
Białe certyfikaty
– konkretne pieniądze!

- Czy aktualna kondycja finansowa WSM
„Grochów” pozwala na kontynuację pro-
gramu rozwoju naszej spółdzielni?

- Nie bez satysfakcji mówię o tym, że analizując
zarówno bilans jak i rachunek wyników należy jed-
noznacznie ocenić, iż WSM „Grochów” znajduje się
w dobrej kondycji ekonomicznej. Mamy pełną płyn-
ność finansową i jako jednostka gospodarcza mo-
żemy prowadzić działalność statutową bez zagroże-
nia chociażby tak częstymi dzisiaj w polskiej
gospodarce – zatorami płatniczymi.

Powyższe stwierdzenia wynikają z opinii biegłych
rewidentów badających sprawozdanie finansowe
WSM „Grochów” za rok 2018 i lata poprzednie.

W minionym okresie przeprowadziliśmy m.in.
kompleksowe remonty wind,  modernizację instala-
cji gazowej,  wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody
połączoną z montażem wodomierzy działających w

systemie odczytu radiowego. Z powodzeniem za-
kończyliśmy swoistą rewolucję w oświetleniu na klat-
kach schodowych polegającą na wprowadzeniu sys-
temu indywidualnego oświetlenia korytarzy na
poszczególnych piętrach ( czujniki ruchu ) oraz in-
stalacji nowoczesnych, energooszczędnych opraw
oświetleniowych typu LED o mocy 11 W zastępują-
cych, z powodzeniem , dotychczasowe oprawy o
mocy 40 i 60 W. Obecnie światło zapala się wyłącz-
nie tam gdzie jest w danej chwili potrzebne a nie pali
się bezużytecznie 24 godziny na dobę, co pozwoliło
znacznie obniżyć zużycie energii.

W najbliższym czasie rozpoczniemy kompleksową
wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrze-
wania (c.o.) w zasobach Spółdzielni. Będzie ona re-
alizowana z wykorzystaniem środków finansowych
pochodzących z Unii Europejskiej a dokładniej z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), 

W połowie 2015 roku z inicjatywy Zarządu
WSM „Grochów” podpisano umowę z firmą
VEOLIA Energia Warszawa dotyczącą kom-
pleksowego przeglądu planowanych i realizo-
wanych w zasobach Spółdzielni przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycz-
nej, przygotowania przez VEOLIĘ audytów
efektywności  energetycznej, zgłoszenia przed-
sięwzięć oszczędzających energię w zasobach
Spółdzielni do Urzędu Regulacji Energetyki
(URE), pozyskanie i zbycie na Towarowej Gieł-
dzie Energii  (TGE) białych certyfikatów oraz
rozliczenie finansowe z WSM „Grochów” z ty-
tułu zbycia certyfikatów uzyskanych poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej.

Świadectwa wydawane przez Urząd Regulacji
Energetyki potwierdzają, że dzięki przeprowadzo-
nym modernizacjom została zwiększona efektywność
energetyczna, a tym samym uległo zmniejszeniu zu-
życie energii. Posiadacz certyfikatu może sprzedać
wynikające z niego prawa majątkowe na TGE od-
zyskując tym samym część zainwestowanych środ-
ków. Białe certyfikaty są chętnie kupowane przez
firmy z branży energetycznej. Dzięki ich zakupowi
nie muszą one płacić tzw. „opłat zastępczych” za ko-
rzystanie ze środowiska.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy – za
pośrednictwem firmy VEOLIA - oficjalną informa-
cję o pozytywnym rozpatrzeniu naszych wniosków o
wydanie świadectw efektywności energetycznej
przez Urząd Regulacji Energetyki i jednoczesnym
przyznaniu WSM „Grochów” białych certyfikatów
za zrealizowane przedsięwzięcia. W tym przypadku
chodziło o termomodernizację zasobów Spółdzielni
oraz regulację węzłów c.o. i precyzyjne zarządzanie
ciepłem. W wyniku sprzedaży certyfikatów za po-
średnictwem TGE na konto WSM „Grochów” wpły-
nęła kwota  80 tys. złotych plus VAT. A to wszystko
dzięki praktycznemu połączeniu ekologii z ekonomią.
Przewidujemy, że po zakończeniu wymiany instala-
cji c.o. złożymy do URE kolejny wniosek dotyczący
realizacji przedsięwzięć służących poprawie efek-
tywności energetycznej i umożliwiających uzyskanie
białych certyfikatów.                                              

(red)

Budujemy wizerunek 
spółdzielni

Rozmowa z Waldemarem Piwowarskim, 
prezesem Zarządu WSM „Grochów”
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Jak to było na początku ?
Temat podziału RSM „Osiedle Młodych” na

samodzielne spółdzielnie mieszkaniowe stawał
na międzyosiedlowej wokandzie wielokrotnie.
Wszyscy zainteresowani spółdzielcy zgadzali się
w jednej, podstawowej sprawie. Tak wielkim
organizmem w skład którego wchodziło 27 tys.
mieszkań plus lokale użytkowe, rozlokowanych
na terenie 9 oddalonych od siebie osiedli – nie
można sprawnie zarządzać!

Jednak za każdym razem na drodze do dokonania
podziału stawały różne przeszkody. Jedni spółdzielcy
oprotestowywali i zaskarżali decyzje innych spółdziel-
ców. Natomiast sąd odrzucał wnioski o rejestrację no-
wych spółdzielni wykazując błędy proceduralne. Jed-
nak idea podziału, ani na chwilę, nie zniknęła z pola
widzenia spółdzielców z RSM „Osiedle Młodych”.

Do podziałowego Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków RSM „OM” zwołanego na dzień 22 czerwca 1999
roku przygotowywano się od wielu miesięcy z nie-
zwykłą starannością. Przede wszystkim wyciągnięto
wnioski z dotychczasowych potyczek sądowych i w
związku z tym wszystkie dokumenty potrzebne do
przeprowadzenia podziału spółdzielni przygotowano w
oparciu o opinie prawników specjalizujących się w
prawie spółdzielczym. Zapewniono też realizację jed-
nego z podstawowych warunków stawianych przez
sąd, aby decyzje spółdzielców o podziale były uchwa-

lane w oparciu o aktualny bilans spółdzielni zbadany
przez biegłego rewidenta i zatwierdzony przez delega-
tów na ZPCz.

Nieodłącznym elementem procesu podziałowego
było także zaakceptowanie przez wszystkich zaintere-
sowanych specjalnie przygotowanego na tę okazję
planu podziału składników majątkowych oraz praw i
zobowiązań między RSM „Osiedle Młodych” czyli spół-
dzielnią – matką a nowopowstającymi, wydzielają-
cymi się spółdzielniami. Warto dodać, że ten ważny do-
kument powstawał na drodze wielomiesięcznych
negocjacji pomiędzy deklarującymi chęć wydzielenia się
osiedlami a Radą Nadzorczą RSM „OM” i jej odpo-
wiednimi komisjami problemowymi oraz Zarządem
Spółdzielni.

Niezwykle pomocny w tej żmudnej i odpowiedzial-
nej pracy okazał się również dokument pod nazwą :
„Kryteria i zasady podziału spółdzielni” opracowany
przez, specjalnie do tego zadania powołaną, komisję
Rady Nadzorczej RSM „OM” składającej się z przed-
stawicieli wszystkich – dziewięciu osiedli. Gotowy do-
kument został zatwierdzony przez ZPCz.

I oto nadszedł historyczny dzień 22 czerwca 1999
roku, kiedy to w największej sali Domu Kultury „Ka-
mionek” o godzinie  16.30 zebrali się spółdzielcy ze
wszystkich osiedli RSM „OM” wybrani na delegatów na
ZPCz.

W tym numerze:

u Sprawozdanie z pracy 

Zarządu WSM „Grochów”

za 2018 rok (skrót)
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Zarząd WSM „Grochów” w Warszawie,
działając na podstawie par. 54 ust. 1 pkt 12 i
par. 27 pkt 1 Statutu Spółdzielni informuje, że
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
odbędzie się w budynku Hotelu Pracowni-
czego nr 1 Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie przy ul. Garwolińskiej 8/10 (róg
ul. Osowskiej) o godz. 17.30 w dniach:

20. 05. 2019 r  I część WZ
– budynki: Garwolińska 7, Garwolińska  9 oraz
Grochowska 186;
21. 05. 2019 r. II część WZ
– budynki: Grochowska 200 oraz Grochowska 202;
22. 05.  2019 r. III część WZ
– budynki: Kobielska 15, Kobielska 17, Kobielska 19;
23. 05. 2019 r. V część  WZ
– budynki: Kobielska 11 i Kobielska 13.
Natomiast IV część WZ obejmująca budynek Ko-
bielska 1 odbędzie się w biurze WSM „Grochów”
przy ul. Kobielskiej 1 w pok. 17 w dniu 27. 05.
2019 r. o godz. 17.30.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie Zebrania – wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Zebrania: mandatowo – skruta-

cyjnej oraz wnioskowej.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni

łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.
4. Opinia biegłego rewidenta na temat wykonanego

bilansu Spółdzielni za rok 2018.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za

2018 rok.
6. Dyskusja nad punktami: 3, 4 i 5.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2018 rok

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
c) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
e) absolutorium dla członków Zarządu.

8. Przedstawienie planu działań celem poprawy
efektywności energetycznej budynków w okresie
najbliższych 3 lat oraz określenie najwyższej sumy
zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na
ten cel i podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i prze-
niesienia odrębnej własności lokali użytkowych:
a) Kobielska 11 ( Usługi medyczne o profilu kar-

diologiczno – onkologicznym ) na rzecz jego
najemcy;

b) Kobielska 19 ( Sklep sportowy „SPORTIM” )
na rzecz jego najemcy;

c) Kobielska 19 ( Usługi z zakresu podologii ) na
rzecz jego najemców.

10. Przedstawienie informacji dotyczących prze-

kształcenia użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów.

11. Omówienie realizacji wniosków złożonych na
Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku.

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie
zgłoszonych wniosków.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd WSM „Grochów” informuje, że w biurze
Spółdzielni przy ul. Kobielskiej 1 pok. 14 w dniach
od 26. 04. 2019 r. do 20. 05. 2019 r. zostaną wyło-
żone do wglądu dla Członków Spółdzielni:
– Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni

za rok 2018;
– Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.

oraz opinia biegłego rewidenta;
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
– Projekty uchwał.

Wymienione dokumenty dostępne będą także na
stronie internetowej: www.wsmgrochow.pl  w ter-
minie jak wyżej.

UWAGA! Członkowie przybywający na
Walne Zgromadzenie powinni zabrać ze sobą
dowód tożsamości.

Zarząd WSM „Grochów”

oprocentowanych poniżej 1% w skali roku. Są to spe-
cjalne fundusze służące poprawie efektywności ener-
getycznej. Realizacja projektu zakłada montaż, w
każdym mieszkaniu, indywidualnych podzielników
kosztów ogrzewania.

Patronat Banku EBI i Wojewody Mazowieckiego
pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej wymiany
i modernizacji instalacji c.o. w ciągu 2 – 3 lat, a wy-
raźne efekty finansowo – oszczędnościowe pozwolą na
bezproblemową spłatę kredytu. Zyskają mieszkańcy
a także – w wyniku ograniczenia emisji CO2 przez
elektrociepłownie – środowisko naturalne.

Po zakończeniu „oświetleniowej rewolucji” w bu-
dynkach zamierzamy przeprowadzić podobną akcję
ale, tym razem, dotyczącą oświetlenia terenów ze-
wnętrznych należących do WSM „Grochów”. Projekt
fotometryczny nowoczesnego, energooszczędnego
oświetlenia, na zlecenie Spółdzielni, przygotowali spe-
cjaliści z firmy Innogy – stołecznego dostawcy ener-
gii elektrycznej. Fotometria umożliwia odpowiednie
dobranie rodzaju oświetlenia i jego mocy w zależno-
ści m.in. od usytuowania punktu świetlnego na ma-
pie osiedla. Efektywne oświetlenie w technologii LED
pozwoli zmniejszyć o blisko 60 proc. zużycie energii
potrzebnej dotychczas do oświetlenia terenów WSM
„Grochów”. Mniejsze zapotrzebowanie na energię
wiąże się nieodłącznie z ograniczeniem emisji CO2.

Dodatkowo z okazji jubileuszu  XX lecia
działalności WSM „Grochów” na terenie Spół-
dzielni ,z pomocą specjalistów z Innogy, nie-
które drzewa i krzewy otrzymają efektowne
podświetlenie – oczywiście w technologii LED
– które umożliwi ukazanie terenów zielonych
w zupełnie nowym wydaniu. Będzie to miła
dla oczu, trwała jubileuszowa pamiątka a

także podniesienie prestiżu naszej Spółdzielni.
- Jak Zarząd i Rada Nadzorcza rozumieją

pojęcie: rozwój spółdzielni?
- Jest to konsekwentna modernizacja, remonto-

wanie zasobów a przez to podnoszenie standardu
technicznego, estetyki nieruchomości oraz ich war-
tości rynkowej ku zadowoleniu spółdzielców.

- Panie Prezesie porozmawiajmy przez
chwilę na temat budowania dobrego wi-
zerunku WSM „Grochów” na stołecznym
rynku nieruchomości.

- Atrakcyjna lokalizacja w stolicy, dobra komuni-
kacja, zadbane tereny zielone, nowoczesność prze-
platana z tradycją – tak na hasło WSM „Grochów”
odpowiadają zainteresowanym klientom pracow-
nicy stołecznych agencji nieruchomości. Ta opinia
znajduje również potwierdzenie w ogłoszeniach,
które oglądamy na klatkach schodowych naszych
budynków. Ogłoszenia zaczynają się z reguły od
słów: zdecydowanie kupię lub pilnie kupię mieszka-
nie w tym budynku, przy tej ulicy, na tym osiedlu.

- Pieniędzy na remonty nigdy za wiele.
Każda kolejna złotówka w spółdzielczej
kasie to możliwość poszerzenia zakresu
planowanych prac remontowych. Jak są
pozyskiwane dodatkowe środki finan-
sowe?

- Takim źródłem dopływu środków finansowych,
o które Pan pyta jest wynajem lokali użytkowych
znajdujących się w zasobach spółdzielni. Ale dodat-
kowe środki płyną do spółdzielczej kasy także  z ty-
tułu oferowania powierzchni reklamowej np. na bu-
dynkach mieszkalnych. 

Na naszych budynkach umiejscowione są także
anteny operatorów telefonii komórkowej oraz firm

obsługujących systemy przesyłania danych. 
Konsekwentnie realizujemy długofalowy program

oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej
i c.o. w zasobach spółdzielni. 

WSM „Grochów” od wielu lat prowadzi specjali-
styczną działalność usługową w zakresie zarządza-
nia i administrowania budynkami należącymi do
Wspólnot Mieszkaniowych. Dodatkowe wpływy z
tego tytułu  przeznaczane są na dofinansowanie
działalności spółdzielni , ale o tym piszemy w osob-
nym tekście, opublikowanym w tym wydaniu biu-
letynu „Nasz Grochów”.

- Zarządzanie spółdzielnią to współdzia-
łanie z organami samorządowymi. Jak
ocenia Pan współpracę z Radą Nadzor-
czą?

- Jest to dobra, merytoryczna współpraca. Na
naszych regularnych spotkaniach szczegółowo oma-
wiamy wszystkie kwestie niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania spółdzielni. Przygotowujemy
perspektywiczne plany rozwoju. Członkowie Rady
Nadzorczej WSM „Grochów” reprezentują bardzo
różne profesje , często bogate doświadczenie wyni-
kające z wieloletniej pracy zawodowej. Jest to nie-
zwykle pomocne w działalności spółdzielczych sa-
morządowców. Nie zapominajmy także o
wypełnianiu funkcji kontrolnej, którą Rada Nad-
zorcza ma zapisaną w strukturze funkcjonowania
spółdzielni.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Michał Czajkowski

Budujemy wizerunek Spółdzielni

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
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Jak to było na początku ?

O godzinie 20.10 napięcie na sali obrad w „Ka-
mionku” sięgnęło zenitu, gdy przewodniczący zebrania
zaczął odczytywać treść pierwszej uchwały podziałowej.
A już o 20.20 gromkimi oklaskami zebrani przyjęli wy-
nik głosowania , w wyniku którego powołano do życia
SBM „Ateńska”. O godzinie 20.30 podjęto doniosłą
uchwałę dla przyszłości nowej, SBM „Grenadierów”. 

Powstanie Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Grochów”, która wydzieliła się w
oparciu o zasoby osiedla „Kobielska” odnoto-
wano o godzinie 20.45. 

Do godziny 21.30 ważyły się losy SM „Międzynaro-
dowa”. Gorąca dyskusja oraz liczne głosy za i przeciw
nie wskazywały na to, że wynik głosowania, i w tym
przypadku, będzie pomyślny.

Wynik blisko siedmiogodzinnych obrad czerwco-
wego Zebrania Przedstawicieli Członków RSM „OM”
to wydzielenie się 4 osiedli ze struktury RSM „OM” i
powstanie 4 nowych, samodzielnych spółdzielni miesz-
kaniowych. Pozostałe osiedla opuszczały starą strukturę
sukcesywnie, w kolejnych latach. 

(red)

Krok w samodzielność 
- Nasze osiedle przekształciło się w samodzielną spół-

dzielnię, WSM „Grochów”, drogą ewolucji – mówi 

Waldemar Piwowarski. – Była to realizacja woli spół-
dzielców, wyrażanej na kolejnych Zebraniach Grupy Człon-
kowskiej. Zanim doszło do formalnych rozstrzygnięć owo-
cujących wydzieleniem się osiedla „Kobielska” ze struktur
RSM „Osiedle Młodych” grupa działaczy, zwolenników ta-
kiego rozwiązania powołała specjalny zespół, który zajął się
przygotowaniem szczegółowych analiz i symulacji nie-
zbędnych do podjęcia optymalnej decyzji.

Sprowadzało się to do udzielenia rzetelnej, udokumen-
towanej przeprowadzonymi analizami, odpowiedzi na py-
tanie : czy opłaca się nam – mieszkańcom osiedla „Kobiel-
ska” wydzielić się ze struktury RSM „Osiedle Młodych” ?
Analiza miała dotyczyć nie tylko aspektów czysto gospo-
darczych ale także organizacyjnych i społecznych. Między
innymi opracowano szczegółowe założenia dotyczące orga-
nizacji nowej spółdzielni a także prognozy kosztów jej dzia-
łalności w porównaniu z dotychczasowymi kosztami funk-
cjonowania osiedla w ramach RSM „OM”. Samorządowcy
z Rady Osiedla „Kobielska” przygotowali również projekty
podstawowych dokumentów niezbędnych do rejestracji no-
wej spółdzielni , dodatkowo popartych opiniami prawników. 

W dniu 23 sierpnia 1999 roku Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Grochów” została wpisana
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do Reje-
stru Spółdzielni pod nr 3506.

(mc)

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze,
spółdzielnie mieszkaniowe miały obowiązek
dokonać zmiany swoich statutów w 2018 roku. 

Projekt zmian Statutu WSM „Grochów” został
opracowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim  nabywania i
utraty członkowstwa . Ze Statutu zniknęły zapisy do-
tyczące wykluczenia i wykreślenia z członkowstwa w
Spółdzielni, wprowadzono zapisy o braku wymogu
wpisowego i udziałów. Od września 2017 roku na-
bywanie członkowstwa odbywa się z mocy ustawy w
przypadku spółdzielczych praw do lokali ( lokator-
skich i własnościowych ). Deklaracja członkowska
jest wymagana tylko przy odrębnej własności lo-
kalu. Utrata członkowstwa następuje wraz ze zby-
ciem lokalu. Wystąpienie ze spółdzielni  jest możliwe
tylko przy posiadaniu odrębnej własności. Do Statutu
wprowadzono również zmiany w zakresie funduszu
remontowego dotyczące sposobu jego ewidencjono-
wania i rozliczania na poszczególne nieruchomości.

Projekt zmiany Statutu został wyłożony do

wglądu członków Spółdzielni w terminie na 21 dni
przed obradami pierwszej części, ubiegłorocznego,
Walnego Zgromadzenia WSM „Grochów”. Każdy
członek Spółdzielni miał możliwość zgłaszania wnio-
sków i poprawek do przedłożonego projektu zmian
w Statucie. Do Zarządu nie wpłynął żaden wniosek
z uwagami lub poprawkami dotyczący projektowa-
nych zmian Statutu tak więc projekt ten pozostał w
kształcie opracowanym przez Zarząd Spółdzielni i
Radę Nadzorczą.

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
WSM „Grochów” była głosowana na wszystkich czę-
ściach Walnego Zgromadzenia 2018 i łącznie uzy-
skała wymaganą kwalifikowaną większość głosów
członków uczestniczących w obradach WZ. 

Rejestracja Statutu WSM „Grochów” dokonana
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XIII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na-
stąpiła prawomocnym postanowieniem w dniu 5
października 2018 r. i od tej daty stał się on obo-
wiązujący. Statut został opublikowany na stronie in-
ternetowej Spółdzielni www.wsmgrochow.pl

(red)

Statut Spółdzielni zarejestrowany

Wszystkie budynki znajdujące się w zaso-
bach WSM „Grochów” są objęte monitorin-
giem. I mamy widoczne efekty działania kamer. 

Między innymi wyraźnie zmniejszyły się kosztowne
dewastacje wind. Mniej mamy pomazanych (bazgro-
łami domorosłych graffciarzy) ścian  budynków. Może
trudno w to uwierzyć ale wszędzie tam gdzie działają
kamery monitoringu nie notujemy włamań do miesz-
kań, a i wartość lokali w „okablowanych” budynkach
znacznie wzrosła co wyraźnie widać w transakcjach

kupna – sprzedaży.  Place zabaw i ich wyposażenie
także są w oku monitoringu. 

Jednocześnie należy być spokojnym o to, że ktoś
nieuprawniony mógłby mieć dostęp do zarejestrowa-
nego obrazu, który po określonym terminie jest auto-
matycznie kasowany. Natomiast bieżące nagrania są
udostępniane wyłącznie (na pisemny wniosek) policji
lub prokuraturze w związku z prowadzonymi przez te
organy postępowaniami prawnymi. 

(Krzy)

Ogólnopolski Plebiscyt  „Orły Polskiej
Przedsiębiorczości” ma na celu budowanie
konkurencyjności i innowacyjności polskich
przedsiębiorstw. 

Nagroda  „Orła Polskiej Przedsiębiorczości”  przy-
znawana przez Ogólnopolską Federację Przedsię-
biorców i Pracodawców dla najlepszych firm w swo-
ich branżach  ma na celu wyróżnić te podmioty,
które mogą być inspiracją i wzorem  dla innych
przedsiębiorców.

Poprzednie edycje Plebiscytu „Orły Polskiej Przed-
siębiorczości” pokazały, że są w Polsce  spółdzielnie
mieszkaniowe skutecznie dbające o spółdzielcze za-
soby mieszkaniowe i otoczenie budynków, a uzyski-
wane przez nie wyniki potwierdzają tezę, że spół-
dzielczość mieszkaniowa w Polsce ma swoją rangę i
należne miejsce.

Miło nam poinformować Czytelników, że
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Grochów”, decyzją członków Kapituły Na-
grody „Orła Polskiej Przedsiębiorczości”
otrzymała nominację do specjalnej edycji tej
nagrody za rok 2019 pod nazwą: Orzeł 
30-lecia Wolności RP.

Nagroda, która jest wyrazem uznania dla wyso-
kich kompetencji osób zarządzających a także efek-
tów ich wieloletniej pracy jest również wyjątkowym
narzędziem budowania tożsamości firmy wyróżnia-
jącym ją na tle rynkowych konkurentów.

(red)

Monitoring osiedlowego 
bezpieczeństwa

Nagroda  
„Orzeł Polskiej

Przedsiębiorczości”
dla WSM „Grochów”
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Plany remontowe 2019 Śmieci 
po warszawsku

Radiowy odczyt
wodomierzy

Nieruchomość jednobudynkowa: Kobielska 1
Kontynuacja remontu tarasów, remont dachu,

naprawa nawierzchni garażu, inne prace remon-
towe wykonywane przez konserwatorów WSM „Gro-
chów”.

Nieruchomość trzybudynkowa: Garwolińska 7
i 9 oraz Grochowska 186.

Remont dachu na budynku Garwolińska 9, wy-
miana sterownika i remont kabiny dźwigu w bu-
dynku Grochowska 186, wymiana falowników i in-
stalacja systemu łączności w dźwigach osobowych,
remont pomieszczeń technicznych (węzły cieplne i
hydrofornie), modernizacja instalacji monitoringowej
w budynkach oraz inne prace remontowe wykony-
wane przez konserwatorów WSM „Grochów”. 

Nieruchomość siedmiobudynkowa: Kobiel-
ska 11,13,15,17,19 oraz Grochowska 200 i 202

Kontynuacja prac związanych z wymianą wenty-
latorów dachowych na wszystkich budynkach, wy-
miana pokrycia dachu Grochowska 200, moderni-
zacja wejść do budynków Kobielska 11 i 19,
wymiana podzespołów dźwigów w budynkach Ko-
bielska 15 i Grochowska 202, malowanie klatek
schodowych przy Kobielskiej 11 i 17, remont po-
mieszczeń technicznych wraz z wymianą opraw
oświetleniowych (węzły cieplne i hydrofornie), mo-
dernizacja instalacji monitoringowej w budynkach
oraz inne prace remontowe wykonywane przez kon-
serwatorów WSM „Grochów”. W planie remontów
na 2019 przewidziano także środki na opracowanie
projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach Grochowska 200 i 202.           (red)

Aż 333,7 kg śmieci produkuje rocznie każdy
warszawiak!!! To oznacza, że przeciętna czte-
roosobowa rodzina wyrzuca do kosza 1,3 tony
odpadów. To liczba zmieszanych odpadów
komunalnych na mieszkańca za 2018 rok. 

Wynik ten został opublikowany niedawno przez
Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wprawdzie w porównaniu z rokiem 2016 wyszło
średnio o 3 kg mniej, ale i tak śmiecimy na potęgę.
A to tylko odpadki, które wyrzucamy w domu. Do
tego dochodzą śmieci z biur, sklepów i instytucji (12
proc. produkowanych w mieście), w których kosze
też przecież zapełniamy my, mieszkańcy miasta.

Śmiecimy na potęgę i to nawet w porównaniu z
mieszkańcami innych miast na Mazowszu. Przeciętny
Kowalski z Płocka wyrzuca tylko 218 kg śmieci rocz-
nie, a z powiatu siedleckiego jedynie 98,2 kg.        

(GW)

Radiowy odczyt wodomierzy gwarantuje
poprawność odczytu, eliminuje rozbieżności w
rozliczaniu zużycia wody związane z niejed-
noczesnym odczytem wodomierzy, zapewnia
wygodę mieszkańcom, gdyż nie muszą być
obecni w mieszkaniu aby udostępnić liczniki. 

Wodomierze są wyposażone w nadajniki radiowe
umożliwiające bezprzewodową transmisję danych
pomiarowych z urządzenia. Wodomierze nadają sy-
gnał radiowy zawierający zakodowaną informację o
aktualnych wskazaniach zużycia ciepłej i zimnej
wody.

Warto też wiedzieć, że każda próba jakiejkolwiek
ingerencji w budowę urządzenia lub wpływania na
wielkość wskazań wodomierza zostanie odnotowana
w systemie a wygenerowany automatycznie komu-
nikat ostrzegawczy zostanie przesłany do centrali
operacyjnej systemu. Będzie to wymagało później
postępowania wyjaśniającego!                       (ab)

RODO chroni dane osobowe
Spółdzielnia mieszkaniowa, organy Spół-

dzielni i jej pracownicy są zobowiązani  do
stosowania od maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro-
pejskie  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, w
skrócie zwane RODO.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem
danych osobowych i decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych, a w jej  imieniu w tym za-
kresie działa Zarząd, który został zobowiązany do
wprowadzenia niezbędnych procedur stosowania
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

W tym zakresie Spółdzielnia poinformowała
wszystkich mieszkańców o wprowadzanych zmia-
nach poprzez dostarczenie do skrzynek pocztowych
stosownej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych.  Pracownicy WSM „Grochów” są

zobowiązani do przestrzegania zasad prywatności
kont w systemach, ochrony systemów informatycz-
nych oraz do zachowania poufności dokumentów.

W związku z powyższym zaostrzeniu uległy za-
sady udzielania informacji bezpośredniej w Spół-
dzielni na temat stanu konta, statusu lokalu tym oso-
bom,  co do których nie jesteśmy pewni ich
tożsamości.  W takiej sytuacji udzielanie informacji
nastąpi  po ustaleniu tożsamości np. poprzez oka-
zanie dowodu osobistego, prawa jazdy czy pasz-
portu. Dotyczy to również rozmów telefonicznych.
Udzielenie informacji telefonicznej przez pracow-
nika Spółdzielni może nastąpić jedynie po wcze-
śniejszej weryfikacji rozmówcy.

Korespondencja elektroniczna  ze Spółdzielni jest
wysyłana wyłącznie na adres e–mail  podany w
oświadczeniu osobiście podpisanym przez konkret-
nego mieszkańca zamieszkującego w zasobach WSM
„Grochów”.

(kk)

Jubileusz XX lat WSM „Grochów” 
Poszukujemy FOTOGRAFII GROCHOWA z lat 50. 60. i 70.

Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie wykonania reprodukcji wybranych zdjęć znajdujących się
w Państwa domowych archiwach. W ramach obchodów jubileuszu XX lecia działalności WSM „Grochów” poszukujemy zdjęć
przedstawiających wszystkie aspekty codziennego życia GROCHOWA w latach 50., 60., i 70. XX wieku. Interesują nas także
zdjęcia charakterystycznych obiektów znajdujących się na Grochowie np. kultowego UNIWERSAM –u.
Wszystkie wypożyczone zdjęcia zwrócimy Państwu razem z wykonaną reprodukcją, która – dzięki zastosowaniu współczesnych
technik komputerowych – pozwoli odkryć na tych archiwalnych zdjęciach zupełnie nowe obrazy i detale.

Prosimy o dostarczenie zdjęć do sekretariatu WSM „Grochów” ul. Kobielska 1 
lub kontakt telefoniczny pod nr Tel. (22)  673 08 01.
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Sprawozdanie z pracy Zarządu 
WSM „Grochów” za 2018 rok (skrót)

Miniony 2018 rok był 19 rokiem samo-
dzielnej działalności WSM „Grochów”, po-
wstałej w wyniku podziału RSM „Osiedle Mło-
dych”.

W 2018 roku wykonaliśmy wiele remontów
utrzymujących nasze spółdzielcze zasoby w dobrej
kondycji technicznej. Tradycyjnie już wszystkie prace
zostały przeprowadzone bez sięgania po kredyt ban-
kowy. Ale gdy jest to ekonomicznie uzasadnione i
opłacalne dla Spółdzielni, mając aprobatę Walnego
Zgromadzenia, chcielibyśmy skorzystać z możliwo-
ści jakie dają nam fundusze Unii Europejskiej. 

Prowadząc działalność gospodarczą w sytuacji,
w której nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się ter-
minowo z obowiązku ponoszenia opłat czynszowych,
udało się nam utrzymać płynność finansową i nie zo-
stać dłużnikiem naszych największych dostawców
mediów, czyli takich firm jak: Veolia, MPWiK czy In-
nogy. 

Z przygotowanych raportów z działalności po-
szczególnych działów Spółdzielni wynika, że corocz-
nie wykonujemy zaplanowane działania. Naszym
niezaprzeczalnym sukcesem jest doskonalenie stanu
technicznego zasobów mieszkalnych i podnoszenie
estetyki osiedla. Dzięki tym działaniom zwiększamy
wartość mieszkań, co przekłada się bezpośrednio na
ceny uzyskiwane przez naszych członków przy sprze-
daży bądź zamianie mieszkań.

Członkowie Zarządu WSM „Grochów” legitymują
się licencjami zarządców nieruchomości . Stale pod-
noszą swoje kwalifikacje aby kierować Spółdzielnią
i zarządzanymi Wspólnotami w profesjonalny sposób
przy nieustannie zmieniających się przepisach po-
datkowych i prawno-administracyjnych. 

WSM „Grochów” jest współwłaścicielem 11 bu-
dynków mieszkalnych, powierzchnia użytkowa przy-
padająca na Spółdzielnię wynosi 27 890 m kw. Lo-
kale mieszkalne stanowią 23 976 m kw natomiast
lokale użytkowe 3 914 m kw. Bieżąca działalność
obejmuje prace związane z eksploatacją i utrzyma-
niem budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych
oraz terenów będących w wieczystym użytkowaniu
Spółdzielni. Wykonawcami robót remontowych są
firmy zewnętrzne oraz konserwatorzy zatrudnieni
w WSM „Grochów”. Planowane prace remontowe
zlecane są firmom zewnętrznym w wyniku przetar-
gów lub konkursów ofert, natomiast drobne prace
remontowe realizują konserwatorzy zatrudnieni w
Spółdzielni. Od stycznia 2008 roku Zarząd WSM
„Grochów” prowadzi odrębną ewidencję przycho-

dów i kosztów związanych z eksploatacją poszcze-
gólnych nieruchomości. Odrębnie ewidencjonowane
są także wpływy i wydatki związane z funduszem re-
montowym tych nieruchomości.

W 2018 roku w ramach
realizacji planów remonto-
wych wykonano następu-
jące prace:

W nieruchomości jed-
nobudynkowej Kobiel-
ska 1: remont balkonów,
wymiana wewnętrznej in-
stalacji wideofonowej, wy-
miana oleju w układzie hy-
draulicznym windy, prace
remontowe wykonane przez
konserwatorów WSM „Gro-
chów. Ponadto wykonano
prace nie ujęte w planie re-
montowym, wynikające z
bieżących potrzeb – na-
prawa dachu oraz pionu in-
stalacji c.o.

W nieruchomości trzybudynkowej Garwo-
lińska 7 i 9 oraz Grochowska 186 wykonano re-
mont i modernizację holów wejściowych do budyn-
ków przy Garwolińskiej 7 i Grochowskiej 186. W
budynku Grochowska 186 wymieniono także układ

sterowania dźwigiem a także zmodernizowano ele-
menty wyposażenia hydroforni. Ponadto wykonano
prace nie ujęte w planie remontów na 2018 wyni-
kające ze zdarzeń losowych m.in. naprawa dachu na
budynkach Garwolińska 7 i 9 oraz naprawa kanali-
zacji w bloku przy Garwolińskiej 7.

W nieruchomości siedmiobudynkowej Ko-
bielska 11, 13, 15, 17 i
19 oraz Grochowska 200
i 202 wyremontowano po-
krycia dachu na maszynow-
niach dźwigów we wszyst-
kich 7 budynkach oraz
przeprowadzono remont ca-
łego dachu przy Kobielskiej
17. Wymieniono rozdziela-
cze centralnego ogrzewania
w budynkach Kobielska 13 i
19 oraz Grochowska 202. W
tym samym budynku wy-
mieniono układ sterowania
dźwigu. Przeprowadzono re-
mont i modernizację holów
wejściowych do budynków
przy Kobielskiej 11 i 13. Po-

malowano klatki schodowe w budynkach Gro-
chowska 202 i Kobielska 15. Ponadto wykonano do-
datkowe prace wynikające z bieżących potrzeb m.in.
naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody oraz  kana-
lizacji a także wymiana hydroforu w budynku przy
Kobielskiej 13, wymiana drzwi przy Grochowskiej
200, naprawa elewacji w bloku Grochowska 200.

Spółdzielnia na bieżąco monitoruje stan rozra-
chunków z użytkownikami lokali mieszkalnych,
użytkowych oraz pozostałymi kontrahentami.
Wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych zmniejszył
się z 7,02 % w roku 2017 do poziomu 6,29 % w2018
roku.

W ramach prowadzonych czynności windykacyj-
nych wysyłane są przypomnienia, wezwania do za-
płaty a ponadto Zarząd i Rada Nadzorcza przepro-
wadzają rozmowy celem wyjaśnienia przyczyn
powstania zaległości oraz sposobu ich spłaty. Osoby
mające trudności z wnoszeniem opłat kierowane są
do Wydziału Lokalowego Urzędu Dzielnicy Praga
Południe, którego pracownicy po sprawdzeniu sytu-
acji materialnej konkretnej osoby mogą udzielić po-
mocy w postaci dodatku mieszkaniowego.

W przypadku braku spłaty zadłużenia Spółdziel-
nia dochodzi należności na drodze postępowania są-
dowego, komorniczego oraz egzekucji z nierucho-
mości.

W momencie wystąpienia zaległości
w opłatach czynszowych za najem lo-
kalu użytkowego stosuje się zapisy za-
warte w umowach oraz przepisy wy-
nikające z kodeksu postępowania
cywilnego. W przypadku braku wpłat
wysyłane są wezwania do uregulowa-
nia zaległości czynszowych wraz z in-
formacją o dalszych działaniach win-
dykacyjnych polegających na
rozwiązaniu umowy najmu w trybie
natychmiastowym i skierowaniu
sprawy na drogę postępowania sądo-
wego.

W 2018 roku wniesiono do sądu 7
spraw o zaległości, uzyskano 6 naka-

zów zapłaty. Skierowano 4 wnioski do komornika o
egzekucję należności, w jednym przypadku złożono
wniosek do komornika o licytację mieszkania. Po-
nadto wykonano jedną eksmisję z lokalu mieszkal-
nego.

Zarząd WSM „Grochów”

2018 r.

1999 r.

2018 r.



6 NASZ GROCHÓW

Chyba każdy spotkał się z sytuacją, gdy
jemu samemu lub znajomej osobie zaginęły
albo zostały skradzione ważne dokumenty ta-
kie jak dowód osobisty, prawo jazdy czy pasz-
port. Oprócz kłopotów związanych z koniecz-
nością wyrobienia nowych dokumentów (czas
w urzędzie, opłaty administracyjne według ta-
ryfy), problemy mogą pojawić się wtedy, kiedy
ktoś posłuży się naszymi dokumentami w ce-
lach przestępczych.

Najważniejszymi dokumentami, których utrata
może przynieść poważne skutki są te poświadczające
naszą tożsamość i uprawnienia: dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, ksią-
żeczka żeglarska, karta pobytu. Oczywiście sama
utrata wymienionych dokumentów nie jest karana
administracyjnie, za to poważne konsekwencje mo-
żemy ponieść w przypadku, jeśli zostaną one wyko-
rzystane do dokonania czynów niezgodnych z pra-
wem przez osoby postronne. Najczęściej przestępcy
wykorzystują dokumenty obcych osób w celu wyłu-
dzenia pożyczek i kredytów, zawierania umów z do-
stawcami mediów, zakupów na raty, kradzieży wy-
pożyczonych przedmiotów (np. samochodu),
wynajmu pokoju hotelowego lub lokalu mieszkal-
nego, zakładania fikcyjnych firm w celu np. wyłu-
dzenia towarów. Osobą poszkodowaną jest wów-
czas przede wszystkim pierwotny właściciel
dokumentów, gdyż to głównie od niego poszcze-
gólne instytucje będą domagały się spłacenia sto-
sownych zobowiązań.

Zjawisko kradzieży tożsamości staje się, niestety,
coraz bardziej powszechne. Według statystyk poli-
cyjnych każdego roku odnotowuje się kilkadziesiąt
tysięcy przypadków zagubienia lub kradzieży doku-
mentów, z czego w kilkunastu tysiącach przypadków
sprawcy próbują posłużyć się  dokumentami innej
osoby. Wartość kredytów, które próbowano wyłudzić
w ten sposób, wynosi każdego roku kilkaset milionów
złotych.

DZIAŁAJ SZYBKO !
Jeżeli już doszło do utraty dokumentów, a chcemy

uniknąć przykrych konsekwencji, powinniśmy dzia-
łać szybko:

W pierwszej kolejności najlepiej odwiedzić najbliż-
szą placówkę banku, w którym posiadamy rachunek
i złożyć wniosek o zastrzeżenie utraconego doku-
mentu. W ten sposób zostanie dokonany wpis do Cen-
tralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrze-
żone, przez co informacja o zastrzeżeniu dokumentu
zostanie przekazana do wszystkich banków i instytu-
cji korzystających z tego systemu. Jeżeli w najbliższej
okolicy nie ma placówki naszego banku, powinniśmy
udać się do innego banku, który przyjmuje zastrzeże-
nia dokumentów nie tylko od własnych klientów. W
każdym razie warto zawsze porosić o pisemne po-
twierdzenie przyjęcia dyspozycji i upewnienie się, że
bank przekaże dane do centralnego systemu, a nie
tylko do wewnętrznego systemu informatycznego.

Jeżeli dokumenty utraciliśmy w wyniku kradzieży
lub innego przestępstwa, wówczas powinniśmy zgło-
sić ten fakt w najbliższej jednostce policji. Jest to bar-
dzo ważne dla nas w przypadku, gdyby okazało się, że
zastrzeżenie dokumentów zostało dokonane zbyt późno
lub z różnych przyczyn okazało się nieskuteczne. Wtedy
fakt zgłoszenia na policji zabezpieczy nas przed dal-
szymi konsekwencjami działalności przestępców.

Ostatnim działaniem jest zawiadomienie właści-
wego podmiotu wydającego konkretny rodzaj doku-
mentu (np. organy gminy w sprawach dowodów oso-
bistych) i złożenie wniosku o wydanie nowego
dokumentu. Nawet jeżeli dokumenty zostały odesłane
nam przez złodzieja lub kogoś kto je znalazł porzucone
– nie powinniśmy odwoływać zastrzeżenia! Nie mamy
bowiem pewności, czy  nasze dokumenty nie zostały
już wykorzystane do celów przestępczych lub czy na
podstawie zawartych tam danych przestępcy nie wy-
konali kopii, które posłużą im w przyszłości.

Sergiusz Parszowski

Posiadanie psa wiąże się z wieloma obo-
wiązkami. Nie chodzi jedynie o karmienie
czworonoga, zabawę czy wyprowadzanie go
na spacer. Musimy liczyć się także z tym, że
usuwanie nieczystości pozostawionych przez
naszego pupila jest nieodłącznym elementem
tej układanki! 

Sprzątanie po psie to obowiązek każdego opie-
kuna – jest oznaką szacunku do innych ludzi (i zwie-
rząt) oraz dobrego wychowania. Niestety, wciąż
wiele osób nie poczuwa się do sprzątania po swoim
czworonogu. 

Część opiekunów zwierzaków zupełnie ignoruje
powszechnie przyjętą zasadę sprzątania po psie. Po-
zostawiają niemiłe „niespodzianki” innym osobom
korzystającym z publicznych trawników..

Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia utrzyma-
nia czystości i estetycznego wyglądu miejsc publicz-
nych. Chodzi również o zdrowie innych ludzi oraz
zwierząt. Odchody czworonogów mogą zawierać
szkodliwe bakterie, takie jak pierwotniaki czy larwy
licznych pasożytów. W tym wypadku szczególnie

narażone są dzieci oraz inne psy. Larwy np. glisty
albo tasiemca, mogą poprzez kontakt ze zwierzęcymi
odchodami przedostać się do organizmu zdrowego
dziecka czy innego zwierzęcia i spowodować chorobę
pasożytniczą.

Najmłodsi są najbardziej narażeni na wszelkiego
typu choroby odzwierzęce. Bawiąc się w piaskownicy
czy na trawie w parku, dzieci mogą łatwo zetknąć się
z psimi odchodami. Co więcej, dzieci mają nawyk
wkładania do buzi brudnych rączek. Właśnie dlatego,
należy wyprowadzać psy w miejscach do tego prze-
znaczonych i sprawdzać, czy zwierzę nie pozostawiło
nieczystości. Puszczanie czworonogów samych np. na
placu zabaw jest bardzo nieodpowiedzialne. 

W każdym sklepie zoologicznym są dostępne ak-
cesoria ułatwiające sprzątanie po psie. Miedzy in-
nymi gotowe zestawy z woreczkami na psie od-
chody, rękawiczkami, łopatką czy zbieraczką.
Pozwalają na skuteczne usunięcie nieczystości przy
jednoczesnym zachowaniu higieny. Dodatkowo,
można wyposażyć się w pojemnik na woreczki, który
dopina się np. do psiej obroży, smyczy lub szelek.

(red)

Uważaj na dokumenty

Pokaż klasę. Posprzątaj po swoim psie!Zadłużenie 
mieszkańców 

WSM „Grochów”
wg stanu na 31.03.2019 r.

Adres Kwota zadłużenia

Kobielska 1 19.336,65 zł

Garwolińska 7 31.775,64 zł

Garwolińska 9 22.542,29 zł

Grochowska 186 116.552,36 zł

Grochowska 200 45.219,07 zł

Grochowska 202 43.196,47 zł

Kobielska 11 29.906,57 zł

Kobielska 13 22.779,32 zł

Kobielska 15 60.338,38  zł

Kobielska 17 29.651,74 zł

Kobielska 19 11.116,11 zł.                                                                       
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Nie czekamy na kolejne huraganowe wiatry czy trąby powietrzne ale
konsekwentnie, przez cały rok dbamy o drzewa, które rosną na tere-
nach WSM „Grochów”. Przede wszystkim usuwamy na bieżąco
wszystkie drzewa stare, obumarłe lub takie, które chorują i nie rokują
dobrze na przyszłość.

Stan drzew oceniają fachowcy – specjaliści z zakresu dendrologii. Część
drzew jest poddawana zabiegom polegającym na redukcji bądź przycinaniu ko-
narów. Wszystkie wycinki są poprzedzone żmudną i długotrwałą procedurą ad-
ministracyjną oraz wizytacją przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga Południe
w tych wszystkich miejscach na terenie WSM „Grochów” gdzie znajdują się
drzewa opisane w naszych wnioskach.

W miejsce drzew usuniętych wykonujemy nowe nasadzenia według zaleceń
otrzymywanych od pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dziel-
nicy Praga Południe. I od razu należy dodać, że za jedno np. chore, uschnięte
drzewo sadzimy kilka młodych drzewek ale już takich, które dają gwarancję dłu-
giego i zdrowego żywota! 

Mimo tych wszystkich zabiegów przyroda – co jakiś czas – pokazuje nam
swoje oblicze jako żywioł trudny do opanowania. 

(AB)

Nie mylić z kosmicznymi meteorytami. Na-
sze swojskie gabaryty wybrały sobie za cel
ataku okolice altan śmietnikowych i budyn-
ków mieszkalnych.

To tam możemy natknąć się na stare, zużyte bądź
uszkodzone:  wersalki, tapczany, fotele, krzesła, szafy,
komody, meblościanki, szafy kuchenne, umywalki,
kuchnie gazowe, pralki itp. Itd. Widać, że społe-
czeństwu jakoś się powodzi, więc co jakiś czas kolejny
śmieciowy gabaryt ląduje na świeżym powietrzu. 

Był taki czas, i to wcale nie odległy, że specjalnie
wynajęty przez Spółdzielnię samochód ciężarowy
wraz z ekipą sprzątającą objeżdżał altany śmietni-
kowe kilka razy w miesiącu i to był zabieg w pełni
wystarczający. Ale miejscy włodarze - reformatorzy,
którzy „na wszystkim się znają i nie ma takich spraw,
których by nie ogarnęli” już od 6 lat przeprowadzają
eksperyment na żywym, warszawskim organizmie
pod nazwą:  śmieciowa rewolucja! Efektem tych
działań jest dzisiaj SKANDALICZNA  sytuacja zwią-
zana z odbiorem tzw. wielkogabarytowych śmieci.
Krótko pisząc: służby miejskie zupełnie nie panują
nad tym zjawiskiem a mieszkańcy muszą całymi
tygodniami oglądać i potykać się o sterty gabarytów
zalegających w okolicach altan śmietnikowych i nie
tylko tam… 

A przecież władze WSM „Grochów” znając „moż-
liwości” stołecznych reformatorów, wykazując oby-
watelską troskę  oraz przeczuwając nadciągające
zagrożenia  -  już w 2013 roku wystosowały pierw-
szy list w tej sprawie  do prezydent  m.st. Warszawy
Hanny Gronkiewicz – Waltz.

Oto fragmenty tego dokumentu: 
„W związku ze zbliżającym się terminem wpro-

wadzenia w życie Ustawy o gospodarowaniu odpa-
dami, Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Grochów”
poważnie zaniepokojeni zwracają się do Pani Prezy-
dent o udzielenie informacji, czy podlegle Jej służby
są przygotowane do wykonywania zupełnie nowego
dla nich zadania jakim będzie odbiór odpadów ko-
munalnych (śmieci) od dnia 1 lipca 2013 roku, i czy
– wprowadzane w pośpiechu zmiany – nie wpłyną
niekorzystnie na utrzymanie porządku i czystości na
terenie zasobów naszej Spółdzielni?” (…)   

Dalej w tym piśmie czytamy:
„Gdzie na terenie WSM „Grochów” będą skła-

dowane gabaryty, biorąc pod uwagę fakt, że ich
wywóz od lipca 2013 r. odbywać się będzie RAZ W
MIESIĄCU !!! Obecnie wywozimy gabaryty 3 – 4
razy w miesiącu! Kto będzie odpowiedzialny za
utrzymanie bezpieczeństwa np. przeciwpożarowego

w obrębie składowiska tak dużych i często łatwo-
palnych odpadów.” (…)

Minęło 6 długich lat i okazało się, że nasze wąt-
pliwości i zastrzeżenia były zasadne o czym za-
świadcza najnowsza korespondencja z Biurem Go-
spodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy

(red)

W świetle obowiązujących przepisów administracyjnych, których
wykładnię otrzymaliśmy w korespondencji od dyrektora Wydziału In-
frastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, musimy do-
kładnie oznakować na terenie WSM „Grochów” wszystkie strefy par-
kowania pojazdów i wyznaczyć bezpieczne przejścia dla pieszych
oraz drogi ewakuacyjne dla służb ratunkowych, np. straż pożarna. 

Do Wojewody Mazowieckiego napisał w tej konkretnej sprawie Wydział Pre-
wencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, który z kolei otrzymał oby-
watelskie zgłoszenie od spółdzielców zamieszkujących jeden z budynków przy
ulicy Kobielskiej.

Dlatego też zleciliśmy specjalistycznej firmie opracowanie „Projektu
stałej organizacji ruchu na terenie WSM „Grochów”.

Jest on potrzebny przede wszystkim w celu skutecznej poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców, dzieci i młodzieży, matek z małymi dziećmi i osób w pode-
szłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Stworzenie takiego systemowego roz-
wiązania w zakresie organizacji ruchu na terenie WSM „Grochów” umożliwi
także szybkie interwencje straży miejskiej i policji w przypadku złamania prze-
pisów czyli parkowania pojazdów w miejscach zabronionych np. na osiedlowych
drogach pożarowych.                                                                                (KK)

Gdzie wolno parkować?Drzewa wokół nas

Atakują nas gabaryty...

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Warszawa ul. Wierzbowa 9

Szanowni Państwo,
W związku z powtarzającymi się licznymi skargami mieszkańców oraz wła-

ścicieli lokali użytkowych znajdujących się w zasobach WSM „Grochów” po raz
KOLEJNY apelujemy o zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci wielkogabary-
towych!

Odbiór JEDYNIE raz w miesiącu jest zdecydowanie niewystarczający co po-
woduje, że tereny, na których mieszkańcy wystawiają gabaryty są przepełnione
a w następstwie tego okolice altan śmietnikowych  a także tereny wokół budyn-
ków – na długi czas - są zastawiane dużą ilością wielkogabarytowych odpadów!
Bardzo często zalegające tygodniami gabaryty uniemożliwiają mieszkańcom
normalne funkcjonowanie, blokują dojazd do firm i sklepów oraz stanowią po-
tencjalne zagrożenie dla bawiących się – przy budynku – dzieci! Ponadto takie dłu-
gotrwałe gromadzenie w jednym miejscu, w większości łatwopalnych przedmio-
tów, powoduje wzrost zagrożenia pożarowego!

Mieszkańcy modernizują swoje lokale, wymieniają meble, wykładziny itp. Stąd
wręcz lawinowo rośnie ilość gabarytów pozostawianych przy altanach śmietni-
kowych a wobec braku tam miejsca – także przy budynkach mieszkalnych. Jed-
nocześnie – jako administracja Spółdzielni – nie możemy zakazać mieszkańcom
wynoszenia pojedynczych gabarytów i ustawiania ich w miejscach do tego wy-
znaczonych.

Postulujemy, aby odbiór gabarytów odbywał się MINIMUM dwa razy w mie-
siącu, żeby w ten sposób zapewnić normalne funkcjonowanie naszych miesz-
kańców.

Z poważaniem
Zarząd WSM „Grochów”
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Wa¿ne adresy
i telefony

WSM "Grochów"

04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1

Sekretariat tel. (22) 673 08 01 

e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

www.wsmgrochow.pl

Prezes Zarządu 

tel. (22) 673 08 01

Dział Księgowości

tel. (22) 879 95 40

Dział Techniczno-Administracyjny

tel. (22) 612 26 13, 612 54 00

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

tel. (22) 612 54 00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 

wtorek, środa i piątek: 8-12, 

poniedziałek, czwartek: 14-18

Po godzinach pracy administracji:

Hydraulicy

codziennie do godz. 22.00

oraz w soboty 8.00-22.00

(22) 612 26 13

w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne 

503 821 478

Elektryk - awarie 606 296 255

Pogotowie energetyczne (22) 821 31 31

Pogotowie dźwigowe 605 608 939

TV UPC - awarie 801 94 94 80

Domofony - awarie

603 294 315, 604 124 305

Pogotowie ratunkowe 999

Państwowa Straż Pożarna 998

Policja 997 / 112

Komenda Rejonowa Grenadierów 73/75

(22) 603 76 55, 603 76 62

Rewir Dzielnicowych

(22) 603 81 26

Dzielnicowy 600 997 702

Straż Miejska 986

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie VEOLIA / SPEC 993

Pogotowie antynarkotykowe (22) 603 69 99

Policja przestrzega

Zarządca i administrator

Podczas spotkań z mieszkańcami – senio-
rami policjanci edukują ich jak zapobiegać
działaniom przestępców i jak prawidłowo
dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, miej-
scach publicznych, środkach komunikacji, jak
być bezpiecznym w ruchu drogowym. Wpły-
wają również na podnoszenie ich świadomo-
ści na temat najczęstszych metod oszustw do-
konywanych na osobach starszych.

Najpopularniejszą metodą jest metoda na tzw.
„wnuczka”, „krewnego” czy „policjanta”, „funkcjo-
nariusza CBŚ”, „prokuratora”.

Oszuści wyłudzają pieniądze, podszywając się
pod naszych bliskich czy też policjantów. Schemat
działania przestępców zawsze jest taki sam. Kon-
taktują się telefonicznie z wybraną osobą przedsta-
wiając się za członka najbliższej rodziny lub funk-
cjonariusza, kierującego akcją policyjną mającą na
celu zdemaskowanie potencjalnego oszusta. Zwra-
cają się z prośbą o pożyczenie pieniędzy, motywu-
jąc to wyjątkową sytuacją (w przypadku podszy-
wania się pod krewnych) lub proszą o przekazanie
pieniędzy według dyspozycji osoby dzwoniącej ( w
przypadku podszywania się pod policjanta ) za-
pewniając, że po zakończonej akcji pieniądze odzy-
skamy . Sami nie odbierają pieniędzy, tłumacząc się
brakiem możliwości osobistego kontaktu. Po odbiór
gotówki wysyłają kolegę, koleżankę lub proszą o
zrobienie przelewu.

Dlatego też POLICJA przestrzega:
l� Bądź  ostrożny w kontakcie z nieznajomym.
l� Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których

nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie
podają się za krewnych czy też policjantów.

l� Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontak-
tując się z Twoim bliskim: wykonaj telefon lub
skontaktuj się bezpośrednio.

l� Policjanci nigdy nie proszą o pieniądze i nie in-
formują o prowadzonych akcjach. Gdy ktoś
dzwoni w takiej sprawie i podejrzewasz, że to
może być oszust – koniecznie powiadom policję.

Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji
Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

Siedziba Rewiru: 
ul. Umińskiego 22, 03-984 Warszawa, 

Dzielnicowy 
Młodszy aspirant IRENEUSZ UBYSZ

Tel (22) 603 81 26, Tel kom. 600 997 702

e-mail:
dzielnicowy.pragapoludnie22@ksp.policja.gov.pl

WYKAZ  ULIC:
Garwolińska 7 – do końca

Grochowska 178 – 212
Kobielska 1 – 41, 6 - 34

Nasza Spółdzielnia od wielu lat prowadzi
specjalistyczną działalność usługową w za-
kresie zarządzania i administrowania bu-
dynkami należącymi do Wspólnot Mieszka-
niowych. Byliśmy pod tym względem
pionierami wśród stołecznych spółdzielni
mieszkaniowych.

Aktualnie administrujemy budynkami należącymi
do 11 wspólnot  o łącznej powierzchni blisko 35 tys.
m kw. Administrowanie zwiększyło zakres obowiąz-
ków pracowników, jednak zatrudnienie pozostało
na niezmienionym poziomie. Świadczy to o wysokich
kwalifikacjach pracowników WSM „Grochów” i du-
żej efektywności pracy.

W tym miejscu warto dodać, iż na stołecznym

rynku nieruchomości jest duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju usługi. Nasze długoletnie doświadcze-
nie w tej materii i solidne wykonywanie obowiązków
powoduje, że z każdym rokiem umacniamy naszą
dodatkową specjalność – przynoszącą WSM „Gro-
chów” i jej Członkom wymierne korzyści. W ciągu
minionych lat wyrobiliśmy sobie dobrą markę na
rynku zarządców nieruchomości.

Dodatkowe wpływy z obsługi wspólnot przezna-
czane są na dofinansowanie działalności bieżącej
spółdzielni (eksploatacja i utrzymanie nieruchomo-
ści), pozwalają na zmniejszenie opłat za użytkowa-
nie lokali mieszkalnych dla członków WSM „Gro-
chów”.                 

(red)

Dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów 
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 673 08 01 
lub wizytę w biurze WSM „Grochów” przy ulicy Kobielskiej 1


