność Zarządu
S.M. „Ostrobramska” i jego Prezesa Romana Redelbacha.
Dziękujemy!!!
Spółdzielnia kupiła sprzęt: stoły, banery, płotki, siatki itp.
Nawiązano sympatyczny kontakt z dyrekcją Gimnazjum nr 23,
c.d. na str. 9
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Pomóż sobie, pomóż innym
Nawiązując do zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ostrobramska” w osiedlowym
Klubie RELAX w dniu 8 września 2016 r. spotkania naszych mieszkańców z pracownikami Ośrodka
pomocy Społecznej, przekazujemy najważniejsze informacje, które określając zakres pracy tej
instytucji oraz pomocy, jaką można tam uzyskać.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Praga-Południe, ul. Wiatraczna 11, udziela wsparcia w zakresie:
• Pomocy pracowników socjalnych
• Pomocy finansowej
• Pomocy w formie usług
• Pomocy rzeczowej
• Bezpłatnej Pomocy prawnej dla mieszkańców, w środy w godzinach od 10.00 do 14.00, zapisy
w dniu dyżuru od godz. 8.00
• Kierowania do Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
• Pomocy dla seniora
• Pomocy dla rodzin z dziećmi
• Pomocy dla osób z problemem przemocy
• Pomocy dla osób bezrobotnych
• Pomocy dla społeczności romskiej
• Pomocy dla osób uzależnionych
• Pomocy dla osób niepełnosprawnych
• Pomocy dla osób bezdomnych
• Pomocy wolontariuszy
• Magazynu rzeczy używanych
Ten adres warto zapamiętać, by pomóc sobie lub sąsiadowi:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,
ul. Wiatraczna 11,
04-366 Warszawa
tel. (22) 277-33-00,
(22) 277-33-01

c.d. ze str. 8

usytuowanego w centrum Osiedla. Władze szkoły i spółdzielni
dogadały się. Ustalono warunki wynajmu sali, początkowo stołówki szkolnej oraz możliwość przechowywania sprzętu.
Zabawa ruszyła. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej
( i na korytarzu) regularnie dwa razy w tygodniu. Dziś trenuje
tu blisko czterdziestu amatorów celuloidowej piłeczki.
Najstarszy z nich ma 83 lata, a najmłodszy 9!
Liczba chętnych do uprawiania tej sympatycznej gry stale
rośnie. Ciekawe, ilu amatorów będzie bawić się w kolejnym
roku istnienia sekcji? Warto pamiętać, że jej funkcjonowanie
jest możliwe dzięki całkowicie społecznej pracy red.
Michalskiego na rzecz naszej, lokalnej społeczności.
Taka forma spędzania wolnego czasu to świetny sposób
na elastyczne stawy i mięśnie, dobrą energię i wspaniale
samopoczucie bez forsowania się, na miarę własnych

możliwości. Nie masz dobrej formy fizycznej i krępujesz się,
że nie dasz rady? Nic podobnego. Sprawdź osobiście!
Projekt mocno zintegrował środowisko mieszkańców
Osiedla. Prócz stałych treningów, organizowane są turnieje
oraz spotkania okolicznościowe, np. wigilijne. Jest więc coś
dla ciała i dla ducha.
Na koniec bardzo ważna informacja: sekcja wyłoniła
drużynę, która startowała w warszawskim turnieju zespołów
amatorskich. Były pamiątkowe medale, ale wysokie miejsca
na podium dla naszych pingpongistów jeszcze przed nami!
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Podziękowanie dla sponsorów Pikniku
z okazji Dnia Dziecka

Zarząd oraz Rada Nadzorcza SM „Ostrobramska”
wyrażają gorące podziękowania za wsparcie
rzeczowe i finansowe festynu z okazji Dnia Dziecka,
zorganizowanego wspólnie z „naszym” Gimnazjum nr
23 im. Ireny Sendlerowej w dniu 04.06.2016 r.

•
•
•
•

Ufundowane przez Państwa atrakcje cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem dzieci. Swoich sił próbowali
nawet rodzice!
Życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań mających
na celu sprawienie przyjemności naszym najmłodszym
mieszkańcom z okazji ich święta to nieoceniony, szlachetny
gest.
Dzięki Państwa bezinteresownej szczodrości i wsparciu
mogliśmy po raz kolejny przeprowadzić tę wspaniałą
uroczystość, która wpisała się w tradycję naszej Spółdzielni,
dając Mieszkańcom młodszym i starszym wiele radości
i miłych przeżyć, doskonale służąc też integracji lokalnego
środowiska.
W szczególności dziękujemy następującym firmom oraz
instytucjom:
• Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
• JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. (Biedronka)
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TOPAZ
Zbigniew Paczóski

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PIEKARNIA J. i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski S.J.
Televidex Dariusz Kujawa - Sklepy ODIDO
VECTRA S.A.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Instalacyjne
„INSAN” D.J.P. Paśniczek S.J.
MP WENTYLACJA Marianna Fijałkowska
Zakład Budowlany – Leszek Słuchocki
PIAS-KAN Sp. z o.o.
UNISOFT Sp. z o.o. OTIS Sp. z o.o.
Instalbud – Rzeszów Sp. z o.o.
Elektrodźwig Grzegorz Michalak
Przedsiębiorstwo Budowlane U.H. SITAREK
Mill-Yon Sp. z o.o.
Przedszkole Niepubliczne „Skarbusie”.

Specjalne podziękowania kierujemy pod adresem
82 Warszawskiej Drużyny Żeńskiej „Wędrowniczki”
im. dh. Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej, dzięki
której nasi najmłodsi mieszkańcy mogli zmierzyć się
z przygotowanymi specjalnie dla nich torami przeszkód
oraz innymi konkurencjami. Nagrodami były przygotowane
przez harcerki Dyplomy, pozłacane gwoździe oraz plecaki
i słodycze ufundowane przez naszych sponsorów.

Nasza zima wcale nie jest zła!
Nie jest zła, zwłaszcza, gdy zaufamy serdecznej,
sąsiedzkiej pomocy, gdy nie zamykamy się we własnych
czterech ścianach, gdy stawiamy na aktywność!
Zakupy? Nie trzeba dźwigać ciężkich toreb, można
zamówić zakupy przez internet, także w znanych, lubianych
marketach. Dostawa trochę kosztuje, ale za to ceny są
często korzystniejsze, niż w sklepie. Można też umówić się
z sąsiadką i zamiast nosić zgrzewki wody mineralnej, mąkę,
cukier, rozmaite puszki i inne ciężkie towary - zrobić wspólne
zamówienie, koszty dostawy dzieląc na pół.
Wolny wieczór albo pusty weekend? Rozrywki warto
szukać nie tylko w telewizji! Choć większość kin ma na
sobotę i niedzielę droższe, niż zwykle bilety, to są teatry (np.
Teatr Polski) gdzie już za 10 zł na scenę Kameralną, a za 20
złotych ze zniżką (np. dla seniorów i seniorat) można kupić
bilety na znakomite spektakle. Niektóre zaczynają się nawet
o godzinie 17, nie będzie więc późnego powrotu do domu
pustymi ulicami!
W tygodniu można za to upolować bez trudu świetne ceny
bilety do kin nawet za kilka złotych - wszystko zależy od dnia
i repertuaru.
Samotność dokucza? Warszawa ma mnóstwo
propozycji dla osób starszych. To już nie tylko Uniwersytety
Trzeciego Wieku, to także mnóstwo kursów artystycznych,
psychologicznych, obsługi komputera albo smartfonów,
obróbki zdjęć czy kreatywnego pisania. Może warto spisać
wspomnienia, bo tamten czas był taki niezapomniany?
Do wyboru, a przy tym za darmo, pod fachowym
kierunkiem i to w gronie sympatycznych osób!

Pozostając w domu, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po
pierwsze, zimowa dieta - nieco bardziej sycąca, z dużą ilością
jabłek, kiszonej kapusty i ogórków, niezbyt ciężka, lecz jednak
przygotowująca nas do chłodów. Po drugie - ogrzewanie.
Nie będziesz przepłacać, jeśli zadbasz o przykręcanie
kaloryferów na noc oraz, gdy na przykład wychodzisz na
spacer. Grzejniki powinny swobodnie emitować ciepło na
mieszkanie, nie zasłonięte żadnymi meblami czy firankami,
a wietrzenie (przy zakręconym grzaniu) odbywać się powinno
szybko i intensywnie, czyli raczej balkon otwarty szeroko i na
krótko, niż godzinami uchylone okno.
Pamiętajmy też o ptakach - na naszym terenie stanęły
nowe karmniki. Nie wrzucajmy tam resztek jedzenia ani
chleba, bo to bardzo szkodzi skrzydlatym głodomorom!
Groch, kasze czy nawet ryż są o wiele lepszymi pomysłami.
Aby do wiosny!

POLICJA OSTRZEGA!
Wedle danych, pozyskanych przez Komisję Członkowską
Rady Nadzorczej od Policji oraz Biura Zarządzania
i
Bezpieczeństwa
Kryzysowego
m.st.
Warszawy
w październiku na naszym terenie odnotowano 111 zdarzeń,
w tym:
• 87 - nieprawidłowości w ruchu drogowym
• 14 - zdrowie ( głównie spożywanie alkoholu)
• 6 - zakłócanie spokoju i porządku publicznego
• 1 - bezpieczeństwo mienia
• 3 – pozostałe
Warto wiedzieć, że w naszej okolicy w ostatnich tygodniach
nasiliły się kradzieże tablic rejestracyjnych samochodów.
Wyjeżdżając na miasto, lepiej sprawdzić przód i tył
samochodu, a w przypadku zauważenia braku choćby jednej
tablicy, natychmiast zgłosić szkodę na policję. To może nas
ustrzec przed przykrymi skutkami użycia naszej tablicy przez
złodziei podczas innego przestępstwa, choćby tankowania na
stacji benzynowej i ucieczce bez płacenia za paliwo.
W sezonie jesienno - zimowym dzień jest krótki i wcześnie zapada zmrok. Na szczęście w osiedlu jest jaśniej, dzięki
nowym latarniom i mocnym, jasnym świetle. Jednak warto, byśmy zwracali uwagę na podejrzane osoby, kręcące się przy
autach czy na klatkach schodowych. Ostrożności nigdy za wiele.
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Mikołajki 2016!
W dniu 5 grudnia po raz kolejny gościliśmy w Osiedlowym
Klubie RELAX najmłodszych naszych mieszkańców, którzy
w towarzystwie Św. Mikołaja oraz Pani Zimy bawili się wyśmienicie.
Oprócz tańców organizowane były również konkursy. Miłą
niespodzianką na zakończenie imprezy stało się rozdanie dzieciom przez
Św. Mikołaja paczek, ufundowanych dzięki pozyskanym przez Zarząd
Spółdzielni sponsorom:
LC CORP INVEST XV SP Z OO, OTIS SP Z OO.
Naszym gościom - dzieciom, ich opiekunom jak i sponsorom
serdecznie dziękujemy za świąteczną, wspólną zabawę.

Uwaga!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej smo.waw.pl, na której znajdziecie Państwo
aktualności, informacje o przetargach oraz - po zalogowaniu - możliwość podglądu informacji na swój temat,
w tym - rozliczeń.
Do zobaczenia również na Facebooku:  facebook.com/smostrobramska

Redaguje zespół.
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