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R SM „Praga” pragnie zwrócić szcze-

gólną uwagę na projekty zapropono-

wane przez naszych mieszkańców, które 

przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, 

estetyki oraz uatrakcyjnią nasze osiedla. 

Dzielnica Targówek 

 Betonowe, podwójne stoły do gry 

w karty, szachy, chińczyka 

Zamontowanie betonowych stołów do 

gry w karty, szachy, chińczyka na tere-

nie parku im. Stefana Wiecheckiego 

„Wiecha”. Umożliwi to międzypokole-

niową rozrywkę na świeżym powietrzu, 

dla wszystkich zainteresowanych. 

 Siłownia plenerowa 

Montaż urządzeń siłowych na terenie 

zielonym przy ul. Askenazego 7 i 5 to 

szansa na zaktywizowanie młodzieży 

i seniorów w okolicy. 

Dzielnica Białołęka 

 Wystawienie tablic informujących 

mieszkańców o wydarzeniach kul-

turalnych i sportowych na terenie 

dzielnicy 

Montaż 18 sztuk tablic w kwartale ulic 

Myśliborska-Mehoffera-Świderska-

Porajów sprawi, że żadne wydarzenie 

sportowe lub kulturalne nie umknie 

mieszkańcom Białołęki. Nie wszyscy 

mieszkańcy posiadają dostęp do Interne-

tu, a zwłaszcza osoby starsze. 

 Modernizacja terenu sportowego 

(cześć działki nr 16/30 i 16/15 z ob-

rębu 40394) 

Modernizacja ogrodzonego obiektu 

sportowego przy ul. Światowida i usta-

wienie nowych urządzeń sportowych 

to inwestycja, która przyczyni się do 

zwiększenia aktywności fizycznej 

mieszkańców. 

Dzielnica Praga Północ 

 Remont drogi wewnętrznej wraz 

z wykonaniem odwodnienia pomię-

dzy budynkami Jagiellońska 66a - 64 

Likwidacja nierówności na drodze 

i wykonanie odwodnień w celu likwida-

cji zastoin wód opadowych. 

Rozpoczęła się  trzecia edycja budżetu obywate lskiego,  który ma na  
celu umożl iwienie mieszkańcom włączenie się  w proces  zarządzania 
miastem poprzez współdecydowanie o  wydatkach części  p ieniędzy 
z  budżetu dz ie lnicy.  

W  dzisiejszym artykule będzie bo-

wiem mowa o Wielkanocy, pra-

starym święcie pełnym tajemnic, kilkud-

niowym spektaklu celebrującym śmierć 

i odrodzenie. W trakcie obchodów można 

było wziąć udział w procesji biczowni-

ków, poodpalać fajerwerki, uczestniczyć 

w konkursie na najpiękniejszy stół wiel-

kanocny, stroiki,  albo… nadgryźć apo-

stoła, oczywiście z marcepanu. Podczas 

soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, 

że będzie się ją obchodzić w pierwszą 

r e k l a m a  r e k l a m a  

(Ciąg dalszy na stronie 4) (Ciąg dalszy na stronie 2) 

Na samym środku stołu stał dziwnie piękny baranek z masła, 
wielkości naturalnej owieczki,  ale ja bych za cały stół rad był wziął 
jemu oczy, a wszakoż to były dwa brylanty jak laskowe orzechy, 
w  czarnej oprawie alias pierścienie ukryte w masie, których tylko tyle 
widać było, ile trzeba na okazanie oczu.  (Opis stołu  wielk an ocn ego 
u  mieszczanina krakowskiego Mikołaja Chroberskiego stworzony przez 
Mikołaja Pszonkę w liście do żony -  XVI wiek.) 

Kartkę Wielkanocną wykonała Kasia Markowska, lat 12 z klubu „Nasz Klub” w Osiedlu „Generalska”. 
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niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Daw-

niej wierzono, że pierwszy wiosenny grzmot był zna-

kiem, że siły ciemności i chaosu zostały pokonane. 

Dzień się już rozwierał kiej to modre oko, jeszczech 

bielmem śpiku zasnute, ale już widne do cna i połysku-

jące, a wieś spała w najlepsze. 

Poza wymową religijną ma bowiem Wielkanoc jeszcze 

drugie zadanie. Jest świętem budzącej się do życia przy-

rody, pożegnaniem zimy z utopienie symbolicznej Ma-

rzanny, zapowiedzią wiosny, pracy w polu i dobrych 

plonów. To pora, która zaczynała się na prastarej  wsi od 

święcenia pól, aby wydały obfite plony. To tradycja 

związana z kultem Matki - Ziemi, a więc mitem agrar-

nym, który został przyswojony po wprowadzeniu chrze-

ścijaństwa. Wielkanoc to także wywodzący się z tradycji 

słowiańskiej hołd, składany życiu, witalności i płodności. 

To również czas specyficznych i w dużej mierze zdro-

wych potraw. Potraw jarskich, nieprzetworzonych, natu-

ralnych i organicznych. Jak dawniej Ziemia bywała… 

Zgoła nabożna i święta cichość ogarnęła pola, jakby 

się rozpoczęło nabożeństwo w tym niezmierzonym 

kościele. Naród w pokorze przywarł do zagonów, 

ścichnął i ze wzdychem serdecznym rzucał święte, 

rodne ziarna, posiewał trud na plenne jutro, matce 

Ziemi oddawał się wszystek i z dufnością. 

Niesło się ogromne i płomienne wskroś mgieł przyziem-

nych, wskroś sadów i chałup, i pól, że ptaki zaśpiewały 

radośnie, wody dzwoniły weselnym bełkotem, wody za-

szumiały, wiater powiał, zatrzęsły się młode liście, a zie-

mia zadrgała, że gęste runie zbóż zakolebały się cichuśko 

i rosły kiej łzy posypały się na ziemię. Hej! Wesoły dzień 

nastał! Chrystus nam zmartwychwstał! Alleluja! Pewnie 

dlatego jest Wielkanoc najradośniejszym świętem w roku, 

a jej symbole kojarzą się z rozpoczynaniem nowego życia. 

Wielkanoc to nasza, polska tradycja... To również czas 

wróżb i specyficznych potraw. 

W dawnej Polsce, zwłaszcza na wsi, bardzo gorliwie 

przestrzegano postu. Przez cały okres od środy popielco-

wej niemal całkowicie wyrzekano się mięsa i tłuszczów 

zwierzęcych, a nawet nabiału i, później, cukru. Potrawy 

maszczono - i to bardzo skąpo - olejami roślinnymi. 

W czasie Wielkiego Postu jadano przede wszystkim żur 

z mąki żytniej, różnego rodzaju kasze, ziemniaki, rzepę, 

gotowane suszone owoce, a od święta solone lub opie-

kane śledzie. W niektórych regionach w wielkopostne 

środy, piątki i soboty szczególnie pobożne osoby jadały 

tylko suchy chleb i popijały go tak zwaną wodzianką - 

osoloną gotowaną wodą z dodatkiem rozdrobnionego 

czosnku. Nic więc dziwnego, że pod koniec Wielkiego 

Postu, w Wielki Piątek, a czasami w Wielką Sobotę, 

urządzano symboliczny „pogrzeb” żuru i śledzia. Świę-

towano koniec postu. Wielkanoc wspaniale wpisywała 

się w wydarzenia historyczne. W okresie późnego śre-

dniowiecza na polskich stołach pojawiło się więcej ja-

rzyn, a pieczywo było bardzo urozmaicone, w Krakowie 

wypiekano aż dziewięć gatunków chleba. Potrawy 

mączne, jak różnego rodzaju kluski i pierogi nadal nale-

żały do potraw popularnych, spożycie zaś mleka, jaj 

i serów było wielkie, o wiele większe niż dziś…  

Jednak stół staropolski nie był jednolity. Warunkowała 

go przede wszystkim pozycja majątkowa. Sposób ży-

wienia się bezrolnych chłopów czy biedoty miejskiej 

kwalifikował ich do kuchni ubogiej. Średnio zamożni 

chłopi, czeladź, uboższe grupy ludności miejskiej, 

drobna szlachta prowadzili tzw. kuchnię podstawową. 

Z kolei w dobie baroku była o wiele niższa niż obecnie 

produkcja mięsa i mleka, w związku z czym ludność 

musiała opierać swój jadłospis na potrawach roślin-

nych, aczkolwiek tak popularne dziś ziemniaki stano-

wiły bardzo drogi przysmak i spożywano je rzadko. 

Podobnie cukier - nie znano cukru buraczanego, zaś 

trzcinowy był bardzo drogi. Współczesne używki,  

takie,  jak kawa, herbata pojawiły się dopiero w po-

czątkach XVIII wieku i były niechętnie spożywane. 

Niższa niż obecnie była również produkcja owoców 

i soków owocowych. Spożywano wówczas duże ilości 

piwa, kasz, warzyw, z tym, oczywiście, że ludzie za-

możni korzystali z luksusowych, importowanych arty-

kułów. Najpopularniejszymi warzywami były: kapu-

sta, marchew, groch, brukiew, rzepa i buraki. 

W początkach XVIII wieku Polacy zafascynowali się 

kuchnią Orientu. Wzrosło zamiłowanie do „konfitur 

i słodyczy, bakalie wschodnie i sorbety stały się nieo-

dzowne na wykwintnych stołach (…). Stół polski przy-

swoił sobie marcepany, sezamki, makagigi (…), owoce 

południowe: cytryny, pomarańcze, ananasy (…). Pod 

wpływem tureckim zaczęły się pojawiać na stołach 

potrawy z ryżu i kukurydzy.” Zaczęto także importo-

wać oliwę i pewne gatunki win, np. Tokaj. Zajadano 

się także włoską czekoladą i makaronami importowa-

nymi z Włoch. Nie ominęły nas także wpływy angiel-

skie. Choćby picie herbaty i mocnego piwa zamiast 

słabego krajowego. Zaczęto sprowadzać również rum 

i arak. Zza naszej zachodniej granicy (Niemcy) przy-

wędrował do nas zwyczaj uprawy fasoli, ziemniaków, 

które z czasem stały się podstawą wyżywienia. Z za-

chodu przyszedł do nas zwyczaj jedzenia ostryg, ślima-

ków, żab i żółwi. 

Specyficzne dla polskiej kuchni były dobierane smaki 

potraw, np. tendencje do jedzenia kiszonej kapusty, 

rozmaitych kwasów, dużej ilości soli, octu, chrzanu, 

musztardy, szafranu, pieprzu, czosnku, cebuli, ostrych 

marynat, imbiru, gałki muszkatołowej, cynamonu, mig-

dałów, pistacji, kaparów. Stół staropolski charakteryzo-

wał się więc ostrością i pikantnością potraw. Ceny 

przypraw były bardzo wysokie, więc korzystali z nich 

tylko bogaci ludzie. 

Na wszystkich stołach, od najbogatszych do 

najuboższych, lubiano spożywać chleb ciemny, 

razowy. (…) Do słodzenia potraw prócz drogiego 

cukru używano miodu, rodzynek, słodkiej śmietany. 

Lubowano się w konfiturach, słodkich piernikach, 

słodkich „gąszczach”, słodkiej kawie, nawet w słod-

kim smaku piwa czy wódek. 

W kuchni chłopskiej przysmak stanowił miód, mak, 

słodkawy sok brzozowy. Na bogatych stołach migdały, 

rodzynki, cukier dodawano również do niektórych dań 

mięsnych, podlewając je jeszcze miodem lub syropami. 

Podstawę wyżywienia stanowiły produkty zbożowe 

spożywane w postaci kasz, chleba, polewek, rzadziej 

klusek i pierogów. Główną potrawą w kuchni chłop-

skiej była rzepa pieczona i gotowana (poprzednik dzi-

siejszych kartofli). Z warzyw jedzono sporo grochu 

i kapusty, a także ogórki, marchew, pietruszkę, które 

hodowano w chłopskich ogródkach. Mięso pojawiało 

się tylko od święta - najczęściej wieprzowe. Podstawę 

wyżywienia średnio zamożnego mieszczanina, a także 

biedoty miejskiej stanowiło oczywiście nie mięso, lecz 

chleb, a także groch, kasze i polewki piwne. Jadano 

także sporo ryb, przede wszystkim tanie śledzie. Potra-

wy kraszono głównie olejem i słoniną, tylko najzamoż-

niejsi - masłem. Nabiału spożywano niewiele - trochę 

sera i jaj. Z owoców jedzono jabłka, śliwki i gruszki 

oraz jagody, oczywiście również jako przetwory. Waż-

nym uzupełnieniem pożywienia chłopskiego było mle-

ko. Wyrabiano z niego masło i sery. W okresach nieu-

rodzaju ludność wsi warzyła polewki z pokrzywy 

i lebiody, piekła chleb z otrąb, plew, słomy, liści dębo-

wych, żołędzi. Zbierano nasiona i wszelkie dzikie owo-

ce, wyciskano sok z pączków brzozy i leszczyny, za-

spokajano głód nawet korą z drzew. 

Teraz natomiast, po nieudanych latach marketów i fast-

foodów dowiadujemy się, że to nasze staropolskie upo-

dobanie do kasz i warzyw to właśnie najzdrowsza die-

ta, dlatego wielkanocne stoły zmieniają teraz nieco 

swój koloryt i przede wszystkim są „odchudzane” na 

zdrowie… Jak najmniej przetworzonej żywności, 

sztucznie wyglądających cywilizacyjnych wymysłów 

udających prawdziwe jedzenie - to najświeższe zalece-

nia związane ze zdrowiem, długowiecznością i przede 

wszystkim… urodą! 

Dlatego jedzmy w Wielkanoc tak, aby cieszyć się do-

brym samopoczuciem. Stosujmy umiar i lepiej zjedzmy 

mniej a lepiej, niż na odwrót… A suto zastawione stoły 

zamieńmy w ich estetyczne odpowiedniki, jak nam 

natura i obyczaj przykazały… I cieszmy się, że po raz 

kolejny zasiadamy wokół stołu, w gronie rodziny. 

Niech ten rytuał towarzyszy nam jak najdłużej. 

A teraz propozycja Rady Osiedla „Erazma” - smaczny, 

prosty, bezglutenowy, niskokaloryczny, a co ciekawe -

typowy dla polskiej tradycji pasztet pieczarkowy autor-

stwa Marty Dymek (blog Jadłonomia) … 

Z serdecznymi pozdrowieniami - Przewodnicząca 

Rady Osiedla „Erazma” - Ewa Skrońc-Bielak 

 

Bibliografia: 

 M. Dymek Jadłonomia. Kuchnia roślinna – 100 prze-

pisów nie tylko dla wegan. 

 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy 

polskim stole. 

 Fragmenty znanych lektur szkolnych. 

Ewa Skrońc-Bielak 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Zdjęcia ze szkolnego konkursu „Najpiękniejsze stoły wielkanocne w Warszawie - Zespół Szkół Gastronomicznych im. profesora Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie przy ul. Poznańskiej 6/8.  
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r e k l a m a  

P o pierwsze zdumiewa nas fakt, że opinię prawną 

otrzymaliśmy dopiero na początku lutego, podczas 

gdy została ona wydana już 7 kwietnia 2015 r. Komitet 

Inicjatywy zwracał się z prośbą do Przewodniczącej 

Rady Warszawy w czerwcu i w październiku o udziele-

nie informacji w sprawie procedowania nad złożonym 

projektem. Z Biura Rady wpływały jedynie lakoniczne 

informacje, iż Rada Warszawy nie może rozpocząć 

prac nad projektem. Nie poinformowano nas o wydanej 

opinii prawnej. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że 

istnieje problem przepływu informacji pomiędzy Biu-

rem Rady Warszawy, a Urzędem m. st. Warszawy. 

Odnosząc się do samej opinii, należy zwrócić uwagę 

na stwierdzenie, że złożony projekt uchwały jest do-

puszczalny w świetle obowiązującego porządku praw-

nego, a zatem nie ma przeszkód prawnych, żeby Rada 

Warszawy określiła warunki udzielania bonifikat od 

opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

W opinii prawnej wskazano, że nasz projekt nie za-

wiera określenia skutków finansowych uchwały. Jed-

nocześnie stwierdzono, że niezachowanie tego wymo-

gu nie może stanowić podstawy dla odmowy procedo-

wania nad przedstawionym projektem. Ponadto 

w naszej ocenie trzeba podkreślić, że grupa obywateli 

składająca projekt nie ma możliwości dokonania ana-

lizy skutków budżetowych związanych z wprowadze-

niem uchwały, gdyż nie posiada szczegółowych infor-

macji w zakresie struktury budżetowej miasta. Możli-

wość sporządzenia takiej oceny ma przecież Biuro 

Planowania Budżetowego Urzędy m. st. Warszawy. 

Opinia prawna podkreśla również, że projekt uchwały 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wynikającym 

z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż 

władze samorządowe powinny wydać akt prawny regu-

lujący kwestię zasad udzielania bonifikat z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczystego we wła-

sność. Co prawda orzecznictwo dotyczy nieruchomości 

Skarbu Państwa, lecz zdaniem biura prawnego takie 

regulacje powinny obowiązywać również na szczeblach 

samorządowych. Zdaniem Biura Prawnego „tego rodza-

ju uchwała mogłaby zawierać zasady udzielania bonifi-

kat względem wszystkich możliwych kategorii użyt-

kowników wieczystych… Przedsięwzięcie to powinno 

zostać zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.”  

Ponadto wskazano, że projekt zawiera pewne nieści-

słości natury legislacyjnej, które jednak na etapie 

prowadzenia prac przez Radę Warszawy mogą zo-

stać odpowiednio skorygowane. 

Zdaniem Biura Prawnego w tej chwili przede wszystkim 

najbardziej zasadnym jest przyjęcie aktu generalnego nor-

mującego kwestie bonifikat z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, niż osobnego 

aktu dotyczącego wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych. 

W związku z taką opinią Biura Prawnego mamy nadzie-

ję, że Rada Warszawy przychylniej spojrzy na kwestię 

kompleksowego uregulowania zasad udzielenia bonifi-

kat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności nieruchomości, zwłaszcza 

w obliczu orzecznictwa sądownictwa administracyjnego. 

Łukasz Zaprawa 

Od redakcji: 

Na powyższe w dniu 26.02.2016 r. Komitet Inicjatywy 

udzielił odpowiedzi wyrażając nadzieję  na szybkie zała-

twienie sprawy. Nie zgodził się z uzasadnieniem prawie 

rocznej zwłoki w podjęciu przez Radę Miasta tematu oraz 

dziesięciomiesięcznej zwłoki w otrzymaniu opinii praw-

nych, ale wyraził nadzieję, że prace od tej chwili będą 

postępować do przodu. Obok treść złożonej odpowiedzi. 

Po ponad roku od złożenia projektu uchwały z ponad 

52 tys. podpisów mieszkańców Warszawy, wreszcie 

Rada Miasta rozpoczęła pracę nad projektem uchwały. 

W dniu 14.03.2016 r. Komitet Inicjatywy został zapro-

szony na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Rady m. st. Warszawy, na którym miał być rozpatrywa-

ny projekt uchwały o bonifikatach. W pracach Komisji 

brał udział prezes naszej Spółdzielni Andrzej Półrolni-

czak. Do debaty jednak nie doszło, gdyż Komitet Inicja-

tywy zdecydował zawiesić postępowanie i wystąpić do 

Skarbnik m. st. Warszawy o informację publiczną, która 

umożliwiłaby przygotowanie oceny skutków finansowych 

przyjęcia uchwały o bonifikatach. Wprawdzie z opinii 

prawnej wynika, że nie jest to bezwzględnie konieczne, 

jednakże nie chcemy dawać żadnego pretekstu radnym 

Miasta do odrzucenia naszego projektu uchwały. 

Prawie rok od złożenia w dniu 19 lutego 2015 r. obywatelskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, dopiero 

na początku lutego b.r., otrzymaliśmy z Biura Rady m. st. Warszawy opinię prawną Biura Prawnego 

Urzędu m. st. Warszawy w zakresie tego projektu.  
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 Remont chodników wzdłuż ul. Jagiellońskiej od 

ul. Okrzei do ul. Marcinkowskiego po obydwu 

stronach ulicy 

Wymiana nawierzchni chodników, wytyczenie ścieżki 

rowerowej oraz wykonanie zatoczek parkingowych. 

Remont pozwoli na usunięcie barier architektonicznych 

i poprawi komfort poruszania się niepełnosprawnym, 

osobom starszym czy matkom z dziećmi. 

 Dosadzenie drzew przy alei Tysiąclecia 151 

Dosadzenie 50 sztuk drzew pomiędzy torowiskiem 

a Budynkiem al. Tysiąclecia i Budynkiem Kijowska 

11. Drzewa ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, 

dają cień i schronienie dla ptaków. 

 Chrońmy jerzyki i wróble na Pradze Północ 

Zakup 50 budek lęgowych dla jerzyków oraz wróbli, 

w celu ochrony ptaków, których liczebność maleje 

w całej Warszawie. Oba gatunki ptaków są owadożerne. 

 Remont drogi aleja Tysiąclecia 151 

Droga jest wyeksploatowana po wieloletnim użytkowa-

niu. Liczne spękania i bardzo duża ilość napraw miejsco-

wych wskazują na konieczność kompleksowej naprawy. 

Jak głosować? 

 Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – wcho-

dząc między 14 a 24 czerwca na stronę 

www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 

 Zagłosować można również papierowo – przycho-

dząc do wybranego urzędu dzielnicy (w godzinach 

jego pracy, pomiędzy 14 a 24 czerwca) lub do jed-

nego z punktów do głosowania (adresy opublikuje-

my przed głosowaniem) i wrzucając do urny wypeł-

nioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować 

można tylko osobiście, okazując przed przekaza-

niem karty dowód osobisty lub inny dokument ze 

zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą do-

stępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania 

na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierw-

szego dnia głosowania czyli od 14 czerwca. 

Na ile projektów mogę zagłosować? 

 Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj 

jednak że łączny koszt realizacji wszystkich wybra-

nych przez Ciebie projektów nie może być większy niż 

kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze 

(w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzo-

ny jako nieważny). Możesz więc zagłosować na wiele 

tanich projektów lub tylko kilka droższych. Kwoty te 

znajdziesz TUTAJ, będą też podane na każdej karcie 

do głosowania - a jeśli będziesz głosować przez Inter-

net, system sam zliczy koszt Twoich projektów. 

 Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej do-

wolnie wybranej dzielnicy, a w ramach niej tylko 

w jednym obszarze! 

 Wyjątkiem są dzielnice, które mają dodatkowo 

poziom ogólnodzielnicowy. W poziomie ogólno-

dzielnicowym znajdują się projekty, które doty-

czą całej dzielnicy, a nie tylko jednego obszaru. 

W przypadkach tych dzielnic możesz zagłosować 

na obu poziomach i na projekty w obszarach i na 

projekty ogólnodzielnicowe. 

 W tych dzielnicach na papierowych kartach do gło-

sowania dostępne będą projekty z obu poziomów - 

z wybranego przez Ciebie obszaru i z poziomu 

ogólnodzielnicowego. Jeśli będziesz głosować 

przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez 

głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę. 

Czy mogę głosować na projekty w kilku dzielnicach? 

 Niestety nie. Przed zagłosowaniem, trzeba wy-

brać JEDNĄ DZIELNICĘ, w której chce się od-

dać głos, a następnie JEDEN JEJ OBSZAR (jeśli 

dzielnica jest podzielona na obszary). Można 

więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. 

Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowa-

nia (papierową bądź przez internet) wszystkie jej 

głosy zostaną unieważnione. 

Ile projektów wygrywa w każdej dzielnicy? 

 Nie ma konkretnej liczby projektów, która wygra 

w danej dzielnicy – to jest zależne od kosztu pro-

jektów, które uzyskają najwięcej głosów. 

 Wygra (a więc przeznaczonych będzie do realiza-

cji) tyle projektów, ile zmieści się w kwocie pienię-

dzy przeznaczonej na dany obszar. Może więc zda-

rzyć się tak, że wygrają dwa bardzo drogie projekty 

lub kilkanaście tańszych, mniejszych projektów. 

Aleksandra Umińska 

Marek Borkowski 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

r e k l a m a  
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Płacimy bo… 

Obowiązek ponoszenia opłat za mieszkanie jest 

określony przez Ustawę o Spółdzielniach Mieszka-

niowych, oraz wydanym zgodnie z jej przepisami 

Statutem Spółdzielni, oraz uchwałami i regulamina-

mi Rady Nadzorczej RSM „Praga”. Obowiązek ten 

kształtuje się w zbliżony sposób, choć doznaje pew-

nego zróżnicowania w przypadku różnych typów 

własności lokalu. Odróżnia to nieco obowiązek wno-

szenia opłat od obowiązku wnoszenia czynszu z ty-

tułu najmu, gdzie ten obowiązek w całości opiera się 

na umowie zawartej między stronami. 

Przyjrzyjmy się więc podstawowemu artykułowi 

z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych normu-

jącemu kwestię wnoszenia opłat za utrzymanie loka-

lu, czyli art. 4. 

Art. 4. 1. Członkowie spółdzielni, którym przysługu-

ją spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 

uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych 

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w czę-

ściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postano-

wieniami statutu. (…) 

11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu 

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich 

lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie 

opłat na takich samych zasadach, jak członkowie 

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. 

Obowiązek ten wskazany jest w dziale pierwszym 

w/w ustawy, jako przepis o charakterze ogólnym, 

stanowiącym istotną wykładnię dla całej ustawy. 

Co do zasady więc zobowiązani do ponoszenia 

opłat są członkowie spółdzielni posiadający spół-

dzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo 

własności nieruchomości. Tożsamym obowiąz-

kiem objęci są również właściciele lokali, którzy 

nie są członkami Spółdzielni. Sam fakt posiadania 

tego prawa rodzi obowiązek partycypacji w kosz-

tach utrzymania tak lokalu, jak i części wspól-

nych, z których korzystają wszyscy mieszkańcy 

budynku. Jest to w dużej mierze zgodne z  ideą 

Spółdzielczości jako takiej. Ponieważ wspólnie 

zamieszkujemy jeden budynek, stanowi on dla nas 

wspólną wartość, o  którą wspólnie chcemy lub 

musimy dbać. Jako członkowie spółdzielni stano-

wimy jednak dużo większą grupę niż jeden budy-

nek, jak ma to miejsce w wypadku wspólnot 

mieszkaniowych. Wspólnie bowiem zamieszkuje-

my w Spółdzielni, która oprócz naszego budynku 

ma także wiele innych, zamieszkałych przez 

członków Spółdzielni. Razem stanowimy dużo 

większą społeczność, która może skutecznie dbać 

o swoje mienie. Dzięki dużej liczbie lokali, dużej 

liczbie składających się na wspólne dobro osób, 

Spółdzielnia może pozwolić sobie na inwestycje, 

które byłyby nie do udźwignięcia przez społecz-

ność tworzącą poszczególny budynek czy nawet 

grupę budynków z jednej ulicy. Ta solidarność 

pozwala na wykonywanie remontów, ocieplanie bu-

dynków, budowę placów zabaw czy dbanie o zieleń. 

W dalszej części art. 4 przechodzimy do wielce istotne 

6, który stanowi 

6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpo-

wiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właści-

cielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub 

osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące 

w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozo-

stających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycz-

nie korzystające z lokalu. 

61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 

6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za 

okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego 

korzystania z lokalu. 

Jak więc widać, oprócz właścicieli lokali, do ich 

utrzymania zobowiązani są również wszystkie 

pełnoletnie osoby zamieszkałe i korzystające, 

z wyjątkiem dzieci kontynuujących naukę. Korzy-

stają oni bowiem ze wszystkich korzyści Spół-

dzielni, także z części wspólnych, które są opłaca-

ne przez członków Spółdzielni. W pierwotnej tre-

ści ustawy podjętej w roku 2001, ustawa nie prze-

widywała takiego obowiązku. Jednak w wyniku 

wielu doświadczeń, celem ukrócenia patologii 

i odciążenia członków spółdzielni zdecydowano 

się na powyższą nowelizację.  

Przepis ten implikuje bowiem znaczące korzyści na 

rzecz Spółdzielni i Spółdzielców, pozwala bowiem 

na objęcie obowiązkiem opłat także osoby zamiesz-

kujące, które mimo korzystania z budynku, nie czują 

się obowiązane do wnoszenia opłat i powiększania 

strat Spółdzielni. Mamy tu więc do czynienia z wie-

lorakimi sytuacjami: 

 osoby zamieszkujące lokal bez tytułu prawnego. 

Najczęściej osoby te zamieszkują lokal, utraciwszy 

go wobec nieopłacania opłat, ale są również miesz-

kańcy, którzy zajmują lokal po zmarłej rodzinie. 

 najemcy lokalu, którzy mieszkają w wynajętym 

mieszkaniu. Jeśli wynajmujący nie płaci czynszu, 

Spółdzielnia może zwrócić się po takie opłaty do 

osób zamieszkujących faktycznie lokal. Będzie to 

dla nich ważnym sygnałem do tego by zmusić 

właściciela lokalu do uczciwego rozliczenia się 

z Spółdzielnią i jej mieszkańcami. 

 domownicy właściciela lokalu. Niestety ale czę-

sto w lokalu mieszka wiele osób, ale jedyną oso-

bą, która trapi się zadłużeniem jest jego właści-

ciel. Tymczasem wszyscy mieszkańcy takiego 

lokalu powinni czuć się zobligowani do tego, aby 

wnosić opłaty – tak za lokal jak i za części 

wspólne nieruchomości, z których korzystają 

każdego dnia. Zrzucanie odpowiedzialności na 

członka rodziny, zazwyczaj osobę starszą, utrzy-

mującą się z świadczeń społecznych, jest oznaką 

wielkiej nieodpowiedzialności. 

Nie Płacimy Bo? 

Wielokrotnie w naszej pracy słyszymy, że ktoś uchyla 

się od płacenia czynszu, ponieważ dotknęły go poważ-

ne problemy osobiste. Spółdzielnia oczywiście rozumie 

przejściowe kłopoty z zdrowiem czy pracą. Jako orga-

nizacja o społecznym charakterze, Rady Osiedla złożo-

ne z Członków Spółdzielni, często podejmują decyzje 

o wstrzymaniu się z windykacją, wysłuchując niekiedy 

dramatycznych historii ludzkich losów. Dzięki temu, że 

wspólnie składamy się na Spółdzielnię, możemy rów-

nież liczyć, że gdy nas dotkną przejściowe problemy, 

będziemy mogli spotkać się ze zrozumieniem i po-

mocą w rozwiązaniu naszych problemów. 

Dochodzi jednak do sytuacji, w których owe przejścio-

we problemy, zamieniają się w stan permanentny. Ży-

cie stawia nas w przeróżnych sytuacjach. Jednak pro-

blemy dotyczą wszystkich z nas, nie tylko wybranych. 

Znakomite grono naszych spółdzielców, mimo chorób 

i różnych zdarzeń losowych dokonuje jednak regular-

nych wpłat, poszukując rozwiązań swoich problemów. 

Wynika to z ich uczciwości i poczucia przyzwoitości 

wobec sąsiadów i członków spółdzielni. 

Wobec takich ludzi, ciężko byłoby dłużnikom tłuma-

czyć się skalą swoich problemów, które od lat nie mogą 

znaleźć rozwiązania. Bez aktywności w temacie ich 

rozwiązania nie można bowiem liczyć na zmianę sytua-

cji. Tymczasem dłużnicy często znajdują sobie wygodną 

wymówkę by przez lata nie płacić za lokal. Gdy docho-

dzi do eksmisji lub sprzedaży lokalu żalą się na swój los, 

którego jednak nie chcieli zmienić przez wiele lat. 

Mimo dochodów z lokali użytkowych i sprzedaży miesz-

kań nowych, największą część majątku spółdzielni sta-

nowią miesięczne opłaty. Należy tu mieć więc świado-

mość, że ci dłużnicy żyją na koszt pozostałych członków 

Spółdzielni. Ktoś musi zapłacić miejskim przedsiębior-

stwom za wodę, ciepło, czystość klatek, konserwację 

windy. Wobec braków, Spółdzielnia musi rezygnować 

z inwestycji, na rzecz pokrycia nieuchronnych kosztów 

utrzymania zadłużonych lokali, również kosztów docho-

dzenia tychże zaległości. Należy więc mieć tego świado-

mość, gdy jest się świadkiem takiego karygodnego 

i szkodliwego dla każdego członka spółdzielni zachowa-

nia. Sytuacja ta może mieć oczywiście swoje trudne obli-

cze, gdy osoba nie poczuwająca się do ponoszenia opłat 

czynszu to tak naprawdę nasz domownik. W takiej sytu-

acji musimy oczywiście zważyć wszystkie rację towa-

rzyszące tej sytuacji. Jednak nie można zapominać 

o tym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie 

i choć tak jak spółdzielnia, może zagwarantować pomoc 

w obliczu przejściowych problemów, tak nie można ich 

tolerować w nieskończoność. Zasady bowiem obowiązu-

ją nas wszystkich te same. Zostały one ustalone dla za-

pewnienia bezpieczeństwa i pomyślności mieszkańców. 

Maciej Kurek 

„Wszystko kosztuje”, „Nie ma niż za darmo”, „Za wszystko się płaci”.  Te proste maksymy 

znane są każdemu. Proste i brutalne zasady kształtują codzienność wg znanych schematów. 

Warto jednak przyjrzeć się powyższym regułom, doszukując się źródła poszczególnych 

płatności, aby dostrzec w nich także pozytywy jakie się z tym wiążą – dbałość o swą małą 

ojczyznę, okazywaną pomoc i wsparcie oraz zwykłą, rzadką sąsiedzką uczciwość.  
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N ie wiedzieliśmy wtedy, że rozpoczynamy długo-

trwałą batalię o gaz. 

Prezydent m.st. Warszawy, w dniu 22.03.2012 r. popro-

sił o uzupełnienie zgłoszenia o „tytuł do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane oraz dokument, 

z którego wynika w/w tytuł”. 

Administracja Osiedla „Poraje” wyjaśniła iż, „RSM 

PRAGA wybudowała budynek (…) na podstawie 

decyzji z 9.06.1983 r. o ustaleniu miejsca i warun-

ków realizacji inwestycji budowlanej oraz decyzji 

zezwalających na budowę w/w budynków.” Ponadto 

Administracja przypomniała, że w dniu 19.10.1995  r. 

zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem 

Gminy Warszawa Białołęka a Zarządem RSM 

„Praga”, na mocy którego Gmina Warszawa Białołę-

ka zobowiązała się do zawarcia umowy na rzecz 

RSM „Praga” ustanowienia użytkowania wieczyste-

go terenów osiedli Tarchomin I, IIa, IIb, z którego 

ani Gmina ani jej prawny następca do chwili obecnej 

nie wywiązali się. Administracja zaznaczyła, że jest 

właścicielem oraz zarządcą tych budynków, a z tego 

faktu wynikają konkretne PRAWNE zobowiązania, 

takie jak dokonywanie czynności mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i wła-

ściwej eksploatacji budynków oraz utrzymanie 

ich w stanie niepogorszonym zgodnie z ich prze-

znaczeniem. Dodatkowo obowiązkiem zar ządcy 

jest planowanie robót remontowych z zachowaniem 

pierwszeństwa dla robót mających na celu elimina-

cję zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali 

i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpożarowe 

budynku oraz zachowanie zapobiegawczego charak-

teru remontu. 

Niestety, wyjaśnienia udzielone przez Administrację 

Osiedla „Poraje” nie zostały uwzględnione przez 

Prezydent m.st. Warszawy i w dniu 6.04.2012 r. pani 

Prezydent wniosła sprzeciw wobec zamiaru wykona-

nia tych robót. Decyzja ta została potem podtrzyma-

na przez Wojewodę Mazowieckiego (26.06.2012 r.), 

do którego RSM „Praga” złożyła odwołanie oraz 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

(17.01.2013 r.) do którego RSM „Praga” złożyła 

skargę. Zignorowana została tym samym techniczna 

potrzeba wymiany instalacji gazowych, przedkłada-

jąc nad wymogi techniczne wymogi prawne. 

Mając nadzieję na zmianę stanowiska władz Dzielni-

cy Białołęka, Administracja Osiedla „Poraje” po-

nownie, w dniu 28.10.2013 r. zgłosiła zamiar wy-

miany instalacji gazowej w 6 budynkach Osiedla, 

licząc na zrozumienie naszej sytuacji przez władze 

Dzielnicy. Niestety Prezydent m.st. Warszawy po-

nownie wniósł sprzeciw. 

W tej sytuacji Spółdzielnia postanowiła zasięgnąć 

opinii ekspertów z zewnątrz i zleciła wykonanie eks-

pertyzy stanu instalacji dla jednego budynku, repre-

zentatywnego dla Osiedla (Antalla 4). Ekspertyza 

wykonana w lutym 2014 r. przez Zespół Usług Tech-

nicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. wykazała 

konieczność dokonania wymiany instalacji w ciągu 

około dwóch lat. 

Administracja Osiedla po raz kolejny wystąpiła ze 

zgłoszeniem zamiaru wykonania wymiany instalacji 

gazowej, tym razem w budynku przy ul. Antalla 4, 

podpierając swoje stanowisko wykonaną ekspertyzą 

- co niestety znowu nie przyniosło spodziewanego 

efektu. Decyzję Prezydent m.st. Warszawy utrzymu-

ją w mocy Wojewoda 

Mazowiecki i Wojewódz-

ki Sąd Administracyjny 

w Warszawie. Powodem 

znów jest brak zgodnego 

z definicją, zawartą 

w prawie budowlanym, 

prawa do dysponowania 

nieruchomością. 

Po wyczerpaniu możliwo-

ści uzyskania zezwolenia 

na przeprowadzenie opisy-

wanych robót należy po-

starać się o uzyskanie na-

kazu. I tak też uczyniono. 

Administracja w dniu 

8.06.2015 r. zwróciła się 

do Powiatowego Inspekto-

ra Nadzoru Budowlanego 

o wydanie decyzji umożli-

wiającej wymianę instala-

cji gazowej w budynku 

przy ul. Antalla 4. Powia-

towy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, po wykonaniu własnej kontroli, wydał na-

kaz usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu tech-

nicznego instalacji za pomocą emulsji polimeryzującej. 

Nie o to chodziło. Metoda polimeryzacji instalacji 

gwarantuje jej szczelność przez 10 lat a nowa insta-

lacja przez co najmniej 30. Koszt polimeryzacji sta-

nowi ok 50% kosztu wymiany. Administracja za-

skarżyła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego powyższą decyzję. 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego w dniu 18.12.2015 r. uchylił zaskarżoną 

decyzję w całości i nakazał w terminie 12 m-cy do-

konanie wymiany instalacji gazowej w budynku przy 

ul. Antalla 4. 

Batalia zakończona – wymiana instalacji gazowej 

w budynku przy ul. Antalla 4 trwa. 

W chwili obecnej pojawiło się małe światełko 

w tunelu na przyszłość - RSM „Praga” podpisała 

z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy porozu-

mienie, zgodnie z którym będzie on udzielał zgód 

właścicielskich na prowadzenie niezbędnych prac 

budowlanych na terenach będących we władaniu 

RSM „Praga”. Miejmy nadzieję, że decyzje 

„prawne” nigdy więcej nie będą wpływać na działa-

nia Spółdzielni, mające związek z podnoszeniem 

stopnia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Urszula Stańczyk 

Zgodnie z planem remontów Administracja Osiedla „Poraje” w dniu 19.03.2012  r . wystąpiła do 

Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu m.st.  Warszawy dla Dzielnicy Białołęka ze 

zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na wymianie instalacj i 

gazowej w 8 budynkach swojego osiedla.  

Praca od zaraz dla Przedstawicieli 

Handlowych! 

 Wysokie wynagrodzenie 

 Elastyczne godziny pracy 

 Bezpłatne szkolenia 

 Nie wymagamy doświadczenia! 

Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt: 

Tel.: 668 488 817 

Email: zofia.krok@upc.pl 

r e k l a m a  

V eolia Energia Warszawa informuję, że podwyżki 

cen za ciepło nie są jedynie wynikiem zmian 

opłat ustalanych przez Veolię Energia Warszawa S.A. 

Wymienione podwyżki cen, które mają miejsce do 

dwóch razy w roku nie są efektem dodatkowych opłat 

nałożonych jedynie i zawsze przez Veolię Energia 

Warszawa. W roku 2015 nastąpiły dwie podwyżki, 

z czego jedna spowodowana była wejściem w życie 

15 sierpnia br. zmienionej taryfy PGNiG TERMIKA- 

producenta ciepła w Warszawie - a druga, grudniowa, 

związana była z aktualizacją cen za przesył przez 

Veolię Energia Warszawa. Powyższe oznacza, że 

cena ostateczna naliczana na fakturach odbiorców 

uwzględnia zarówno Taryfę PGNiG Termika S.A., 

obowiązującą od 15.08.2015 r. (opłata stała za zamó-

wioną moc cieplną i opłata zmienna za dostarczone 

ciepło), jak i Taryfę Veolia Energia Warszawa S.A. 

obowiązującą od 04.12.2015 r. (opłata stała i zmienna 

za usługi przesyłowe). 

Veolia Warszawa S.A. odpowiada za przesył ciepła do 

budynków w Warszawie, jest więc również odpowie-

dzialna za wystawienie zbiorczych faktur klientom. 

Veolia Energia Warszawa nie ustala jednak taryfy, ale 

jedynie przekazuje informację o należnej całkowitej 

kwocie do zapłaty. Część tej opłaty spółka następnie 

przekazuje PGNiG TERMIKA, opłacając koszt wypro-

dukowania ciepła, a część przeznaczona zostaje na 

pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 

Veolia Warszawa S.A. podkreśla, że taryfa musi zaw-

sze być zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energety-

ki. Oznacza to, że każdy wniosek o zmianę cennika jest 

poddawany ścisłej analizie i kontroli Urzędu Regulacji 

Energetyki, co miało miejsce w grudniu 2015 r. 

Jednocześnie Veolia Warszawa S.A. zachęca do zapo-

znania się z aktualną taryfą, która jest zawsze dostępna 

na stronie internetowej 

www.energiadlawarszawy.pl. 

W grudniowym numerze „Gazety eReSeM Praga” zamieściliśmy tekst „Kolejne podwyżki cen 

ciepła dla Warszawy”. Firma Veolia Energia Warszawa zwróciła się do RSM „Praga” z żądaniem 

zamieszczenia sprostowania do treści ww. artykułu.  



 MARZEC 2016 7 

W  2015 roku udało się wykonać większość z za-

planowanych prac w planie rocznym remontów. 

Największe nakłady poniesiono na wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przyłą-

czy wodociągowych oraz renowację elewacji i pokryć 

dachowych. Roboty, które podlegały przetargom cen-

tralnym, zrealizowano w niższych kwotach od zaplano-

wanych. Wykonano również szereg prac dodatkowych, 

wynikających przeważnie z konieczności technicznych, 

przyspieszając tym samym ich wykonanie w stosunku 

do planu wieloletniego. I tak w poszczególnych Osie-

dlach największe wykonane roboty to: wymiany insta-

lacyjne – Osiedle „Kijowska”, „Generalska” i „Poraje”; 

remont elewacji budynków – Osiedle „Jagiellońska” 

i „Targówek”; remont dachów – Osiedle „Erazma”. 

Ponadto zadbano o estetykę Osiedli i budynków po-

przez nowe nasadzenia zieleni oraz malowanie klatek 

schodowych. RSM „Praga” dba również o podnoszenie 

poziomu bezpieczeństwo mieszkańców poprzez montaż 

monitoringu w kolejnych budynkach Spółdzielni. Dba-

łość o dobry stan techniczny budynków oraz dalszą pra-

widłową eksploatację stanowi bardzo ważną rolę w dzia-

łalności Spółdzielni. W związku z tym rok 2016 będzie 

kontynuacją robót związanych z termomodernizacją 

i oszczędnością energii, a także z podniesieniem stanu 

bezpieczeństwa, estetyki budynków i ich otoczenia. Spół-

dzielnia prowadzi analizy, które mają na celu ocenę po-

trzeb realizacji prac uwarunkowanych przede wszystkim 

spokojem i komfortem zamieszkania naszych mieszkań-

ców. Zachęcamy Państwa do śledzenia strony interneto-

wej Spółdzielni, na której dostępne są informacje dotyczą-

ce planów rocznych remontów na 2016 rok i planu wielo-

letniego na lata 2015 - 2019. 

Gabriela Gnat 

W  dniu 26.01.2016 r. Rada Nadzorcza podjęta 

uchwałę zmieniającą „Zasady używania lokali 

i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Praga”. Wprowadzone zmiany mają 

na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki naszych 

osiedli. Aby przybliżyć Państwu aktualny stan prawny 

poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany 

w podziale na kwestie techniczne i porządkowe. 

Kwestie techniczne 

Dążenie do utrzymania komfortowych warunków 

mieszkalnych w okresie zimowym może nieświadomie 

powodować szereg szkód mających wpływ nie tylko na 

stan techniczny naszych mieszkań, ale również na na-

sze zdrowie. Najczęstszym błędem jest nadmierne 

uszczelnianie mieszkań. Zła wentylacja pomieszczeń 

może doprowadzić do zalegania w nich wilgoci. Powo-

duje to powstawanie nieprzyjemnego mikroklimatu 

oraz zagrzybienia ścian co jest niezdrowe dla przeby-

wających w pomieszczeniach ludzi. Uregulowania do-

tyczące problemu zawilgoceń znajdą Państwo w § 14 

ust.1 punkt 2 oraz § 14 ust.1 punkt 5 litera f. 

Coraz powszechniejszy montaż urządzeń pomiarowych 

w lokalach spowodował konieczność uregulowania 

kwestii dotyczących montażu tych urządzeń oraz udo-

stępniania lokalu w celu dokonania montażu i odczytu 

(§ 14 ust.1 punkt 12 oraz § 14 ust.1 punkt 14). 

Ingerencja w elewację budynku (także „wizualna”) jest 

niczym innym, jak korzystaniem z nieruchomości wspól-

nej i równocześnie narusza to współposiadanie pozosta-

łych osób. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji 

i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu może pocią-

gać szereg negatywnych skutków. Obie sytuacje wyma-

gają zgody Spółdzielni (§ 17 ust.2 oraz § 18 ust.2) oraz 

wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej. 

W § 24, § 26 ust.1 oraz § 28 uregulowane zostały zasady 

najmu lokali mieszkalnych. Dodano konieczność remontu 

lokalu przed zdaniem i po odebraniu lokalu od Najemcy. 

Kwestie porządkowe  

Paragrafem 14 ust.4 uregulowano godziny prowadzenia 

robót hałaśliwych, których uciążliwość wykracza poza 

obręb lokalu. Prace będą mogły być wykonywane od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00, 

a w soboty w godzinach 10:00 - 16:00. 

W § 12, § 14 ust.1 punkt 15 oraz § 30 ust.2 uregulowa-

ne zostały kwestie techniczne zabudowy galeryjek, 

a także zgody lokatorów oraz Spółdzielni na zabudowę 

galeryjki. Ustalono zasady międzysąsiedzkie użytko-

wania galeryjek oraz pozostawiono w gestii administra-

cji wybór parametrów oraz sytemu ich zabudowy. 

Następnym tematem który wymagał uporządkowania jest 

tematyka ogródków przydomowych. Mieszkańcy są obo-

wiązani utrzymywać porządek w ogródkach przydomo-

wych w ramach własnych środków. Ponadto, Spółdzielnia 

zastrzega sobie możliwość ingerencji w wygląd ogródka 

w przypadku konieczności prowadzenia prac mających na 

celu np. wycinkę drzew mogących stanowić zagrożenie dla 

mieszkańców. Odpowiednie zasady znajdują się w § 21. 

W przepisach porządkowych § 30 ust.1 punkt 7, 9 oraz 20 

dodano takie zasady jak: zakaz wieszania niezabezpieczo-

nych pojemników na kwiaty po zewnętrznej stronie balu-

strady ze względu na bezpieczeństwo osób znajdujących 

się niżej, zakaz umieszczania naklejek, napisów i rysun-

ków na częściach wspólnych budynku, oraz zakaz rozpa-

lania grilli na balkonach, loggiach, ogródkach przydomo-

wych, a także na trawnikach i terenach osiedlowych. 

Zasady używania lokali i porządku domowego w Robot-

niczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” są do wglądu 

na naszej stronie internetowej www.rsmpraga.pl. 

Aleksandra Umińska 

W  związku z budową II linii metra władze 

dzielnicy planują przenieść bazarek przy uli-

cy Trockiej do nowej, docelowej lokalizacji przy 

ul. Fantazyjnej. Niestety jest z tym problem, gdyż 

mieszkańcy ulicy Fantazyjnej na bazarku zakupy 

robią chętnie, ale kupców obok swoich domów wi-

dzą niechętnie. Dodatkowo sytuację komplikuje po-

śpiech, z jakim Miasto przystąpiło do budowy metra. 

Gdzie przenieść kupców? Władze dzielnicy planują 

wydzierżawić kupcom teren pomiędzy szkołą, ul. Troc-

ką a ulicą Zamiejską. Tylko, że do tego terenu roszcze-

nie ma RSM „Praga”. Spółdzielnia otrzymała w latach 

osiemdziesiątych na ten teren i tereny sąsiednie decyzję 

oddającą grunt w użytkowanie wieczyste i przez wiele 

lat o ten teren dbała. Decyzja była pierwszym etapem 

ustanowienia użytkowania wieczystego. Drugim etapem 

miał być akt notarialny. Do aktu notarialnego nie doszło, 

gdyż wkrótce po wydaniu decyzji rozpoczęły się w Pol-

sce zmiany ustrojowe. Po długim oczekiwaniu na dzia-

łanie Miasta, Spółdzielnia przekazała sprawę do sądu. 

Znając wagę problemu, Zarząd Spółdzielni wielokrotnie 

przedstawiał władzom dzielnicy oraz Prezydentowi Mia-

sta, propozycje rozwiązania tej trudnej sytuacji. Widzi-

my możliwość tymczasowej lokalizacji bazarku przy 

szkole, ale pod warunkiem uregulowania stanu prawnego 

gruntu na rzecz Spółdzielni. W tej sprawie złożyliśmy 

pisma do V-ce Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmi-

strza Dzielnicy Targówek. Stanowisko Zarządu Spół-

dzielni było także prezentowane na sesji Rady Dzielnicy 

Targówek w dniu 27.01.2016 r. Jesteśmy otwarci także 

na inne ugodowe propozycje. Problem w tym, że nikt 

z Miasta nie chce z nami na ten temat rozmawiać. 

Do momentu ukazania się tej gazety, nie mieliśmy żadnej 

odpowiedzi na nasze propozycje. 

Ewa Gniewek 

    4    8 

7 3   9   1  

  6     2  

   9  2    

 8    4 2 3  

 5  3   7   

  8  6  4   

6    7     

  9     5  

SUDOKU 



8 MARZEC 2016 

 

P odobnie jak w roku poprzednim Osiedle „Poraje” 

przygotowuje się do remontów klatek schodowych 

o podwyższonym standardzie. Na ten rok zaplanowane 

są remonty klatek schodowych w pięciu budynkach. 

Remonty będą polegały na ułożeniu płytek gresowych 

w poziomie parteru na posadzkach, ścianach i scho-

dach. W budynkach niskich ściany przed malowaniem 

zostaną wygładzone gładzią gipsową. Na balustradach 

zamontowany zostanie drewniany pochwyt z drewna 

twardego lakierowanego w kolorze jasnym. Wszystkie 

elementy stalowe zostaną przemalowane lub wymie-

nione na nowe. Nowe będą drzwi wejściowe w przed-

sionkach klatek schodowych i co najważniejsze będzie 

okazja do uporządkowania licznych luźnych kabli 

i korytek kablowych. W budynkach wysokich podob-

nie jak w niskich w poziomie parteru na posadzkach, 

ścianach i schodach ułożone zostaną płytki gresowe. 

Wszelkie elementy stalowe jak drzwiczki do skrzynek 

elektrycznych czy hydrantów zostaną przemalowane lub 

wymienione na nowe, stalowa balustrada zostanie 

oczyszczona i pomalowana kolorem dostosowanym do 

pozostałych elementów. Ściany zarówno holi piętrowych 

jak i klatek schodowych po przetarciu i oczyszczeniu 

zostaną poddane malowaniu. Na każdym piętrze wokół 

wind ułożone będą płytki w celu zabezpieczenia ścian 

przed uszkodzeniami. Drzwi w przedsionkach i na klatkę 

schodową wymienione będą na nowe. I podobnie jak 

w niskich budynkach stworzy się okazja do uporządko-

wania licznych kabli i korytek kablowych. Wymianie 

ulegną wszystkie włączniki dzwonkowe i elektryczne 

oraz gniazda elektryczne. Remont wejść do klatek scho-

dowych budynków polegać będzie na wykonaniu nowe-

go lastryka na schodach i spocznikach zamontowaniu 

nowych wycieraczek wymianie balustrad na nierdzewne. 

Ponadto są planowane prace takie jak: wykonanie 

nowych estetycznych ogrodzeń przy części budynków 

w Osiedlu przy ul. Pancera, rewitalizację terenów 

zielonych na terenie Osiedla poprzez: posadzenie 

nowych krzewów ozdobnych, rekultywację trawni-

ków, konserwację i pielęgnację drzew i krzewów oraz 

doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia do 

zabawy i bieżąca ich konserwacja. 

W celu poprawy bezpieczeństwa organizowane są 

comiesięczne spotkania z przedstawicielami Biura 

Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Dziel-

nicy Białołęka, Policji i Straży Miejskiej na których 

omawiane są sprawy związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców. 

W ubiegłym roku rozpoczęto doświetlenie terenu 

zewnętrznego w miejscach zaciemnionych poprzez 

zamontowanie dodatkowych latarni oświetleniowych.  

Sylwia Czapska 

Osiedle Poraje 

W  minionym okresie w naszym Osiedlu, równo-

legle z prowadzonymi bieżącymi naprawami 

i pracami konserwacyjnymi kontynuowane były długo-

terminowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i remonto-

we, jakie podjęte zostały w latach ubiegłych. Wykony-

wane były malowania i remonty wnętrz, wymiana in-

stalacji wewnętrznych, wymiana i remonty podzespo-

łów dźwigów osobowych, docieplenia stropodachów, 

pokrycia dachów, wymiana wewnętrznych linii zasila-

jących i tablic głównych. Przygotowywane są również 

opracowania projektowe dotyczące planowanych 

przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych. 

W celu sprawnego zorganizowania segregacji odpadów 

montowane są na terenie Osiedla altany śmietnikowe 

wykonane w lekkiej konstrukcji stalowej, powlekanej, 

z półprzejrzystym pokryciem dachowym, których kolo-

rystyka nawiązuje do pastelowych kolorów elewacji 

naszych budynków. W altanach ustawione są zamyka-

ne pojemniki zamiast dotychczas stosowanych pojem-

ników wolnostojących. Takie rozwiązanie umożliwi 

utrzymanie czystości i pozwoli w estetyczny oraz bez-

pieczny sposób gromadzić odpady segregowane. Alta-

ny są zamknięte, co ogranicza dostęp osób postronnych 

i niebezpieczeństwo ewentualnej dewastacji. 

W związku z potrzebą dbałości o wygląd Osiedla i jego 

wizerunek, podyktowaną również oczekiwaniami 

mieszkańców, prowadzone są działania w celu rewitali-

zacji terenów zielonych w Osiedlu w oparciu o projekt 

wieloetapowego zagospodarowania terenów zielonych. 

Przewidziano posadzenie wielu nowych drzew, krze-

wów ozdobnych i bylin. Na szczególną uwagę zasługu-

je wprowadzenie założeń roślinnych typu parkowego 

opartych na urządzeniu całych połaci terenu, na któ-

rych posadzono niskie krzewy ozdobne i okrywowe 

oraz byliny, zachowując równocześnie dotychczasową 

funkcję trawnika. Nowe rośliny zapewniają trwały 

efekt estetyczny, który uzyskiwany jest już w pierw-

szym sezonie wegetacyjnym. Większość terenów zielo-

nych została już zagospodarowana, zaś zakończenie 

nasadzeń planujemy na rok 2017. Równocześnie stale 

prowadzimy regularną konserwację terenów zielonych 

i pielęgnację drzew, modernizujemy obiekty małej ar-

chitektury i ogrodzenia, starając się uzyskać spójny 

efekt estetyczny i funkcjonalny. 

Duże znaczenie dla estetyki Osiedla, a przede wszyst-

kim dla wygody mieszkańców, ma modernizacja klatek 

schodowych. Oprócz nadania oczywistych wartości 

funkcjonalnych pierwszoplanowe znaczenia ma tutaj 

podniesienie poziomu estetyki reprezentacyjnych część 

budynku. W oparciu o przyjęte założenia rewitalizacyj-

ne opracowana została szczegółowa dokumentacja 

techniczna wprowadzająca rozwiązania techniczne 

zapewniające wysokie walory estetyczne i większą 

trwałość przebudowanych obiektów, dzięki którym 

nasze budynki uzyskują poziom wykończenia części 

wspólnych zgodny z trendami obowiązującymi dziś 

w architekturze. Stosowane są nowoczesne technologie 

wykończenia ścian wykorzystujące natrysk kropelkowy 

i lakiery lateksowe charakteryzujące się bardzo efek-

towną strukturą dekoracyjną, układane są wysokiej 

jakości posadzki ceramiczne oraz elementy wyposaże-

nia, m.in. ciągi czyszczące typu EMCO, tablice infor-

macyjne, drzwi wejściowe, czy drewniane pochwyty 

poręczy balustrad. Starannie dobrana kolorystyka nada-

je wnętrzom znakomity efekt estetyczny, łącząc do-

tychczasowe elementy wykończenia z wprowadzanymi 

nowoczesnymi standardami. 

Na realizację oczekuje opracowany projekt moderniza-

cji i remontu klatek schodowych w budynku Białostoc-

ka 9. Ekipą własną administracji osiedla wyremonto-

wane zostały dwie klatki schodowe, natomiast remont 

pozostałych klatek został wstrzymany z uwagi na skut-

ki pisma dotyczącego dróg ewakuacyjnych, złożonego 

do Straży Pożarnej przez mieszkańca budynku Biało-

stocka 9. Komendant Miejski Państwowej Straży Po-

żarnej, w oparciu o przeprowadzone czynności kontrol-

no-rozpoznawcze, wydał decyzję nakładającą na RSM 

„Praga" Osiedle „Kijowska" obowiązek w zakresie 

wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku w insta-

lację wodociągową przeciwpożarową z punktem pobo-

ru wody do celów przeciwpożarowych w postaci zawo-

ru hydrantowego umieszczonego na pionie nawodnio-

nym w budynku, z zapewnieniem odpowiedniego zasi-

lania. Wymaga to wykonania robót budowlanych i in-

stalacyjnych w znacznym zakresie i wiąże się z dużymi 

kosztami. W świetle powyższej decyzji należało zawie-

sić remont klatek schodowych do czasu wykonania 

zaleceń Straży Pożarnej lub uchylenia wydanej decyzji. 

RSM ,,Praga" zaskarżyła przedmiotową decyzję, jed-

nakże odwołanie nie zostało uwzględnione przez Ma-

zowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

Sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny i w zależności od postanowienia 

sądu wykonamy najpierw instalację przeciwpożarową 

lub wykonany zostanie remont klatek. 

Poprawę jakości oświetlenia klatek schodowych i rów-

noczesną redukcję kosztów zużywanej energii uzyska-

liśmy poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego 

budynków przeprowadzoną w oparciu o audyt umoż-

liwiający dobranie nowoczesnych lamp, zapewniają-

cych równomierne oświetlenie pomieszczeń. Reduk-

cja kosztów możliwa jest dzięki zastosowanej energo-

oszczędnej technologii LED, pozwalającej również na 

ograniczenie czynności obsługowych związanych 

z utrzymaniem instalacji oświetleniowych. W miej-

scach, gdzie to możliwe, montowane są także lampy 

wyposażone w czujniki ruchu. 

Kontynuowane są działania mające na celu dalszą popra-

wę bezpieczeństwa w naszym Osiedlu. Współpracujemy 

z Policją przy opracowaniu mapy zagrożeń na terenie 

naszej dzielnicy. Dzięki informacjom przedstawionym 

na stale aktualizowanej mapie możliwe będzie monitoro-

wanie zagrożeń i ocena podejmowanych działań. Konty-

nuowana jest również rozbudowa systemu monitoringu 

osiedlowego, którym obejmowany jest coraz większy 

obszar Osiedla oraz wejścia do klatek schodowych kolej-

nych budynków. Dzięki wykorzystaniu systemu monito-

ringu osiedlowego ujęto sprawców przestępstw, m.in. 

kradzieży, czy dewastacji, spadła również ilość prze-

stępstw na terenie Osiedla. W celu skierowania działań 

służb w kierunku zgodnym z oczekiwaniami Mieszkań-

ców Osiedla odbywały się spotkania Mieszkańców, Kie-

rownictwa Osiedla oraz Przewodniczącej Rady Osiedla 

„Kijowska” z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ, 

Policji i Straży Miejskiej, podczas których przedstawio-

no istotne problemy dotyczące bezpieczeństwa w na-

szym osiedlu. Widoczne są już efekty tych spotkań, co 

potwierdza potrzebę dalszej współpracy. 

Podejmowane starania zapewnią naszym budynkom 

estetyczny i nowoczesny wygląd oraz poprawią wygodę 

i bezpieczeństwo ich użytkowania, co – wraz z utrzy-

mywanym dobrym stanem technicznym konstrukcji 

i instalacji – przyczynia się do utrzymania wysokiej 

wartości rynkowej mieszkań. 

Maciej Czernikowski 

Osiedle Kijowska 
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W  ostatnim czasie Administracja Osiedla 

„Erazma” otrzymuje zgłoszenia dotyczące 

nieprawidłowości w parkowaniu samochodów na 

terenie Kolonii „Kamińskiego-Ćmielowska”. Zgło-

szenia dotyczą głównie niewłaściwego wykorzysta-

nia miejsca do parkowania i pozostawiania nadmier-

nych odległości między samochodami. Takie działa-

nia nie pozwalają na parkowanie kolejnych samo-

chodów, a co za tym idzie znacząco zmniejszają 

ilość miejsc postojowych w danym obrębie. 

Kolejnym wykro-

czeniem, które ma 

miejsce na wyżej 

wspomnianym 

terenie, jest pozo-

stawianie pojaz-

dów, które ewi-

dentnie mogą utrud-

niać przejazd po-

jazdom uprzywi-

lejowanym. 

Należy przypomnieć, że „Regulamin ruchu i parkowania 

samochodów oraz korzystania z systemu płatnego parko-

wania na terenie Kolonii „Kamińskiego-Ćmielowska”, 

który stanowi załącznik do Uchwały nr 104/2015 Rady 

Nadzorczej RSM „Praga” w Warszawie z dnia 

22.09.2015 r. opisuje zasady parkowania oraz konse-

kwencje, jakie wynikają z łamania regulacji zawartych 

w wyżej wymienionym regulaminie. Paragraf 24 zawiera 

między innymi informacje o zakazie parkowania: 

a) w miejscach utrudniających wewnętrzną komunika-

cję pieszą i samochodową,  

b) na łukach, rondach, 

c) chodnikach, 

d) trawnikach, itd. 

Paragraf ten wskazuje, że kierujący po zaparkowaniu 

samochodu powinien sprawdzić, czy nie utrudnia prze-

jazdu pojazdom uprzywilejowanym oraz zwrócić uwa-

gę na sposób parkowania. 

Niestety wielu mieszkańców nie stosuje się do zapisów 

regulaminu i parkuje „gdzie popadnie” oraz w sposób nie-

dbały, myśląc tylko o sobie. Nadmienić należy, że paragraf 

31 regulaminu wskazuje, że w przypadku łamania regulacji 

wynikających z regulaminu, Administracja Osiedla może 

wylogować zbliżeniową kartę abonamentową i pozbawić 

możliwości bezpłatnego parkowania na terenie Kolonii. 

Małgorzata Pęszyńska-Bodecka 

Osiedle Erazma 

K oniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres 

na przegląd drzew i krzewów. 

W Osiedlu „Jagiellońska”, rozpoczęliśmy sezon od 

wykonania cięć pielęgnacyjnych topoli rosnącej przy 

ul. Jagiellońskiej 62, która z uwagi na bardzo wiele 

suchych gałęzi została zakwalifikowana do pilnej pielę-

gnacji. Wykonaniem tego zlecenia, zajęła się specjali-

styczna firma ogrodnicza. W tym przypadku, podczas 

pracy została zastosowana metoda alpinistyczna, która 

pozwoliła dotrzeć w dowolny punkt korony drzewa. 

Dzięki temu specjalista dokładnie ocenił stan zdrowot-

ny drzewa oraz dobrał niezbędne zabiegi pielęgnacyj-

ne. Kolejną zaletą jest to, iż przy tak bardzo precyzyj-

nej pracy, zostały wykonane tylko niezbędne cięcia. 

Podczas usuwania posuszu zostały likwidowane tylko 

martwe, suche bądź uszkodzone gałęzie, nie zostały 

zniszczone zdrowe i żywe. Kolejną wiosenną realizacją 

w Osiedlu „Jagiellońska” jest usunięcie dwóch sztuk 

drzew z gatunku robinia biała przy ul. J. Szanajcy 3. 

Decyzję o wycince wydał Urząd m.st. Warszawy, Wy-

dział Ochrony Środowiska dla dzielnicy Pragi Północ, 

który w uzasadnieniu stwierdził, iż wskazane drzewa są 

w stanie zaawansowanego zamierania. Dodatkowo 

Urząd zobowiązał nas do wykonania nasadzenia czte-

rech sztuk drzew ozdobnych w obrębie omawianej nie-

ruchomości w ramach częściowej rekompensaty po-

wstałego ubytku zieleni w lokalnym środowisku miej-

skim zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

627 z późn. zm.). Wskazano również, iż materiał ro-

ślinny używany do nasadzeń zastępczych powinien być 

dojrzały, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji 

z uprawy pojemnikowej. Drzewo przeznaczone do na-

sadzenia powinno posiadać dobrze wykształconą bryłę 

korzeniową, prosty pień i koronę uformowaną stosownie 

do wymaganego obwodu pnia (minimum 18 cm). Zasto-

sujemy się do zaleceń Urzędu i wykonamy nasadzenia 

zastępcze według powyższych wytycznych, w terminie 

uzgodnionym ze specjalistami w tym zakresie. 

Łukasz Goszczycki 

Osiedle Jagiellońska 

O d pewnego czasu, mieszkańcy budynku przy 

ul. Targowej 80/82 zgłaszają problem doty-

czący wyrzucanych odpadów przez okno na daszki 

klatki schodowej. 

Według posiadanej wiedzy w Administracji Osiedla, 

wynika, iż na półpiętrze w budynku gromadzi się 

młodzież, która pije alkohol na klatce schodowej, 

wyrzuca szklane butelki przez okno, opakowania po 

jedzeniu na daszek klatki schodowej, pali papierosy 

oraz zabrudza klatkę schodową. 

Administracja Osiedla „Jagiellońska” podjęła pilne 

kroki w celu rozwiązania problemu. Zostały powiado-

mione odpowiednie służby oraz rozwieszone informa-

cje przypominające o obowiązku przestrzegania „Zasad 

używania lokali i porządku domowego w RSM „Praga” 

przyjętych uchwałą Nr 9/16 Rady Nadzorczej z dnia 

26.01.2016 r., w których zawarte są między innymi 

sprawy bezpieczeństwa, porządku i spokoju. 

Jednocześnie w ogłoszeniach została zawarta informa-

cja, iż w przypadku osób rażąco lub uporczywie naru-

szających „Zasady używania lokali i porządku domo-

wego w RSM „Praga” mogą być wyciągnięte konse-

kwencje przewidziane w statucie Spółdzielni oraz wy-

nikające z innych przepisów prawnych. 

Niezależnie od sank-

cji przewidzianych 

w prawie spółdziel-

czym oraz statucie 

Spółdzielni, przeciw-

ko osobom naruszają-

cym niniejsze zasady 

mogą być kierowane 

roszczenia odszkodo-

wawcze na podstawie 

przepisów kodeksu 

cywilnego, a także 

wnioski o wszczęcie 

postępowań admini-

stracyjnych, karnych 

lub o wykroczenia. 

Apelujemy do mieszkańców, iż w przypadku zaobser-

wowania podejrzanych zjawisk, prosimy o bezzwłocz-

ny kontakt z Policją tel. 997 i 112. 

REAGUJ!  
POWIADOM!  

NIE TOLERUJ! 

Łukasz Goszczycki 

Osiedle Jagiellońska 

Przed tak zaparkowanym samochodem, nikt już nie 
zaparkuje. Tak marnuje się miejsce parkingowe. 
Samochód zaparkowany za daleko od krawężnika, 
utrudnia przejazd innym. 

Tak zaparkowany, na środku 
placu, samochód może utrudniać 
dojazd Straży Pożarnej. 
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W andalizm przynosi wymierne szkody. Z racji 

masowego występowania szkody te są kosztow-

ne, tym bardziej dla spółdzielni, gdzie środki na remon-

ty pochodzą z funduszu remontowego, na który prze-

cież płacą wszyscy mieszkańcy. 

W ostatnim czasie niestety znowu nasiliły się akty 

wandalizmu. 

W nocy z 27 na 28.02.2016 r. w budynku przy ul. Ku-

flewskiej 2 nieznani sprawcy podpalili dźwig, drzwi 

na piątym piętrze, zdewastowano ekran osłaniający 

instalację deszczową. O pożarze w dźwigu powiado-

mili mieszkańcy budynku Kuflewska 2, którzy we-

zwali Policję oraz Straż Pożarną. W wyniku pożaru 

doszło do poważnych uszkodzeń dźwigu towarowego, 

który został unieruchomiony. 

W/w zdarzenie zostało zgłoszone na Policję dodatkowo 

przez Administrację Osiedla „Generalska”. 

W budynku Askenazego 1 mimo, że jest zamontowa-

ny monitoring i na naszą prośbę jest zwiększona 

ilość patroli policyjnych w nocy z 19 na 20.02.2016 r. 

doszło do dużego zanieczyszczenia II klatki schodo-

wej. Została zbita górna szyba w drzwiach p. poż na 

parterze. Niestety nikt z mieszkańców klatki II bu-

dynku Askenazego 1 nie zgłosił zakłócania porządku 

i ciszy nocnej na Policję. 

O w/w incydencie Administracja Osiedla „Generalska” 

dowiedziała się od gospodarza domu i z wiadomości 

mailowej od jednego z mieszkańców. Zabezpieczo-

ne zostały nagrania z monitoringu Nagrania i prze-

kazane do Policji. 

Apelujemy o czujność i prosimy o reagowanie na 

wszelkie akty wandalizmu. W wyniku zniszczeń spół-

dzielnia poniesie dodatkowe, niepotrzebne koszty na 

naprawę zniszczeń. 

Katarzyna Florczyk 

Marek Borkowski 

Osiedle Generalska 

W iosna tuż tuż tylko patrzeć jak drzewa i krzewy 

zazielenią się, trawa powstanie z zimowego 

snu, a to czas na porządki. Jak każdego roku Admini-

stracja wyznacza cele aby na naszym terenie było ład-

nie, czysto, zielono a infrastruktura i urządzenia Osie-

dlowe funkcjonowały prawidłowo. Przygotowania do 

wiosny to okres wytężonej pracy gospodarzy domów, 

firm sprzątających i konserwatorów. 

Prócz codziennego sprzątania gospodarze mają do wy-

konania prace na tzw. terenach zielonych grabienie 

trawników, przycinanie krzewów i żywopłotów, oko-

pywanie drzew, wykonywanie rowków przy chodni-

kach, oczyszczanie opaski wokół budynków, usuwanie 

psich kup, a wewnątrz budynków mycie okien. 

Czyszczenie dachów, daszków nad wejściami do klatek 

schodowych, rynien, rur spustowych, odpływów, na-

prawa i konserwacja płotków i wszelkiego rodzaju 

ogrodzeń, to praca konserwatorów. 

Administratorzy jak i Pracownicy techniczni dokonali 

wstępnej kontroli całego terenu Osiedla w szczególno-

ści placów zabaw co do stanu porządkowego i tech-

nicznego zabawek i urządzeń. Po zimie powstało wiele 

wyrw w ciągach pieszo jezdnych, zauważono rozjeż-

dżone przez samochody trawniki i liczne dewastacje 

elewacji. Sukcesywnie dokonujemy napraw. 

Wszelkie starania Administracji bez współpracy miesz-

kańców Osiedla nie pozwolą abyśmy byli wszyscy 

zadowoleni i usatysfakcjonowani. 

W tym miejscu apelujemy do właścicieli psów o obo-

wiązku sprzątania po swoim pupilu, a do kierowców 

nie parkujcie samochodów na trawnikach lecz na po-

wierzchniach utwardzonych. 

Halina Klukowska 

Osiedle Targówek 

N a początku 2016 r. Osiedle „Jagiellońska” 

przystąpiło do kolejnego etapu renowacji ele-

wacji budynku Jagiellońska 2. Polega ona na wymia-

nie przeszklonych witryn i okien w lokalach użytko-

wych. Witryny są wykonane z ciepłych profili alu-

miniowych, wszystkie w takim samym kolorze 

(odcienie szarości), formie i kształcie. Szyby 

w witrynach są bezpieczne, antywłamaniowe ale 

także termoizolacyjne. Prace ruszyły od ulicy Mar-

cinkowskiego w stronę ul. Jagiellońskiej 4. 

Agnieszka Marjańska 

Osiedle Jagiellońska 

R SM „Praga” od 2001 r. regularnie i systematycznie 

przeprowadza w swoich zasobach remonty instala-

cji sanitarnych, polegające na ich kompleksowej wymia-

nie lub modernizacji. Przy wymianach instalacji central-

nego ogrzewania stosujemy rury polipropylenowe, łą-

czone poprzez zgrzewanie. Ta technologia będzie zasto-

sowana także w tracie remontu centralnego ogrzewania 

w budynku Szanajcy 3, który rozpocznie się po świętach 

Wielkiej Nocy. Zgodnie z prośbami mieszkańców ła-

zienki będą ogrzewane przy pomocy pionów grzejnych 

stalowych. Remont ma na celu podniesienie wydajności 

energetycznej instalacji centralnego ogrzewania oraz 

obniżenie kosztów ciepła w tym budynku i obejmował 

będzie wymianę pionów c.o. i podejść do grzejników 

oraz zamontowanie nowoczesnych zaworów i głowic 

termostatycznych z funkcją regulacji podpionowej. 

Agnieszka Marjańska 

Osiedle Jagiellońska 
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K olonia Goławicka składa się z budynków od nr 1 do 

11, które wybudowane zostały w tym samym cza-

sie. Siedem budynków usytuowanych pomiędzy ulicami 

Remiszewską, Myszkowską i Prałatowską charakteryzuje 

się posadowieniem na półkolu z różną wysokością i bryłą 

budynku od wieloklatkowych do jedno klatkowych tzw. 

słupków. W środku kolonii znajdują się dwa place zabaw, 

tereny zielone i dookoła wąskie ciągi pieszo jezdne, 

które nadmiernie wykorzystywane są przez miesz-

kańców do parkowania samochodów. 

Stan wizualny budynków i otoczenia w tym rejonie ma 

szereg niedoskonałości. Dlatego też dążąc do poprawy 

wyglądu estetycznego, założono w wieloletnim planie re-

montów na lata 2015 – 2019 przeprowadzenie między inny-

mi rewitalizacji budynków, w których pozostały do docie-

plenia ściany z blachami elewacyjnymi, oraz tych, które nie 

spełniają norm termomodernizacyjnych. Planem rewitaliza-

cji zostały objęte budynki przy ul. Goławickiej 3, 4, 9, 11. 

Przyjęta strategia remontowa zakłada kompleksowe i bar-

dziej racjonalne podejście do wykonywanych remontów 

w tym również zagospodarowanie terenów z zachowa-

niem właściwej kolejności w poszczególnych budynkach, 

czy na terenie nieruchomości. W ramach w/w strategii 

wdrażane są nowe rozwiązania techniczne i technologie 

o podwyższonym standardzie w celu poprawy walorów 

estetycznych nieruchomości. 

Pierwszym budynkiem objętym rewitalizacją jest budy-

nek przy ul. Goławickiej 11, w którym prace rozpoczęto 

w 2015 r. Zakres prac obejmował docieplenie ścian po 

zdemontowanych blachach wraz z malowaniem całej 

elewacji, wymianę płyt osłonowych loggii, wymianę 

opaski wokół budynku, a w wejściu do klatki schodowej 

wymianę lastryka na schodach i podjeździe dla wózków, 

ułożenie gresu na ścianach, montaż barierek i poręczy ze 

stali kwasowej oraz zainstalowanie nowoczesnego 

oświetlenia ledowego. Dobrze dobrana przez architekta 

kolorystyka budynku nadaje mu nowoczesności i do-

skonale komponuje się z elewacjami budynków przy 

ul. Remiszewskiej 16, 18, 20 oraz nowo wybudowanego 

budynku Remiszewska 17 i z boku widocznych budyn-

ków Pratulińska 10 i 10A., Myszkowska 33. 

Rewitalizacja budynków z uwagi na duże nakłady fi-

nansowe, rozłożona jest w czasie i tak w 2016 r., zapla-

nowano wykonanie remontu elewacji wraz z wejściami 

do budynku przy ul. Goławickiej 3, w 2017 r. budynku 

Goławicka 9, a w 2018 r., przy ul. Goławickiej 4. 

Zakres prac remontowych w budynku przy ul. Goła-

wickiej 3, obejmować będzie między innymi wzmoc-

nienia kołkami istniejącej izolacji ścian zewnętrz-

nych. Następnie zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi i normami ściany do wysokości 25 m zostaną 

obłożone styropianem o gr. 9 cm, a powyżej 25 m 

wełną mineralną o gr. 14 cm. Na loggiach i galeriach 

zostaną wymienione balustrady, a betonowe płyty 

osłonowe zastąpione zostaną płytami typu minerit. 

Przewidujemy również naprawę posadzek z wymia-

ną obróbek. Ocieplenie stropodachu, remont komi-

nów oraz pokrycia dachowego na długie lata zapew-

ni komfort mieszkańcom ostatnich pięter. Ocieplony 

zostanie strop piwniczny wełną mineralną o gr. 5 cm. 

Ułożona zostanie nowa opaska wokół budynku. 

W wejściach do klatek schodowych zakres prac zo-

stanie wykonany w ten sam sposób jak w budynku 

Goławicka 11. Kolorystyka elewacji w jasnych bar-

wach rozjaśni bryłę budynku, a tym samym doda 

lekkości i nowoczesności tej nieruchomości. 

Dla budynku przy ul. Goławickiej 9, przewidziany jest 

taki sam zakres prac remontowych elewacji i wejść, 

jak dla budynku przy ul. Goławickiej 3. W bieżącym 

roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, 

która pozwoli na uszczegółowienie zakresu robót . 

Kolejnym krokiem do poprawy wyglądu estetycznego 

nie tylko elewacji budynków, ale również wnętrz budyn-

ku jest planowany na lata 2018 – 2019 remont klatek 

schodowych w budynkach przy ul. Goławickiej 1, 3, 9. 

Zakres prac remontowych przewiduje wykonanie okła-

dzin z płytek gresowych na ścianach parteru (hol wej-

ściowy, holl z windami, korytarz, klatka schodowa, zej-

ście do piwnic) ułożenie płytek gresowych na posadzce 

i schodach, uporządkowanie przewodów na korytarzach 

poprzez zastosowanie paneli maskujących oraz wymia-

nę źródeł światła na energooszczędne. 

W 2016 r. na terenie kolonii Goławicka planowane jest 

wybudowanie altanki śmietnikowej przy budynku 

Goławicka 4, oraz remont pokrycia dachu w budynku 

Goławicka 1. Ponadto w budynkach przy ul. Goławic-

kiej 3 i 9 w latach 2017 – 2018 zaplanowana jest wy-

miana instalacji gazowej oraz w 2017 roku montaż 

monitoringu wizyjnego w budynkach Goławicka 3, 5, 

7, 9, 11. W latach 2018 – 2019 zaplanowano remont lei 

zsypowych w budynkach przy ul. Goławickiej 1, 3, 4, 

9. Remont ekranów balkonowych w budynku Goławic-

ka 5 przewidziany jest w 2019 r. 

Taki zakres wymaga odpowiednich środków finanso-

wych, stąd po rozpoznaniu potrzeb remontowych mu-

szą być brane pod uwagę wszystkie argumenty i priory-

tety co do wyboru rodzaju realizowanych robót w osie-

dlu wśród których przede wszystkim znajduje się za-

kończenie prac termomodernizacyjnych budynków. 

Dlatego też zaplanowane wykonanie prac remonto-

wych w zakresie remontu elewacji i wejść do budyn-

ków na lata 2016 – 2019 oraz remont klatek schodo-

wych na lata 2018 – 2019 ma swoje racjonalne uzasad-

nienie, tym bardziej, że przeprowadzenie ich w takim 

zakresie, o którym mowa wyżej, z pewnością spełnią 

Państwa oczekiwania, co do estetyki zarówno elewacji 

jak i wejść do budynku oraz klatek schodowych. 

Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich sta-

rań, aby nasze budynki, tereny zielone były czyste, 

zadbane i bezpieczne. Jednak pragniemy zauważyć, 

że Administracja dysponuje ograniczonymi środkami 

finansowymi z funduszu remontowego, które muszą 

zostać rozdysponowane tak, aby w pierwszej kolej-

ności zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, a na-

stępnie modernizować oraz poprawić estetykę zarów-

no wewnątrz budynków jak i wokół nich. 

Grażyna Rogosz 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie. 
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Budynek przy ul. Goławickiej 11 po rewitalizacji  
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1. Talent Targówek pomaga! 

Dzięki zorganizowanej licytacji trofeów, zdobytych 

przez utalentowaną młodzież Talentu Targówek, udało 

się wesprzeć działalność świetlicy przy ul. Mieszka I. 

Stowarzyszenie „Dzieci Targówka” otrzymało sprzęt do 

unihokeja, stół do cymbergaja, piłkarzyki oraz maty do 

tańczenia. Talent Targówek przygotował również do-

datkowy upominek dla wszystkich dzieci. To doprowa-

dziło do tego, że rodzice przychodzący po swoje pocie-

chy musieli wracać do domów, gdyż maluchy nie chcia-

ły opuścić miejsca z nowymi zabawkami. W ramach 

wdzięczności opiekun i wychowawca Stowarzyszenia 

„Dzieci Targówka” zapewnił, że będą raczyć klub swo-

imi występami na różnego rodzaju uroczystościach. 

2. Obóz w Nadrzeczu 06.02. – 13.02.2016 

Ferie zimowe w Talencie Targówek to okres ciężkiej 

pracy. Wszystkie zespoły miały możliwość treningów 

w klubie, natomiast starsi zawodnicy wybrali się na 

zgrupowanie w Nadrzeczu. Te było bardzo istotne 

w perspektywie nadchodzącego sezonu. Zawodnicy od-

bywali po 2-3 jednostki treningowe na boisku ze sztucz-

ną nawierzchnią w celu przygotowania się do meczów 

ligowych. W przypadku rocznika 2003 wszystko zostało 

zwieńczone sparingiem z Drukarzem Warszawa, gdzie 

podopieczni Trenera Bonisławskiego zwyciężyli 7:1. To 

jasno pokazało siłę jaką dysponuje obecnie zespół mło-

dzików Talentu Targówek. Warunki do treningów były 

wyśmienite, ponieważ boisko jest otoczone balonem 

pneumatycznym. To daje odpowiednią temperaturę, któ-

ra nie dopuszcza do tego, by mali piłkarze zmarźli. Już 

w lato kolejne zgrupowanie – obóz w Olecku. Tym ra-

zem wyruszają z nami również dwa najmłodsze roczniki, 

mianowicie „Koniki” urodzone w roku 2008 i 2009! 

Przypominamy, że cała relacja z obozu w telewizji inter-

netowej TT-TV! W wolnej chwili zapraszamy na seans. 

3. Słowacja 

Tuż przed zgrupowaniem chłopcy z rocznika 2004, 

2005 i 2007 zagościli na Słowacji. Był to pierwszy 

w historii klubu wyjazd za granicę. Udział w mię-

dzynarodowym turnieju to ogromne doświadczenie 

przede wszystkim dla dzieci. Niezapomniane wspo-

mnienia i wiele przygód zostają na zawsze, dlatego 

warto było przemęczyć się te parę godzin w autoka-

rze. Na miejscu mierzyliśmy się z zespołami Europy 

Wschodniej oraz Południowej. Na ich tle wypadli-

śmy wyśmienicie pod względem technicznym i moż-

na zaryzykować stwierdzeniem, że tylko pech za-

trzymał Talent Targówek w drodze do złota. Wygry-

waliśmy m.in. z zespołami z Rumuni, Węgier, Buł-

garii, Słowacji i Czech. Turniej oceniany jest bardzo 

pozytywnie, dlatego z pewnością jeszcze niejedno-

krotnie ruszymy podbijać świat! 

4. Talent Arena 

Od roku czynimy starania co do dzierżawy terenów na 

Targówku. Niestety nasze pomysły są odrzucane, a Urząd 

Dzielnicy Targówek poinformował że nie ma terenów na-

dających się na nowy kompleks sportowy. To nieco dobija-

jące, że są chęci do rozbudowania infrastruktury dostępnej 

dla dzieci, a nie ma na to możliwości. Nie poddajemy się 

i będziemy uparcie dążyć do osiągnięcia tego celu. Jako 

bezkonkurencyjna pod każdym względem Akademia Pił-

karska po prawej stronie Warszawy chcemy umożliwić 

dzieciom jeszcze lepsze warunki do rozwoju. To jest dla 

nas najważniejsze – wykorzystanie potencjału Dzielnicy, 

w celu możliwie najlepszego rozwoju młodych adeptów 

piłki nożnej. Wierzymy, że nasz plan się powiedzie! 

Zapraszamy na treningi dzieci urodzone w roku 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011! Treningi odbywają się na ul. Blokowej 3 (przy 

Domu Kultury Zacisze).  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z klubem 

pod numerem telefonu: 506 829 062. 

Bogumił Bonisławski 

Talent Targówek wspiera Stowarzyszenie „Dzieci Targówka” 

W oczekiwaniu na sezon 2015/2016 - Liga MZPN 2 

W  dniach 11 - 13 marca 2016 roku Hala OSiR 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pękała 

w szwach. Przyjechało do niej bowiem 231 zapaśników 

w stylu klasycznym, reprezentujących 58 klubów 

z całej Polski. Wraz z nimi na gościnny, warszawski 

Targówek dotarło kilkuset kibiców. Oczywiście, nikt 

nie ma złudzeń, że zapasy są tak popularną dyscypliną 

sportową, jak gry zespołowe. Dlatego to właśnie liczba 

zawodników „przekłada się” na liczbę kibiców. 

W czym można dopatrywać się tak licznej reprezentacji 

klubów zapaśniczych? Chyba przede wszystkim w tym, 

że, organizowany na Targówku, Puchar Polski Kadetów 

– VIII Memoriał Bolesława Dubickiego był jednocześnie 

eliminacjami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Nie bez kozery będzie też przypomnienie, że zawody 

zostały połączone z obchodami 15-lecia Uczniow-

skiego Klubu Sportowego „Zdrowy Targówek”, który 

był gospodarzem imprezy. 

Szczegółowe wyniki zawodów można znaleźć na stronie 

http://sportzona.pl/app/events/view/wrestling/1044 

Uczestnicy zawodów uczcili pamięć najwybitniejszego 

trenera klubowego w historii polskich zapasów, Bolesława 

Dubickiego, składając – w asyście żołnierzy Batalionu Re-

prezentacyjnego Wojska Polskiego – wieńce na jego grobie. 

Podczas otwarcia zawodów kolejne stopnie wyróżnień 

Polskiego Związku Zapaśniczego otrzymali: Złotą 

Gwiazdę – trener Jacek Sidorowicz; Złote Odznaki –

działacze społeczni: Henryk Dobrzyński i Dariusz Kli-

maszewski oraz trener  Tomasz Piskorz; Srebrne 

Odznaki – Dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego, Ka-

tarzyna Patrzyczna i lekarz Zbigniew Kania. 

Jubileusz Klubu stał się okazją, aby wręczyć zaprzyjaźnio-

nym osobom medale okolicznościowe oraz dyplomy „Za 

Zasługi dla Klubu” i „Przyjaciel Klubu”. Otrzymali je mię-

dzy innymi: Paweł Michalec – Zastępca Burmistrza Dziel-

nicy Targówek, Andrzej Supron – „profesor zapasów”, 

Ksawery Biedermann – prezes sekcji zapaśniczej SSA 

Legia 1926 i Jan Żurawski – honorowy prezes Warszaw-

sko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego. 

O każdej wyróżnionej osobie prezes Klubu, Roman Soroczyń-

ski, powiedział kilka ciepłych słów, podkreślających ich 

zasługi. W czasie prezentacji wymienił kilka instytucji wspo-

magających Klub od początku jego istnienia. Poczesne miej-

sce w tych wspomnieniach zajęła Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Praga” oraz Jej Prezes Andrzej Półrolni-

czak, który został wyróżniony przez Polski Związek Zapa-

śniczy i Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”. 

Zawody były współfinansowane przez Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy i Polski Związek Zapaśniczy. 

Patronat medialny sprawowały: Radio RMF MAXXX 

oraz portale internetowe: www.sportzona.pl, 

www.warszawa.pl i www.heroldtargowka.pl. 

Równolegle - w niedzielę, 13 marca – reprezentanci UKS 

„Zdrowy Targówek” startowali w zawodach w koluchsty-

lu. Przypomnijmy, że koluchstyl – to polska dyscyplina 

sportów walki, stworzona przez Wiesława Kolucha. Za-

wodnicy z Targówka zdominowali Mistrzostwa Warszawy 

dzieci i młodzików o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-

Południe, zajmując trzy pierwsze miejsca: Mateusz Wielą-

dek – I, Sebastian Bęczyński – II, Dawid Gokoryan – III. 

Z kolei w Pucharze Polski Seniorów w tej dyscyplinie Kin-

ga Smakulska i Emil Gwiazda zajęli drugie miejsca, zaś 

Sebastian Gwiazda i Sebastian Jargut stanęli na trzecim 

stopniu podium. 

Roman Soroczyński Zbiorowe zdjęcie uczestników Memoriału Dubickiego 
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- Kamil! Marcin! Nie oddalajcie się! – zakrzyknęła nau-

czycielka w kierunku dwóch najbardziej niesfornych 

chłopców w klasie, widząc, że odeszli odrobinę za dale-

ko. Ale nie mogła przecież skupić całej uwagi tylko na 

nich – poza nimi miała pod opieką kilkanaścioro innych 

dzieci. Idąc na czele tej wesołej grupy, miała nadzieję, 

że „te dwa łobuzy”, jak zwykła ich określać, posłuchają 

i dołączą do reszty. Pomimo bardzo wczesnej pory – 

była ósma rano – chłopcy już tryskali energią. 

- Już wracamy! – odparli wspólnie Kamil i Marcin, 

śmiejąc się przy tym wesoło i ciesząc, że po raz kolej-

ny wyróżnili się z klasy. 

Po czym zwolnili i pozwolili, by wycieczka ich dogo-

niła. Nauczycielka natomiast kontynuowała opowieść, 

którą chłopcy przerwali swoimi wybrykami: 

- Jest to najstarsza dzielnica miasta. Można tu spotkać 

wiele starych domów, często opuszczonych. 

- Co to znaczy „opuszczonych”? – zapytała Kasia, naj-

bardziej ciekawska osoba w klasie. 

- To znaczy, że nikt w nich już nie mieszka, mimo, że 

kiedyś były zamieszkane. 

- Ale dlaczego nikt już w nich nie mieszka? – drążyła 

temat Kasia. 

- Różnie to bywa – tłumaczyła nauczycielka cierpliwie 

– czasami po prostu właściciele domu umierają, nie 

mają dzieci i dom pozostaje pusty. Czasami też ludzie 

się przeprowadzają, a nowych właścicieli nie ma. 

- A dużo jest tu takich domów? – brzmiało kolejne 

rezolutne pytanie. 

- Tak, tak jak mówiłam, jest ich tu sporo. To dzielnica, 

w której można trafić nie tylko na opuszczone domy, 

ale też inne stare budynki. No i cmentarz. 

- Opuszczony cmentarz? – zapytał Marcin, jakby stara-

jąc się wprowadzić nieco humoru do tej nazbyt, jak na 

jego gust, poważnej rozmowy. 

- Nie opuszczony, ale taki, który rzadko ludzie odwie-

dzają – nauczycielka nie dała zbić się z tropu. Spodzie-

wała się bowiem nie najmądrzejszych pytań ze strony 

„tych dwóch łobuzów”. 

- Proszę pani, a dlaczego tutaj zawsze jest taka mgła? – 

padło pytanie z drugiego końca grupy. 

- W naszym mieście zawsze jest mgła. Jest to wyni-

kiem położenia naszego miasta. Tak to już jest, że nie-

które miejsca są stale spowite mgłą, tak jak w innych 

jest zawsze dobra pogoda. W jeszcze innych natomiast 

ciągle pada śnieg albo deszcz. To kwestia klimatu. 

 Kolejnych pytań nie było, bowiem klasa zbliżyła 

się do pewnego dziwnego domu, którego dach skrywa-

ła mgła. Na ten widok dzieci przystanęły, zadzierając 

głowy do góry. Nauczycielka chciała iść dalej, ale po-

nieważ wszyscy się zatrzymali, ona także, najpierw 

zwolniła kroku, potem stanęła. Przez chwilę trwało 

milczenie, po czym Marcin zapytał: 

- Proszę pani, a co jest w tym domu? Też jest opuszczony? 

- Tak, ten dom jest opuszczony – odparła lakonicznie nau-

czycielka – chodźmy, mamy jeszcze trochę do przejścia. 

- A dlaczego nie widać dachu tego domu? – pełen ener-

gii chłopiec nie ustępował. Jego ciekawość była w tym 

momencie zbyt wielka, by dać się zaspokoić tą jedną 

krótką odpowiedzią. 

- Dachu domu nie widać, bo jest we mgle. 

- Ale dachy innych domów widać – zauważył bystry Kamil. 

- Tak, ale ten dom jest wyższy od innych. Dlatego nie 

widać jego dachu. 

- A wie pani, kto tu mieszkał, zanim dom został opusz-

czony? – do rozmowy włączyła się Kasia. 

- Nie wiem. Z pewnością jacyś starsi ludzie, którzy nie 

mieli dzieci. Tak jak mówiłam, tak jest najczęściej – 

nauczycielka nie chciała o tym dłużej rozmawiać, ale 

widząc zafrasowanie swoich uczniów napotkanym, 

niecodziennym przecież budynkiem, postanowiła wy-

jaśnić im wszystko na tyle, na ile potrafiła. 

- A możemy wejść do środka? – Marcin zadał pytanie gło-

sem potwierdzającym, że był bardzo dumny z tego pomysłu.  

Cdn. … 

Od redakcji: 

Od tego numeru gazety zaczynamy publikować opo-

wiadanie dla dzieci pt. „Tajemniczy dom”. Autorem 

opowiadania Adrian Kuszpit - copywriter, pisarz, 

tłumacz. Tworzy teksty na potrzeby stron interneto-

wych, opisy produktów w sklepach online, tłumaczy 

teksty z języka angielskiego na polski oraz z polskie-

go na angielski. Publikuje w gazetach lokalnych, 

jest współautorem kilku opracowań studenckich. 

W 2013 roku ukazała się jego książka „Morderca 

z Whitechapel”, kryminał osadzony w XIX-wiecznej 

Anglii. Powieść (wydanie książkowe lub e-book) do 

nabycia w księgarniach internetowych: 

www.zaczytani.pl, www.ksiegarnia.pwn.pl, 

www.gandalf.com.pl i innych. 

Miłej lektury 

APEL O POMOC DLA EWY SKWAREK 

Nazywam się Ewa Skwarek. Mieszkam w Warszawie, z córką 
i mężem. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej, uczę 
w nauczaniu początkowym. Mimo iż życie nie rozpieszczało mnie, 
zawsze jestem pozytywnie nastawiona do świata i do ludzi. 

W czerwcu 2013 roku, dzień przed rozdaniem świadectw ucz-
niom spadła na mnie straszna wiadomość – rak piersi lewej 
z przerzutem do węzłów chłonnych. Poczułam się jakby wiadro 
zimnej wody się na mnie wylało. Szok, niedowierzanie i płacz, 
ponieważ raczej dbałam o siebie i starałam się badać regular-
nie. Pomyślałam jednak, nie ma co się załamywać, dam radę. 

W sierpniu przeprowadzono radykalną mastektomię z wycięciem 20 węzłów. Wynik hi-
stopatologiczny – nieciekawy, jak określiła to lekarka. 14 węzłów zajętych, potrójnie do-
datnia co oznacza, że nowotwór cechuje się dużą agresywnością. Ja jednak dalej się nie 
załamywałam. Dostałam 4 chemie AC, po której straciłam oczywiście wszystkie włosy, 
miałam złe samopoczucie, osłabienie. Następnie 12 chemii AT. Potem miesiąc radiotera-
pii, wszystko po to, aby po prostu żyć. Udało mi się także otrzymać wtedy cudowny lek – 
herceptyna, który uniemożliwia rakowi dalsze rozprzestrzenianie się. Wyszłam z choro-
by. Cały czas kontrole, dbanie o siebie, zero stresów, wsparcie innych. Od września 
szczęśliwa wróciłam do pracy, dostałam klasę wspaniałych i uroczych 6 latków, które od 
razu skradły moje serce. Pomyślałam, chyba mi się udało. To jednak złudzenie. 

Pod koniec 2015 roku coś zaczęło się dziać. Zaczęłam mieć kłopoty z chodzeniem, strasz-
ne bóle kręgosłupa, niemożność siedzenia, nieprzespane noce. Chodziłam po lekarzach, 
miałam robione badania jednak nic nadzwyczajnego nie pokazywały. W styczniu tego ro-
ku, zaczęły podnosić mi się enzymy wątrobowe ponad 100 przy limicie do 30. Tłumaczy-
łam sobie, że to od środków przeciwbólowych, których ostatnio brałam naprawdę dużo. 
W powtórnym badaniu podniosły się już do 200, a w jeszcze następnym prawie do 600, 
wtedy lekarka skierowała mnie na USG jamy brzusznej. Werdykt specjalisty – progres – 
rak wątroby, myślałam, że się przesłyszałam, to niemożliwe. Szybki telefon do mojego 
onkologa – wizyta na następny dzień. Zlecono mi TK klatki, brzucha i miednicy. Wtedy 
kolejny cios, do wątroby dołączyły kości, a oprócz tego liczne złamania, kości biodrowej, 
łonowej, zmiażdżony krąg i połamane żebra. Było to przyczyną mojego złego chodzenia, 
do teraz się dziwię jak to możliwe, że z tak licznymi złamaniami w ogóle poruszałam się. 

Pomyślałam, nic to trzeba znowu walczyć. Jednak nie jest to takie proste. Lekarka może 
podać mi tylko zwykłą chemię, która nie daje zbyt dobrych efektów. Nie mogę liczyć na 
nic więcej. To znaczy, mogę jeśli sama zapłacę. Jest to naprawdę dobry lek, który po 

prostu podtrzymuje życie. A ja chcę żyć, myślę, że jak każdy. Mam rodzinę, która mnie 
potrzebuje, niepełnosprawną córkę. 

Niestety nie mogę liczyć na otrzymanie leku, ponieważ NFZ nie chce go refundować. 
Minister Zdrowia za nic ma ciągłe petycje i wnioski od osób takich jak ja. Polska jest jedy-
nym krajem w UE, w którym ten lek nie jest refundowany. 

Koszt jednej dawki to 10000 zł miesięcznie, przy pensji nauczycielskiej raczej niewyko-
nalne, aby to opłacić. 

Dlatego zwracam się z prośbą i ostatnią nadzieją o wsparcie pieniężne. Będę wdzięczna 
za każdą najdrobniejszą wpłatę, która będzie dawała mi szansę na życie. Nie wiem jak 
będę mogła się odwdzięczyć, ale każdemu będę wdzięczna z całego serca i będę życzy-
ła spotykania tak samo dobrych ludzi. 

Powiem, więc jeszcze raz z serca, po prostu DZIĘKUJĘ. 

Darowizny na rzecz leczenia Ewa prosimy przekazywać na podane poniżej konto Funda-
cji Onkologicznej Osób Młodych Alivia - koniecznie z dopiskiem „DAROWIZNA NA PRO-
GRAM SKARBONKA – EWA SKWAREK 110253” 

EWA SKWAREK 110253 
Email: ewa_skwarek@vp.pl 

WPŁATY Z POLSKI: 

Odbiorca przelewu: Fundacja Alivia 

Adres odbiorcy: ul. Zaruby 9 lok. 131, 02-796 Warszawa 

Konto: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831 

Opis przelewu: DAROWIZNA NA PROGRAM SKARBONKA EWA SKWAREK 110253 

Bank odbiorcy: Alior 

WPŁATY Z ZAGRANICY: 

Odbiorca przelewu: Fundacja Alivia 

Adres odbiorcy: ul. Zaruby 9 lok. 131, 02-796 Warszawa 

IBAN: PL 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831 

Opis przelewu: DAROWIZNA NA PROGRAM SKARBONKA EWA SKWAREK 110253 

Kod SWIFT banku: ALBPPLPW 

Nazwa banku: Alior 

Adres banku: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa 
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Kim jest Marek G. 

Na początek proponuję muzykę z czwartej, solowej 

płyty Joanny Lewandowskiej – Mężczyźni mojego 

życia… Marek G. z Krakowa. Teraz będzie mała 

podpowiedź. Marek G. to niezwykły człowiek, jeden 

z najwybitniejszych polskich artystów muzycznych. 

Aranżacji jego piosenek podjął się czy to sam, czy to 

z zespołem, pianista, Michał Zawadzki. Sięgają one 

dobrej tradycji polskiej piosenki z jazzową nutą, żeby 

odwołać się tu chociażby do „starych” mistrzów – Jana 

Ptaszyna Wróblewskiego, Włodzimierza Nahornego 

albo „średnich” – Włodka Pawlika, Bogdana Hołowni. 

„Młody” (rocznik 1984) Zawadzki robi to ze swadą, 

nie gubiąc przy tym ducha Marka G. Tym bardziej że 

wspiera go zespół pod kierownictwem o dziesięć lat 

starszego multiinstrumentalisty i kompozytora, Grze-

gorza Piotrowskiego. Muzyk ten jest znany chociaż-

by z Alchemika (Alchemik to grupa jazzowa, w której 

grę zaczynali bracia Golcowie), a ostatnio również 

z World Orchestry. Na tej płycie gra na saksofonach, 

obok wspomnianego już Zawadzkiego, na pozostałych 

instrumentach występują Sebastian Wypych – kontra-

bas i Robert Siwak – instrumenty perkusyjne. 

Płytę otwiera kompozycja zespołu Myslovitz, z którym 

Marek G. zaśpiewał chyba ostatni swój wielki przebój 

– Kraków. W wykonaniu Joanny Lewandowskiej 

brzmi on delikatnie i nie mniej nastrojowo, znakomicie 

harmonizując z tenorem Grzegorza Piotrowskiego. 

Dalej jest senna kołysanka, autorstwa Marka G., Śpij, 

bajki śnij, subtelna i... kołysząca. Natomiast w Poma-

rańczach i mandarynkach Jana Kantego Pawluśkiewi-

cza wokalistkę wspiera głosem Sebastian Wypych, do 

tego współaranżer tej kompozycji. Jego kontrabas 

i fortepian Michała Zawadzkiego stanowią znakomite 

oparcie dla eterycznego głosu Joanny. Odkąd jesteś, Nie 

wiem o trawie, Ocalić od zapomnienia to kolejne dzieła 

Marka G. znakomicie wykonane. W tym ostatnim utwo-

rze przejmującym solo na sopranie popisał się Grzegorz 

Piotrowski. Świecie nasz i Na szarość naszych dni tylko 

mnie utwierdziły, że słucham muzyki odczytanej na no-

wo i wcale nie gorzej. Głos Joanny Lewandowskiej w tej 

ostatniej piosence przechodzi od szeptu do krzyku, doda-

jąc dużo więcej dramatyzmu niż było go w świetnym 

wykonaniu Mistrza. No właśnie, Państwo już wiedzą kim 

On jest. Niezapomniany, wciąż fascynujący, Marek Gre-

chuta, pieśniarz, poeta, kompozytor piosenek niebanal-

nych, pięknych i wzniosłych, ikona Krakowa. 

Płytę zamykają Nie chodź dziewczyno do miasta oraz 

Miłość, po których ja nastawiłem ją na powtórne od-

słuchanie. I słucham nadal smakując głos wokalistki. 

Wsłuchuję się w piękne słowa, dźwięki instrumentów 

i ciszę, bo w tych aranżacjach ma ona duże znaczenie. 

Dobra muzyka do słuchania we dwoje i w samotności. 

I przy blasku świec lub w całkowitej ciemności… 

Piotr A. M. 

Joanna Lewandowska Mężczyźni mojego życia… 

Marek G. z Krakowa 

Wydawca: Polska Wytwórnia Muzyczna RKDF 

Dystrybucja: Sonic - www.sonicrecords.pl 

Już  chc ia łem nazwać ten cykl  „Muzyka  łagodzi  obyczaje”,  a le  gdzież  mi  do nieżyjącego  

mis trza –  Jerzego  Waldorffa.  Pod takim tytułem pisa ł  on fel ie tony w „Poli tyce”,  a  później  

także pro wadzi ł  audycje w Telewizj i  Po lonia.  Moje teks ty są  po  prostu  subiektywnymi 

recenzjami p łyt ,  które gorąco po lecam.  

Znamy już wyniki konkursu tortownia.pl 
na Domek z piernika! 

W  poprzednim numerze zachęcaliśmy Państwa do 

udziału w konkursie „Domek z piernika 2015” 

organizowanym w grudniu 2015 przez Tortownia.pl, 

firmę prowadząca szkolenia, sklep z dekoracjami cu-

kierniczymi i kawiarnię na Targówku. Znamy już wy-

niki konkursu, które prezentujemy poniżej. 

I. miejsce 

Za imponującą konstrukcję, oryginalny styl i ciekawy 

pomysł, gotycki klimat, tajemniczość i kreatywne wy-

korzystanie faktury piernika zdobyli Agata, Marysia 

(2 latka) i Michał. 

II. miejsce 

Za niepowtarzalny urok misterne zdobienia dachu, kompo-

zycję pracy i kompozycję zdjęcia, różnorodność materiałów 

i szczególny nastrój otrzymała Magdalena Wysokińska. 

III. miejsce 

Za czystość formy, czar i wdzięk, staranność i dopracowanie 

każdego detalu oraz kompozycję zajęła Anna Skowron. 

Dodatkowo jury wyróżniło jedną pracę za konstruk-

cję i łączenie jej trudnych elementów. Ta sama praca 

została wybrana przez internautów. Autorki podpisa-

ły się jako „Ja i mama ;)” 

NAGRODĘ SPECJALNĄ zdobył domek wystawio-

ny w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu, wykonany 

przez Dagmarę Niedzielską. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom i finalistom! 
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O soby starsze, mając do dyspozycji dużo wolne-

go czasu, w miarę możliwości i potrzeb są ak-

tywne w sferze realizacji własnej osoby i chętnie 

korzystają z oferty zajęć jakie proponuje Klub Pino-

kio przy ul. Goławickiej 1. Najbardziej popularną 

formą spędzania nadmiaru wolnego czasu w Klubie 

Pinokio to zajęcia w Klubie Seniora. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

jest organizacją ogólnopolską działającą od 50 lat. 

W Dzielnicy Targówek również funkcjonuje taki 

oddział, który skupia 11 kół terenowych. Jednym 

z nich jest Koło Nr 9 prowadzące swoją działalność 

w gościnnych progach Klubu Osiedlowego „PINOKIO”. 

W każdą środę odbywają się spotkania członków 

koła. Są to spotkania nie tylko przy kawie, herbacie 

i słodkościach. W ramach swojej działalności 

w Kole odbywają się spotkania z rehabilitantem 

na temat usprawnienia ruchowego emerytów czy 

z policjantami o zagrożeniach czyhających na oso-

by starsze. Ale nie tylko. Seniorzy mają również 

ukryte zdolności plastyczne i manualne. Na spo-

tkaniach zajmują się robieniem ozdób adekwatnych 

do zbliżających się świąt lub pory roku. Przed Wiel-

kanocą zdobią pisanki i robią palmy. Boże Naro-

dzenie to czas robienia bombek choinkowych, 

a bukiety z pięknych, kolorowych liści to domena 

jesiennych dni. 

Aktywność naszych członków obejmuje również 

uczestnictwo w różnych wycieczkach, a także wizy-

ty w warszawskich teatrach, które umożliwiają nam 

zakup biletów na spektakle po obniżonych cenach.  

Kolejną ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest 

chór - śpiew. W Klubie od ponad 10 lat istnieje Chór 

Sonorki, który rozsławia Robotniczą Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Praga” po całej Warszawie i nie tylko. 

Kolejną zdrową formą spędzania wolnego czasu 

w Klubie Pinokio jest gimnastyka usprawniająca dla 

Seniorów oraz Tenis stołowy. Zajęcia odbywają się 2 

razy w tygodniu i są bezpłatne. Bardzo popularne za-

jęcia to ABC Komputera. Seniorzy, którzy chcą zapo-

znać się z możliwościami jakie daje komputerem 

i internet korzystają z tych zajęć. 

Tak więc naprawdę może być ciekawie, sportowo 

i wesoło, wystarczy tylko chcieć. Zapraszamy chętne 

osoby na zajęcia. Warto poznać nowych interesujących 

ludzi i rozwijać swój własny potencjał. 

Edyta Redestowicz 
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W ielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Tar-

gówka odbyło się już po raz dziesiąty. 

Z okazji tego jubileuszu świętowaliśmy w Teatrze 

Rampa. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli najmłod-

si mieszkańcy dzielnicy, na spotkanie przyszło ponad 

360 dzieci z terenu całej dzielnicy. 

6 marca 2016 r. Teatr Rampa wypełnił się uśmiechnię-

tymi dziećmi, które powitali organizatorzy: Radni 

i Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, 

przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” 

oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. 

Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Głów-

nym wydarzeniem był spektakl pt. „Wanna Archime-

desa”. Z okazji 10-tej edycji spotkań ogłoszony został 

również konkurs plastyczny „Aktywna Wielkanoc”. 

Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu był Sa-

modzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa Targówek. Zwycięzców wyłoni-

ło jury konkursowe w skład, którego weszli przedsta-

wiciele SZPZLO Warszawa Targówek, Domu Kultury 

„Świt” oraz Teatru Rampa. Laureatem została świe-

tlica opiekuńczo-wychowawcza przy SP nr 58, ul. 

Mieszka 1 za oryginalne podejście do tematu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

w postaci sprzętu sportowego. 

Na zakończenie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami 

i upominkami od sponsorów. W akcję włączyli się 

również wolontariusze, którzy pomagali w organizacji 

całego przedsięwzięcia. 

Prezenty dla dzieciaków z dużym zaangażowaniem 

przygotowywali radni, przedstawiciele spółdzielni 

i wolontariusze. Dodatkowo z życzeniami świątecz-

nymi i upominkami odwiedzono dzieci i młodzież 

z dwóch filii Domu Dziecka w naszej dzielnicy. Ini-

cjatywa podjęta spontanicznie 10 lat temu, z roku na 

rok fantastycznie się rozwija i integruje dzielnicę. 

Impreza wielkanocna od 2007 roku jest akcją charyta-

tywną, przygotowywaną z myślą o najbardziej potrze-

bujących dzieciach z Targówka. W pierwszym roku 

jej organizacji spodobała się najmłodszym, a radość 

jaka sprawił dzieciom stała się dla organizatorów 

zobowiązaniem na kolejne lata. 

Marek Borkowski 

(źródło: strona internetowa Urzędu Dzielnicy Targówek) 

N ASZ KLUB od września ma nową grupę tańca 

nowoczesnego prowadzoną przez doświadczoną 

instruktorkę Joannę Pitak. Grupa dzieci pod nazwą 

Let's Dance dzielnie ćwiczy i chętnie jeździ na poka-

zy oraz konkursy. Jak dotąd zespół istniejący raptem 

5 miesięcy w składzie: 4 Anie, Paulina, Kinga, Diana, 

Wiktoria wystąpił w Galerii Głębocka przed koncer-

tem Ewy Farny, w Urzędzie Dzielnicy Targówek 

podczas Kiermaszu Świątecznego 20 grudnia. Ponad-

to, 24 stycznia br. nasza grupa taneczna wzięła udział 

w przeglądzie TAŃCOWISKO organizowanym przez 

Pałac Młodzieży, a 5 marca zespół wystąpił w XV 

Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej 

Twórczości Artystycznej ASTERIADA. 

W tym roku mamy jeszcze wiele planów wyjazdowych 

oraz pomysłów na nowe układy i stroje. Od marca gru-

pa poszerzyła działalność o elementy akrobatyki. 

Przy tej okazji serdeczne podziękowania dla rodziców 

zaangażowanych w sprawy taneczne swoich pociech; 

to również dzięki Wam dzieci z zapałem zdobywają 

nowe umiejętności. 

A przedszkolaki zapraszamy na balecik. Mamy na-

dzieję, że dołączycie do: Justynki, Klaudii, Tosi, 

Zosi, Ani i Hani.  

Za to dorosłym proponujemy Latino solo i Latino 

w parach z którymi ruszyliśmy w marcu. 

Jeśli lubisz tańczyć, zapraszamy do naszych grup. 

Tu można się sporo nauczyć w przyjaznej 

i twórczej atmosferze. Nasze zajęcia odbywają się 

we wtorki i czwartki. Miejsce spotkań NASZ 

KLUB, ul. Zamiejska 1. 

23 listopada w NASZYM KLUBIE odbył się werni-

saż malarstwa uczestniczek zajęć plastycznych two-

rzących pod kierunkiem Pani Mirosławy Matuszew-

skiej artysty plastyk i instruktora w jednej osobie. 

Na wernisażu zaprezentowanych zostało ok. 60 prac 

o różnej tematyce. Wszystkie obrazy wykonane były 

w NASZYM KLUBIE w latach 2014 i 2015. Styl prac - 

różnorodny jako, że była to wystawa zbiorowa. Osobami 

za których przyczyną odbyło się spotkanie były Panie: 

Zofia Bator, Lidia Cybulska, Danuta Odyniec, Teresa Rafa-

lik, Halina Suchta, Danuta Tokarz, Ewelina Pietrzykowska. 

Uczestniczkami naszych zajęć są osoby dorosłe. 

Zapraszamy  
Beata Grochowska 
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W  tym roku pierwsze dni wiosny zbiegły się ze 

Świętami Wielkanocnymi. Budząca się przyroda 

do życia emanuje radością, nastraja do działania. Można 

to było zauważyć w Przedszkolu Nr 174 w Warszawie 

przy ul. Markowskiej 8, do którego uczęszcza wiele 

dzieci z Osiedla „Kijowska”. Przystrojone sale i koryta-

rze wiosennymi dekoracjami, zorganizowane warsztaty 

świąteczne z udziałem dzieci i ich rodziców wskazują na 

przyjście wiosny, a wystawione w koszykach pisanki, 

kraszanki i ustawione w wazonach palmy przypomnia-

ły o zbliżających się Świętach Wielkanocnych. 

W naszym przedszkolu jak co roku została zorgani-

zowana uroczystość przybliżająca tradycje i zwycza-

je związane ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci 

z grupy III wraz z panią Joanną Pruszyńską przygo-

towały przedstawienie pt. „Chodzimy z koguci-

kiem”. Dzieci w barwnych, ludowych strojach regio-

nalnych recytowały, tańczyły i śpiewały. W czasie 

uroczystości staropolskim zwyczajem „śmigusa – 

dyngusa” dzieci polewały wodą zaproszonych gości, 

a dyrektor przedszkola pani Anna Milewska, dzieląc 

się jajkiem składała życzenia. 

Przyłączając się do życzeń, dyrektor, personel oraz dzie-

ci z Przedszkola Nr 174 życzą wszystkim czytelnikom 

oraz pracownikom RSM „Praga” wesołych, radosnych 

i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

Monika Buczyńska 

r e k l a m a  
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Z  przygotowanych atrakcji korzystały głównie dzie-

ci, które w czasie roku szkolnego uczęszczają na 

klubowe zajęcia. Dla wielu z nich po minionym, zimo-

wym wypoczynku pozostaną miłe wspomnienia. Akcja 

„Zima w mieście” odbywała się w czterech klubach 

w poszczególnych osiedlach. Dzieci każdego dnia brały 

udział w wycieczkach i innych wyjściach. Zapewniono 

im również napoje oraz słodkości. We wszystkich klu-

bach ubezpieczenie uczestników akcji pokryły Admini-

stracje Osiedli. Programy akcji w ocenie uczestników 

i ich opiekunów były bardzo ciekawe a dzieci nie czuły 

niedosytu. Nawet niesprzyjająca aura (brak śniegu, po-

chmurne niebo, czasem padający deszcz) nie były 

w stanie popsuć dobrego humoru uczestników. Bo też 

wrażeń było co niemiara. Część zajęć odbywała się 

w klubach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wy-

cieczki do instytucji kulturalnych i na obiekty sportowe. 

Każdy klub realizował indywidualny program akcji, 

niektóre wyjścia i imprezy miały charakter wspólny. 

Dzieci z „Naszego Klubu" z Osiedla „Generalska", 

gdzie prowadzącymi były Panie Beata Grochowska 

i Anna Żółtowska, miały zapewnione ferie bogate 

w niespodzianki. W zajęciach proponowanych przez 

„Nasz Klub” udział wzięło 29 dzieci w wieku od 7 do 

16 lat. W klubie odbywały się zajęcia taneczne, pla-

styczne, pracotechniczne, modelarskie, kącik kulinar-

ny, konkursy tematyczne, zajęcia hip- hopu, i inne. Na 

koniec dzieci zostały obdarowane dyplomami, upomin-

kami i słodyczami. Ponadto rozdano wszystkim uczest-

nikom pluszowe serduszka z okazji zbliżających się 

Walentynek. W programie zajęć znalazło się wiele 

wyjść i wycieczek do ciekawych placówek np. do Do-

mu Spotkań z Historią, do Domu Kultury „Praga” na 

lekcję edukacyjną, do Muzeum Warszawskiej Pragi na 

zajęcia plastyczne. Niezapomnianych wrażeń dostar-

czyły zajęcia w Muzeum Historycznym poświęcone 

zwierzętom Warszawy. Nie zabrakło sportowych atrak-

cji podczas gier i zabaw w Ogrodzie Jordanowskim 

przy Namysłowskiej, na ściance wspinaczkowej przy 

Balkonowej oraz podczas kąpieli w basenach przy Inf-

lanckiej i Namysłowskiej. 

W Osiedlu „Targówek" o atrakcyjny program zatroszczy-

ła się Pani Małgorzata Kryszyłowicz z klubu „Kołatka” 

oraz Panie Edyta Redestowicz i Bożenna Bujak z klubu 

„Pinokio”. Z oferty programowej klubu „Pinokio” 

skorzystało 21 dzieci, a w klubie „Kołatka” uczestni-

czyło 17 dzieci. W klubach zostały przeprowadzone 

zajęcia plastyczne, modelarskie, taneczne, świetlico-

we, sportowe, kącik kulinarny, projekcje filmów DVD. 

W klubie „Kołatka” odbył się konkurs młodych talen-

tów a w klubie „Pinokio” uczestnicy grali w kalambu-

ry. Również w tych klubach dzieci miały zapewniony 

bogaty program wycieczek, zapewniono sporą dozę 

zajęć sportowych. Dużo wrażeń, szczególnie małym 

dzieciom, dostarczyło zwiedzanie Ruchomej Szopki 

Bożonarodzeniowej w Kościele Kapucynów, a także 

oglądanie życia zwierząt zimą w warszawskim ZOO. 

Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy otrzymali 

słodycze i drobne upominki. 

W Osiedlu „Poraje” w klubie „Arkona” o atrakcje dla 

uczestników postarały się prowadzące akcję „Zima w mie-

ście” instruktorki Panie Maria Wasilewska i Joanna Chu-

dolińska. I tutaj dzieciom nie zabrakło frapujących wycie-

czek, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji muzealnych, 

bajkowych spektakli i sportowych przeżyć. Z oferty klubu 

„Arkona” skorzystało 30 dzieci. Dla maluchów w wieku 

3-5 lat, których uczestniczyło 15-ro, zorganizowano zaję-

cia w klubie. Został zainicjowany „Kącik Malucha” - dzie-

ci bawiły się, oglądały filmy, rysowały, itp. Dzieci starsze 

i młodzież uczestniczyła w zajęciach stacjonarnych oraz 

w wycieczkach do różnych obiektów na terenie Warsza-

wy. Plan zajęć został skonstruowany tak, aby wszystkie 

dzieci mogły w nim uczestniczyć zgodnie z wiekiem. Na 

szczególną uwagę zasługują lekcje muzealne w Domu 

Spotkań z Historią oraz niezwykle przyjazna atmosfera 

podczas zajęć w Muzeum Archeologicznym oraz Muzeum 

Ziemi. Nie sposób wymienić wszystkich przeżyć. Szcze-

gólną atrakcję stanowiło zwiedzanie Stadionu Narodowe-

go i znajdującej się tam wystawy z Klocków Lego. Nieza-

pomnianych wrażeń dostarczyło dzieciom oglądanie ma-

kiety dworca i pociągów wykonanych z czekolady w Mu-

zeum Kolejnictwa. Jak co roku uczestnicy akcji skorzystali 

z bogatej oferty programowej Białołęckiego Ośrodka Kul-

tury i Białołęckiego Ośrodka Sportu. Ponadto dzieci star-

sze uczestniczyły w grach i zabawach organizowanych 

w klubie pod kierunkiem instruktorów. Dużym zaintereso-

waniem cieszyły się warsztaty kulinarne, konkursy tańca, 

zajęcia plastyczne, modelarskie i sportowe. Na zakończe-

nie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody, upominki, słody-

cze i gadżety z logo RSM „Praga” 

Dzieci z klubów: „Pinokio”, „Nasz Klub” i „Kołatka” 

uczestniczyły w zabawach interaktywnych w Centrum 

Nauki Kopernik, korzystały z bezpłatnej jazdy na łyż-

wach na lodowisku przy Namysłowskiej, wielokrotnie 

uczestniczyły w atrakcjach zaoferowanych przez Cen-

trum Zabaw Jupi Park w CH „Arkadia”. 

W Osiedlu „Kijowska” Klub „Kuźnia” w okresie 

ferii zorganizował dla dzieci dwa zajęcia z modelar-

stwa. Czternaścioro dzieci składało modele z ekolo-

gicznego drewna. Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się warsztaty decupage, w których wzięło udział 11 

dzieci. Zorganizowano również dwa zajęcia z tańca 

nowoczesnego i towarzyskiego, w których uczestni-

czyło 20 dzieci. Wszystkie koszty poniosła Admini-

stracja Osiedla „Kijowska”. 

W Osiedlu „Jagiellońska” nie prowadzono akcji „Zima 

w mieście” ze względu na brak klubów. 

Tegoroczna akcja „Zima w mieście” jak co roku była 

bardzo urozmaicona, cieszyła się dużym zainteresowa-

niem dzieci i młodzieży. Wzięło w niej udział ponad 

140 uczestników. Programy przewidziane na czas akcji 

były na bieżąco modyfikowane ze względu na nie-

sprzyjającą aurę. Współfinansowana była przez Robot-

niczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”, przez 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz częściowo 

przez rodziców dzieci uczestniczących w akcji. Dzieci 

korzystały z bezpłatnych przejazdów komunikacją 

miejską. Wszystkie dzieci korzystały z bezpłatnych 

wejść na baseny i lodowiska. Bogaty program zajęć 

sprawił, że dzieci z wielkim smutkiem pożegnały 

tegoroczne zimowe ferie. 

Szczególne podziękowanie składamy tą drogą Pa-

niom: Annie Sołtysiak, Sylwii Chudolińskiej i Justy-

nie Ziemińskiej oraz druhowi Krzysztofowi Najberg 

za zaangażowanie i czas poświęcony dzieciom pod-

czas tegorocznych ferii. 

Jadwiga Krawczyk 

Tradycyjnie  w okres ie  fer i i  z imowych RSM „Praga” nie zapomniała o  swoich najmłodszych 

mieszkańcach.  Od 01.02 .  do 12.02.  br .  Ad minis tracje  Osied li  oraz Kluby Osiedlo we naszej  

Spółdzie lni  były organizatorami  akcj i  „Zima w mieście”.  Nie  wszystkie dz iec i  i  młodzież  

wyjechały poza mias to  na zimo wy wypoczynek.  Dla  tych,  którzy pozosta l i  w miejscu 

zamieszkania,  instruktorzy klubo wi do łożyl i  ogromnych sta rań i  przygotowali  at rakcyjne  

propozycje spędzenia czasu wolnego.  

Zajęcia modelarskie w NASZYM KLUBIE 

Lodowisko – ul. Namysłowska 

W Muzeum Warszawy 

W Muzeum Pragi 

Wycieczka po Starym i Nowym Mieście 
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 Zamienię mieszkanie komunalne 29 m2 

na własnościowe. DOPŁATA. Kawalerka 

została przerobiona na dwa pokoje (12 m2 

i 7,5 m2). Blok z 2008r. z windą. Kontakt: 

518 476 183 

 Zamienię pokój z kuchnią 34 m2 na 

Targówku na 2 pokoje z kuchnią do 

42 m2. Tel. 504 837 918 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo - loka-

torskie, M3 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

zabudowana loggia, przy ul. Radzymiń-

skiej na większe ok. 60 m2 - 3, 4 pok. 

w RSM „Praga” (adm. Kijowska, Jagiel-

lońska, Targówek). Spłacę zadłużenie. 

Telefon po 17-tej: 607 871 316 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo-

lokatorski (kredyt z KFM), ul. Myśli-

borska, 33 m2 na większe, może być 

zadłużone. Tel. 608 405 544 

 Mieszkanie spółdzielczo-własnościowe, 

4-pokojowe około 72 m2 w pobliżu 

teatru Rampa i Skweru Wiecha, zamie-

nię na 2-pokojowe około 40m2 + dopła-

ta. Może być parter, chętnie z ogród-

kiem. Tylko Targówek. Tel. kontakto-

wy 505 701 046 

 Bezpośrednio zamienię dom, na zadłu-

żone mieszkanie w Warszawie w zaso-

bach RSM „Praga” (spłacę zadłużenie 

i dopłacę różnice). Dom znajduje się 

w bardzo ładnej lokalizacji w centrum 

miejscowości Sudragi – 7 km od Sierp-

ca (120 km od Warszawy), blisko 

szkoła, sklepy, przystanek autobuso-

wy. Dom jest murowany (ponad 

100 m2), działka ponad 5,5 arów, dach 

z blachy, podłączona energia elek-

tryczna, poddasze do adaptacji. Dom 

jest do remontu. Założona jest księga 

wieczysta (bez obciążeń i hipotek). 

Tel. 506 891 128 

 Młoda osoba prywatna odkupi miesz-

kanie z zastrzeżeniem dożywocia. 

Może być zadłużone. Tel. 665 925 655 

 Zamienię mieszkanie 31 m2, ul. Woło-

mińska 19 drugie piętro, na większe do 

40 m2, bliżej centrum. Tel. 504 351 554 

 Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 73 m2, 

rozkładowe, ul. Szczęśliwa, Tarchomin, 

po remoncie, na dwa mniejsze, chętnie 

2x2 pokoje. Założona jest księga wie-

czysta. Tel. 501 383 234 

 Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 

mieszczące się w Warszawie w pobliżu 

pl.Hallera, Praga-Północ, o pow. 38 m2. 

Bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie 

po generalnym remoncie - wszystko wy-

mienione wraz z elektryką i hydrauliką. 

Wszystkie media. Zamienię na lokator-

skie może być zadłużone. Tel. 600 987 298 

 Zamienię lub sprzedam mieszkanie 

spółdzielcze, własnościowe M-4, trzy 

pokoje z kuchnią, IV piętro bez windy 

o powierzchni 58,5 m2 + loggia na 

Targówku przy ul. Junkiewicz. Tel. 

792 081 369 

 Zamienię lub sprzedam 3 pokojowe miesz-

kanie na ul. Białostockiej 11, I piętro, 

z garażem (vis a vis), na dwa mniejsze 

lub jedno z dopłatą. Kontakt: 602 135 062  

 Zamienię kwaterunek 90 m2 (3 pokoje 

z kuchnią) po remoncie z wygodami, 

2 piętro, Praga Północ, na dwa małe po-

koje z kuchnią, z wygodami – kwateru-

nek (bez pośredników). Tel. 604 993 018 

 Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 

z kuchnią, loggia, po generalnym re-

moncie 47 m2, ul. Wiosenna 3 na 2 

pokoje z kuchnią, około 38 m2 po ge-

neralnym remoncie parter lub I piętro. 

Chętnie Wiosenne 3 lub okolice. 

Tel. 608 124 060  

Mieszkanie za 18 000 zł 
Bez kredytu – podpisujesz umowę ze spółdzielnią; bez banku, bez weryfikacji zdolności kredytowej 
Bez ryzyka – możesz zrezygnować kiedy chcesz i zwracamy Ci pierwszą wpłatę 
Tylko rata i czynsz – płacisz miesięczną opłatę za najem oraz przejrzysty czynsz do spółdzielni 
Wolny wykup – bez obowiązku wykupu. Możesz mieszkanie wykupić na własność kiedy chcesz 

Korzystnie – część wpłaconych rat pomniejszy kwotę wykupu 

Szczegóły:  www.rsmpraga.pl 
e-mail: mieszkania@rsmpraga.pl 

tel. 22 517 20 02 (08) 
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