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W  dniu 3 sierpnia 2014 r. 

uroczyście obchodzono na 

Pradze 70 rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze 

Św. Floriana Męczennika i Św. Michała 

Archanioła przy ul. Floriańskiej,  gdzie 

odprawiona została uroczysta Msza 

święta, po której odbył się koncert 

galowy Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego. 

Ponadto w Parku Praskim odbyły 

się następujące imprezy: 

 „Wybuch Powstania 44 na Pradze” – 

rekonstrukcja ataku na patrole 

niemieckie przed Katedrą Św. Floriana 

oraz wprowadzenia jeńców 

niemieckich do wejścia głównego 

parku (w kierunku Ratuszowej); 

 Inscenizacja bitwy – atak żołnierzy 

„Grupy Kampinos” AK na odziały 

niemieckie; 

 Koncert Funky Tank w repertuarze 

„Pieśni powstańcze”; 

 Konkursy plastyczne i wiedzy 

nt. okupacji i samego Powstania 

Warszawskiego; 

 Pokaz mody z czasów okupacji; 

 „Zakazane piosenki” – Grupa 

„Warszawiaki”: szlagiery okupowanej 

Warszawy; 

 Koncert rockowy m.in. pieśni 

powstańcze w aranżacji zespołu 

„Fabryka”; 

 Pokaz sprzętu bojowego okupantów 

i powstańców w Parku Praskim – 

możliwość zrobienia sobie 

pamiątkowego zdjęcia. 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Praga” była jednym ze sponsorów 

tych uroczystości i wspomogła występ 

zespołu Funky Tank w repertuarze 

„Pieśni powstańcze”. O zespole i jego 

twórczości piszemy szerzej na stronie 11. 

W uroczystościach Spółdzielnię 

reprezentowali: Hanna Jarzębska – 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Mieczysław Wojdyga – Członek Rady 

Nadzorczej, Andrzej Półrolniczak – 

Prezes Zarządu, Ryszard Zarański – 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji 

oraz pracownicy. Redakcja 

 PAŹDZIERNIK 2014 1 

Powstanie Warszawskie 
01.08. - 02.10.1944 

r e k l a m a  

- Panie prezesie, gdy byłem w jednej 

z południowopraskich spółdzielni 

mieszkaniowych, dokładnie w SBM 

„Grenadierów”, dotarła do mnie 

informacja, że dość szeroka grupa 

stołecznych spółdzielni planuje zmianę 

lokalnego prawa… 

- To prawda. W gronie 19 spółdzielni 

przygotowaliśmy projekt uchwały 

umożliwiającej udzielanie spółdzielniom 

mieszkaniowym bonifikaty od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

Powołaliśmy obywatelski Komitet 

Inicjatywy. Zbieramy podpisy pod tym 

projektem, a następnie skierujemy go do 

Rady Warszawy. 

 

- Przepisy mówią, że aby tego typu 

projekt był procedowany przez 

naszych rajców, to musi się pod nim 

podpisać aż piętnaście tysięcy 

mieszkańców. Zbierzecie wymaganą 

liczbę podpisów? 

Już zebraliśmy. Mamy ich już ponad 

35 tysięcy. To bardzo ważna sprawa dla 

spółdzielni i dla samych spółdzielców. 

Do przeprowadzenia tej akcji zmusiły 

nas bardzo wysokie opłaty za 

użytkowanie wieczyste, jakie 

mieszkańcy wnoszą każdego roku 

do kasy Miasta. Opłaty te rosną 

w zastraszającym tempie. Podwyżki 

nierzadko sięgają nawet ponad tysiąc 

procent. Drastycznie drenują portfele 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

SPÓŁDZIELCY  KARANI  
WYSOKIMI   OPŁATAMI  

Rozmowa z Andrzejem Półrolniczakiem, Prezesem Zarządu RSM „Praga”, 

pełnomocnikiem obywatelskiego Komitetu Inicjatywy. 

RSM „Praga” oddała hołd uczestnikom Powstania R ada Nadzorcza RSM „Praga” 

w dniu 23.09.2014 r. uchwaliła 

plan eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości Spółdzielni na 2015 r. 

W ślad za tym podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia wysokości stawek 

opłat na pokrycie kosztów zależnych od 

Spółdzielni tj. stawek eksploatacyjnych 

(administrowania, utrzymania czystości, 

konserwacji, przeglądów technicznych), 

odpisu na fundusz remontowy oraz 

stawek na pokrycie 

kosztów działalności 

społeczno-oświatowo-

kulturalnej. Stawki te 

obowiązywać będą od 

dnia 01.01.2015r.  

Projekty planów na 

2015 r. przygotowywane 

były w Administracjach 

Osiedli, a następnie skonsultowane 

i uzgodnione w Biurze Zarządu. Po 

zaopiniowaniu przez Rady Osiedli, 

przedłożone zostały przez Zarząd Radzie 

Nadzorczej. Plany na 2015 r. zostały 

przygotowane w oparciu o wykonanie 

planu za I półrocze 2014 roku oraz 

przewidywane wykonanie za cały rok. 

Dzięki prowadzonej w Spółdzielni 

właściwej polityce gospodarczej, 

sytuacja Spółdzielni jest bardzo dobra. 

Już teraz można powiedzieć, że wyniki 

roku 2014 będą lepsze niż zakładane 

w planie na 2014 rok. Dzięki temu 

stawki opłat na administrowanie, 

utrzymanie czystości, konserwację we 

wszystkich Osiedlach kolejny rok 

nie ulegają zmianie. 

W Osiedlach „Kijowska”, 

„Generalska”, „Targówek” 

i „Jagiellońska” zwiększeniu 

ulega stawka na 

obowiązkowe przeglądy 

techniczne, co spowodowane 

jest planowanym w tych 

Osiedlach w 2015 r. 

pięcioletnim przeglądem instalacji 

elektrycznych w budynkach. 

W Osiedlach „Generalska”, „Targówek”, 

„Erazma” i „Jagiellońska” zwiększeniu 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

PLAN SPÓŁDZIELNI  
N A ROK 2015  
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ogłoszenie  społeczne  

 

W  dniu 18.09.2014r. odbyło się 

spotkanie u Zastępcy Prezydenta 

m. st. Warszawy Pana Michała 

Olszewskiego w sprawie przeniesienia 

w inne miejsce bazaru, który obecnie 

funkcjonuje przy ul. Trockiej. Powodem 

przeniesienia jest planowana budowa 

II linii metra. W miejscu obecnego 

bazarku zaplanowana jest stacja. 

W spotkaniu u Wiceprezydenta 

uczestniczyli ze strony RSM „Praga”: 

Hanna Jarzębska Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej oraz Andrzej Półrolniczak 

Prezes Zarządu, a ze strony Dzielnicy 

Targówek Grzegorz Gadecki Zastępca 

Burmistrza. Przedstawiciele Spółdzielni 

zostali zaproszeni na spotkanie, ponieważ 

teren wokół bazaru jest zagospodarowany 

przez Spółdzielnię i objęty jej 

roszczeniem o ustanowienie prawa 

użytkowania wieczystego.  Na wniosek 

RSM „Praga”, toczy się postępowanie 

sądowe o zobowiązanie m. st. Warszawy 

do złożenia oświadczenia woli 

o ustanowieniu prawa użytkowania 

wieczystego do tego terenu na rzecz 

Spółdzielni. Przedstawiciele Miasta 

właśnie na części tych terenów, tj. na 

działce 7/2 (przy ul. Askenazego) lub 17/2

(przy ul. Zamiejskiej) chcą zorganizować 

nowy bazar. W wizji Urzędu powstałby 

tu garaż wielopoziomowy z usługami 

w parterze. Kupcy z bazarku przenieśliby 

swoje sklepy właśnie na parter tego 

budynku. Problem polega na tym, że na 

tych dwóch działkach mieszkańcy mają 

urządzone parkingi. Zarząd Spółdzielni 

chce, aby bazarek w tym rejonie dalej 

funkcjonował, gdyż cieszy się on 

sympatią i uznaniem mieszkańców. 

Jednakże, jak rozwiązać problem 

parkingów? Przecież w całym osiedlu 

brakuje miejsc postojowych. Musimy 

w pierwszej kolejności dbać o interes 

naszych mieszkańców – mówi Prezes 

Zarządu Andrzej Półrolniczak. Co prawda 

Urząd obiecuje, że użytkownicy 

parkingów otrzymaliby miejsca w nowym 

wielopoziomowym parkingu, ale na 

jakich warunkach na razie nie podaje. 

Skąd mamy mieć pewność, że w związku 

z pobliską stacją metra ten parking nie 

będzie typu „parkuj i jedź”?  Kto będzie 

inwestorem, jaki byłby koszt budowy, 

z jakich środków, ile musieliby płacić nasi 

mieszkańcy? Bez odpowiedzi na te 

podstawowe pytania, Zarząd RSM 

„Praga” nie możne podjąć żadnej 

rozsądnej decyzji. Spółdzielnia oczekuje 

na dalsze rozmowy z Miastem i kupcami 

na temat bazarku. Pisząc o tych terenach 

Spółdzielni, należy przypomnieć, że RSM 

„Praga” ma w planach budowę budynków 

mieszkalnych oraz domu kultury na 

działce, położonej na zachód od szkoły 

przy ul. Trockiej. W proponowanym 

kompleksie budynków byłoby miejsce 

zarówno na usługi podstawowe, takie jak 

sklepy oraz usługi kulturalno-oświatowe, 

takie jak dom kultury. Niestety Miasto nie 

przyjęło tej propozycji. 

Temat bazarku był także poruszany na 

spotkaniu Wiceprezydenta z kupcami 

i mieszkańcami, które odbyło się 

w dniu 29.09.2014r. w siedzibie Urzędu 

Dzielnicy Targówek. W spotkaniu tym 

uczestniczył Andrzej Półrolniczak Prezes 

Zarządu. 

Zarząd RSM „Praga” uważa, że należy 

prowadzić rozmowy, ale w pierwszej 

kolejności musimy pilnować interesów 

mieszkańców Spółdzielni.   

Ewa Gniewek 

CO DALEJ Z BAZARKIEM PRZY UL. TROCKIEJ? 

o 5 groszy ulega odpis na fundusz 

remontowy, co wynika z potrzeb 

remontowych tych Osiedli, 

w szczególności z kontynuacji prac 

termomodernizacyjnych. Ze względu 

na zwiększający się zakres działalności 

społeczno-oświatowo-kulturalnej, 

nieznacznej zmianie ulega opłata na tą 

działalność w Osiedlach „Kijowska”, 

„Generalska” i „Targówek”. 

W Osiedlu „Poraje” kolejny rok żadna 

ze stawek opłat zależnych od 

Spółdzielni nie ulega zmianie. 

 

Trwają prace nad projektem 

planu działalności remontowej na 

2015 r. W oparciu o przyjęte 

w planie eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości Spółdzielni wpływy na 

fundusz remontowy, Rada Nadzorcza 

w dniu 25.11.2014 r. będzie uchwalać 

plan działalności remontowej na 

2015 r., uchwali także wieloletni 

rzeczowy plan remontów na lata 2015 - 

2019. 

Monika Olejarz 

PLAN SPÓŁDZIELNI  

NA ROK 2015 
Ciąg dalszy ze strony 1  

PARKINGI RSM „PRAGA” 



spółdzielców, a naszych mieszkańców po 

prostu nie stać na tak wygórowane opłaty. 

- Wiele osób uważa, że w ogóle nie 

powinno być takiej formy prawnej, jak 

„użytkowanie wieczyste”. Zgadza się 

Pan z takim twierdzeniem? 

- Jak najbardziej. W innych krajach nie 

ma takiej formy. U nas się zachowała, 

ale to relikt epoki socjalistycznej. 

Wymyślono ją w roku 1961 po to, aby 

Państwo było właścicielem gruntów, 

a nie mieszkańcy. Żeby nie oddawać 

prawa własności w ręce mieszkańców. 

Dlatego w 1997 roku Sejm ustanowił 

prawo umożliwiające przekształcenie 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności, aby mieszkańcy i spółdzielnie 

byli właścicielami gruntów, na których 

stoją ich budynki. 

- No dobrze, skoro taka możliwość 

istnieje, to dlaczego nie uciec od tych 

wygórowanych opłat za użytkowanie 

wieczyste w najprostszy sposób – 

przekształcając je w prawo własności? 

- Chętnie byśmy z tego mechanizmu 

wszyscy korzystali, ale problemem jest 

obowiązek dopłacenia różnicy pomiędzy 

użytkowaniem wieczystym, a prawem 

własności. A ta różnica, często sięgająca 

milionów złotych, jest niestety bardzo 

duża i spółdzielców nie stać na jej 

uregulowanie. Dla przykładu dla dwóch 

budynków naszej spółdzielni przy ulicy 

Namysłowskiej na Pradze Północ ta 

dopłata wynosi prawie 2 mln zł. Średnio 

na jedno mieszkanie 13 tys. zł. 

- Ale z tego co wiem, to w wielu 

polskich miastach istnieje możliwość 

uzyskiwania dużych bonifikat od 

takiego przekształcenia… 

- Tak, Sejm aby ułatwić przekształcanie 

Spółdzielniom a tym samym i ich 

mieszkańcom, dał w ustawie uprawnienia 

radom miast do udzielania bonifikaty. 

Praktycznie we wszystkich dużych 

miastach takie uchwały zostały podjęte, 

ale nie w Warszawie. U nas jest taka 

możliwość, ale tylko w przypadku osób 

fizycznych, a nie ma przepisu 

umożliwiającego uzyskanie takiej 

bonifikaty przez spółdzielnie 

mieszkaniowe, które reprezentują osoby 

fizyczne posiadające spółdzielcze prawo 

do lokalu. 

- To bardzo niesprawiedliwe 

zróżnicowanie. 

- My też tak to odczuwamy. Tym 

bardziej, że proszę zwrócić uwagę na to, 

iż większość terenów w zasobach 

spółdzielni mieszkaniowych to są tereny 

dostępne dla wszystkich mieszkańców 

miasta. To my ponosimy koszty budowy 

i utrzymania infrastruktury, placów 

zabaw, boisk, zieleni, czy także 

oświetlenia. A korzystać z tych terenów 

może każdy. Nie dość więc, że 

utrzymujemy na właściwym poziomie 

przestrzeń publiczną, ponosząc przy tym 

znaczne koszty, to jeszcze spółdzielcy 

muszą płacić tak duże opłaty za 

użytkowanie wieczyste tych terenów. 

A gdy chcą przekształcić użytkowanie 

wieczyste we własność to muszą płacić 

bardzo duże pieniądze, bo Rada 

Warszawy nie objęła spółdzielni 

i spółdzielców bonifikatami. Jest to dla 

naszych mieszkańców bardzo 

niesprawiedliwe. 

- Stąd ta inicjatywa? 

- Tak, dlatego przygotowaliśmy projekt 

uchwały i zebraliśmy podpisy. Będziemy 

składać projekt uchwały do Rady Miasta. 

Będziemy rozmawiać ze wszystkimi 

klubami radnych o poparcie dla 

tego projektu. Inicjatywa nasza cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców, dlatego też zwrócimy się 

do innych Spółdzielni mieszkaniowych 

aby przystąpiły do tej akcji. Myślę, że jak 

będziemy mieli poparcie 100 tys. 

mieszkańców Warszawy to wzmocni to 

nasza inicjatywę. Dlatego zapraszamy 

wszystkie Spółdzielnie do zbierania 

podpisów. Zaproszenie wyślemy do Rad 

Nadzorczych i Zarządów warszawskich 

spółdzielni. 

- W proponowanym przez Państwa 

projekcie uchwały, czytamy, że 

oczekujecie umożliwienia bonifikaty 

w wysokości 95 procent. To bardzo 

duża bonifikata. 

- To jest bonifikata, która umożliwi 

spółdzielcom przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Uważamy, że jest to 

sprawiedliwe. Jeszcze raz podkreślam, 

że przez lata mieszkańcy spółdzielni 

finansowali i finansują utrzymanie tych 

terenów zastępując w tej roli miasto, 

jednocześnie płacąc do kasy miasta 

bardzo duże opłaty za użytkowanie 

wieczyste. Także Sejm dając taką 

możliwość uznał to za słuszne 

i sprawiedliwe rozwiązanie. 

- Kiedy składacie projekt uchwały? 

- Postanowiliśmy złożyć go w nowej 

kadencji Rady Miasta już po 

wyborach. Chcemy bowiem uzyskać 

jeszcze większe poparcie mieszkańców 

Warszawy. Dlatego zwracamy się do 

innych spółdzielni i mieszkańców 

o przyłączenie się do naszej inicjatywy. 

Jest to nasz wspólny interes. Korzystając 

z kampanii wyborczej zwrócimy się do 

Komitetów Wyborczych i kandydatów na 

prezydenta o przedstawienie stanowiska 

w sprawie udzielnie bonifikaty i regulacji 

gruntów na rzecz spółdzielni. Wszyscy 

kandydaci mają w programie sprawy 

komunikacji, edukacji, bezpieczeństwa, 

kultury. Są to sprawy bardzo ważne, ale 

nas szczególnie będzie interesował 

stosunek do tej uchwały oraz sprawy 

ciągle nieuregulowanych gruntów przez 

miasto na rzecz mieszkańców. 

O stanowisku kandydatów postaramy się 

Państwa informować. 

- Czy można przyłączyć się jeszcze do 

tej akcji? 

- Tak, zachęcamy wszystkie warszawskie 

spółdzielnie i mieszkańców 

o przyłączenie się do tej obywatelskiej 

inicjatywy. Szczegółowe informacje na 

stronie: www.rsmpraga.pl, link do 

pobrania dokumentów:  

http://www.rsmpraga.pl/dokumenty/inne/

uchwala.bonifikata.zip 

Rozmawiał Adam Rosiński 
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SPÓŁDZIELCY  KARANI 

WYSOKIMI OPŁATAMI  
Ciąg dalszy ze strony 1  

W inicjatywie zbierania podpisów do tej 

pory udział wzięły: 

1. SM „Bródno”, 

2. RSM „Praga”, 

3. WSM „Rakowiec”, 

4. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

5. SBM „Ateńska”, 

6. MSM „Energetyka”, 

7. SM „Starówka”, 

8. SM „Ostrobramska”, 

9. SM „Przyczółek Grochowski”, 

10. SBM „Torwar”, 

11. SM „Służewiec”, 

12. SBM „Grenadierów”, 

13. SM „Wilga 2000”, 

14. SM „Niedźwiadek”, 

15. SM „Szaserów”, 

16. SBM „Pracowników Służby Zdrowia”, 

17. SM „Waszyngtona”, 

18. SM „Mokotów”, 

19. SBM „Drogowiec” (ul. Grochowska). 

 

Z grona w/w spółdzielni wyłoniony został 

Komitet Inicjatywy w skład, którego weszły 

następujące osoby: 

1. Henryka Chmielewska-Pleczeluk - 

WSM „Rakowiec”, 

2. Barbara Estkowska - SM „Bródno”, 

3. Jarosław Machlewski - SBM „Ateńska”, 

4. Andrzej Półrolniczak - RSM „Praga”, 

5. Maciej Stasiełowicz - Warszawska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Pełnomocnikami Komitetu zostali wybrani 

Henryka Chmielewska-Pleczeluk i Andrzej 

Półrolniczak. Należy podkreślić, że 

działania w tej sprawie są wyłącznie 

obywatelską inicjatywą mieszkańców 

Warszawy i nie są związane z żadną opcją 

polityczną. 

Serdecznie zapraszamy tych mieszkańców 

spółdzielni, którzy do tej pory nie złożyli 

podpisów do poparcia projektu 

przedmiotowej uchwały i włączenia się do 

zbierania podpisów, gdyż jest to we 

wspólnym interesie mieszkańców 

warszawskich spółdzielni. O postępach 

prac będziemy państwa informować. 

Redakcja 

Informacja dodatkowa 
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P oczątki Tarchomina sięgają 

średniowiecza. Pojawia się 

w dokumentach już w XIII wieku, jako 

wieś szlachecka, zamieszkana przez ród 

Jastrzębców. Do dóbr tarchomińskich 

zaliczano wsie: Tarchomin, Dąbrówkę 

Szlachecką, Dąbrówkę Grzybowską, 

Kępę Tarchomińską i Świdry. Później, 

z powodu działów rodzinnych, jak to 

w naszej historii bywa, przechodził 

z jednych rąk do drugich. Wśród jego 

właścicieli pojawiały się m.in. nazwiska 

Weslów, Zaliwskich, Ossolińskich… 

W XIX wieku osiedlali się tu koloniści 

niemieccy, tzw. Olędrzy, po których 

pozostały ruiny cmentarza przy ulicy 

Mehoffera, tuż obok współczesnego. 

W XIX wieku w rejonie Tarchomina 

istniała rezydencja dworska i kilka 

folwarków. W 1823 do Tarchomina 

zawitał przemysł. Powstała tu fabryka 

octu, która po 1860 r. stała się dużą 

wytwórnią nawozów sztucznych, 

a jeszcze później - leków i kosmetyków, 

by w okresie międzywojennym, gdy wieś 

Tarchomin wchodziła w skład gminy 

Jabłonna, istnieć jako fabryka Ludwik 

Spiess i Syn. Tereny te przyłączono do 

Warszawy w 1951 r. W historii 

najnowszej, wskutek niefrasobliwych 

i często niezrozumiałych dla samych 

warszawiaków manipulacji ustrojem 

stolicy przez polski parlament, 

Tarchomin stał się osiedlem wchodzącym 

w skład dzielnicy o nazwie Białołęka. 

Paradoks ten podkreśla fakt, że Urząd 

Dzielnicy znajduje się właśnie tu, na 

Tarchominie, a nie w odległej, 

historycznej Białołęce. Porzućmy jednak 

jałowe spory o nomenklaturę! 

Czemu tak wiele osób chętnie osiedla się 

na Białołęce? Do niedawna mieszkania 

najchętniej kupowali tu ludzie młodzi. 

Ceny należą wszak do najniższych 

w Warszawie. Białołęka, a z nią 

i Tarchomin, to dzielnica intensywnie 

rozbudowująca się i dynamicznie 

rozwijająca. Przestaje być wyłącznie 

sypialnią dla zatrudnionych w centrum 

miasta. To jest już miejsce dla ludzi, 

którzy nie zamierzają życia spędzić 

w ciągłym biegu, wśród szarości betonu 

i czerni asfaltu. Wybierają dzielnicę, 

której nowoczesność i elegancja jest 

swego rodzaju kompromisem łączącym 

walory mieszkania „prawie za miastem”, 

z coraz lepszą łącznością z jego 

centrum. Powstaje wiele nowoczesnych 

osiedli, realizowane są śmiałe 

projekty poprawiające infrastrukturę 

i komunikację, która z roku na rok 

znacząco się poprawia. W przeszłość 

odchodzi to, co przez wiele lat było 

niezmiennie piętą achillesową Białołęki 

i Tarchomina. Poważnie zmodernizowano 

ulicę Modlińską, otwarto Most Marii 

Skłodowskiej-Curie, kończy się remont 

Trasy Toruńskiej, wkrótce przez 

Tarchomin pojadą tramwaje. W dzielnicy 

otwiera się coraz więcej sklepików, 

punktów usługowych, centrów 

handlowych, w których można 

zrealizować niemal wszystkie, nie tylko 

bieżące, sprawunki. W nowych blokach 

każdego roku osiedla się kilka tysięcy 

nowych mieszkańców. Realizowane 

projekty zwykle zaliczają się do tzw. 

segmentu popularnego – są to mieszkania 

funkcjonalnie zaprojektowane, 

usytuowane w budynkach na 

zamkniętych osiedlach. Niepodważalną 

zaletą dzielnicy jest właśnie sąsiedztwo 

rozległych terenów zieleni, rezerwatów 

przyrody (Ławice Kiełpińskie) oraz 

kompleksu Lasów Jabłonowskich. 

Jedno z najpiękniejszych na Tarchominie 

osiedli - Osiedle Kamińskiego jest 

położone w rejonie ulic Ćmielowskiej, 

Talarowej i Aleksandra Kamińskiego, 

pośród kęp bujnej zieleni. Jest ogrodzone 

i strzeżone. Doskonałe skomunikowanie 

(ok. 1,5 km od Mostu Marii Skłodowskiej

-Curie, ok. 300 m od powstającej linii 

tramwajowej, tylko 3 min. do przystanku 

autobusowego w kierunku stacji metra 

Młociny) zapewnia bardzo dobry dojazd 

do centrum zarówno autem jak 

i środkami komunikacji publicznej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje 

się pełna infrastruktura miejska - 

obiekty handlowo-usługowe, kulturalne 

i użyteczności publicznej, jak Urząd 

Dzielnicy, publiczna przychodnia 

zdrowia, szkoły, poczta, kościół, 

osiedlowy bazarek, sklepy, apteki, banki 

itp. Przy tym budynki mieszkalne 

znajdują się w takiej odległości od arterii 

komunikacyjnych, że hałas uliczny tu nie 

dociera i mieszkańcy mają zapewnioną 

ciszę i spokój. 

Określone w pierwotnym planie osiedla 

założenia nie zostały uwzględnione przez 

autorów projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Spółdzielnia od 2007 roku zabiegała 

o dokonanie stosownej korekty planu 

w trybie określonym przepisami 

prawa. Dzięki działalności Prezesa 

naszej Spółdzielni, Pana Andrzeja 

Półrolniczaka, Rada Dzielnicy Białołęka 

doskonale znała problemy mieszkańców 

spółdzielczych osiedli. Uwagi RSM 

„PRAGA” zostały uwzględnione 

w uchwałach Rady Dzielnicy Białołęka 

skierowanych do Przewodniczącego 

Rady Miasta st. Warszawy oraz 

do Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy. Niestety, Miasto nie 

reagowało na wystąpienia Spółdzielni. 

Dopiero w listopadzie 2010 roku, na sesji 

Rady Miasta, na której zatwierdzano 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Tarchomin cz. I, 

wystąpienie członka naszej Spółdzielni, 

radnego Miasta, Pana Dariusza 

Klimaszewskiego przekonało radnych 

o słuszności postulowanych przez 

Spółdzielnię zmian w projekcie 

planu. Jednakże mimo zatwierdzenia 

miejscowego planu, uwzględniającego 

koncepcje RSM „PRAGA” na zamienne 

pozwolenie na budowę związane 

z budową garażu z lokalami usługowymi 

na parterze, trzeba było czekać aż do 

wiosny 2014 roku. 

Z początkiem października 2014 

roku RSM „PRAGA” wprowadziła 

wykonawcę na budowę. Powstanie 

tu budynek mieszkalny wielorodzinny 

z 83 przestronnymi i funkcjonalnymi 

mieszkaniami oraz wolnostojący garaż 

wielopoziomowy z lokalami użytkowymi 

na parterze od strony ulicy Myśliborskiej. 

To przedsięwzięcie w zasadniczy sposób 

zwiększy komfort zamieszkiwania 

w całej kolonii. Garaż wielopoziomowy 

usytuowany w części terenu kolonii 

pozostającej poza głównym zespołem 

budynków, bez uciążliwości dla 

mieszkańców, zapewni miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych 

parkujących obecnie na ciągach pieszo-

jezdnych, niemalże pod oknami 

mieszkań. Budynek mieszkalny został 

usytuowany tak, aby w naturalny sposób 

zamykał od północy kompozycję 

architektoniczną kolonii i wprowadzał 

harmonię przestrzenną umożliwiającą 

uzyskanie kameralnego terenu zieleni. 

Warto było się starać – cel został 

osiągnięty! 

Ewa Zaleska 

PS. 

Mieszkańcy Kamińskiego przy okazji 

inwestycji uzyskają zupełnie nowe 

boisko, które po wykorzystaniu w czasie 

budowy jako parking zastępczy, zostanie 

w pełni zmodernizowane w ramach 

kosztów inwestycji. 

A MOŻE BY TAK ZAMIESZKAĆ NA KAMIŃSKIEGO? 
BUDOWA BUDYNKU I GARAŻU NA KAMIŃSKIEGO ROZPOCZĘTA 

Akt nadania odznaki dla RSM „PRAGA” 

„Za zasługi dla 

ZKRPiBWP” 

Wizualizacja inwestycji - nie obejmuje m.in. wjazdu i ogrodzenia 
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C eny ciepła ciągle rosną. Także i w tym roku, od 

1 sierpnia Dalkia wprowadziła kolejną podwyżkę. 

Nasi mieszkańcy kierują do Spółdzielni swój żal 

i krytyczne uwagi w tej sprawie. Podzielamy Państwa 

odczucia tym bardziej, że ceny węgla spadają, a ceny 

ciepła rosną. Spółdzielnia ma żadnego wpływu na 

podwyżki cen ciepła. Nowe taryfy zatwierdzane są 

dekretem Prezesa państwowego Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

Chcąc zmniejszyć dokuczliwość 

podwyżek Spółdzielnia stara się coraz 

precyzyjniej wyliczać zaliczki na 

centralne ogrzewanie, bez zostawiania 

tzw. zapasu bezpieczeństwa. Grozi to 

jednak w przypadku większego 

zużycia ciepła, np. przy mroźnej 

zimie, dopłatami na koniec 

rozliczenia, co również powoduje 

Państwa protesty i niezadowolenie. 

Administracje Osiedli odnotowują 

Państwa uwagi, aby zaliczki na 

pokrycie kosztów ciepła wyliczać tak, aby nie było 

dopłat. Staramy się pogodzić sprzeczne postulaty. 

Należy jednak pamiętać, że wobec stale wzrastających 

cen ciepła, jedyną naprawdę skuteczną metodą 

zmniejszania skutków podwyżek jest oszczędzanie 

ciepła. 

 

Spółdzielnia, realizując program oszczędzania 

energii cieplnej, prowadzi zaawansowane prace 

termomodernizacyjne, wymagające dużych nakładów 

finansowych. Są to docieplenia budynków, wymiana 

okien w częściach wspólnych, wymiana instalacji 

grzewczych, docieplenia stropodachów i stropów nad 

piwnicami oraz prace zmierzające do indywidualnego 

opomiarowania mediów w budynku. 

Prowadzone prace termomodernizacyjne spowodowały, 

że pomimo iż od 2000 roku cena 1GJ (jednostka ciepła) 

wzrosła o ponad 300%, to opłaty za centralne 

ogrzewanie w RSM „Praga” kształtują się na tym 

samym poziomie. Dla przykładu w Osiedlu 

„Generalska” w roku 2007 zaliczka na centralne 

ogrzewanie wynosiła 2,45 zł/m2, a obecnie, po ostatniej 

podwyżce Dalkii wynosi 2,47 zł/m2. Jednak wielu 

budynkach wyczerpane już zostały możliwości 

niwelowania podwyżek ciepła za pomocą 

termomodernizacji oraz obniżania mocy zamówionej. 

Wszystko, co można było zrobić pod względem 

technicznym, aby zmniejszyć zużycie ciepła, zostało już 

przez Spółdzielnię zrobione. Niestety kolejne podwyżki 

cen ciepła będą w przyszłości powodowały dalszy 

wzrost opłat. Dlatego istotne jest, aby mieszkańcy 

aktywnie włączyli się w proces oszczędzania ciepła. 

Zachętą do oszczędzania ciepła jest wprowadzenie 

indywidualnego systemu rozliczania kosztów ciepła. 

System pozwala na zindywidualizowanie opłat za ciepło 

zależnie od faktycznego zużycia, zachęca mieszkańca 

do racjonalnego gospodarowania ciepłem i w efekcie 

prowadzi do obniżenia ponoszonych przez mieszkańców 

kosztów. Do indywidualnego rozliczania kosztów 

służą podzielniki kosztów i ciepłomierze lokalowe. 

W starszych budynkach, z instalacją grzewczą 

przechodzącą pionami przez wszystkie kondygnacje, 

można zastosować tylko system oparty na podzielnikach. 

Nasze doświadczenia pokazują, że średni miesięczny 

koszt zużytego ciepła w budynkach z podzielnikami 

jest o 0,10 do 0,40 zł, licząc na każdy m2 powierzchni 

użytkowej, niższy niż w budynkach rozliczanych 

w sposób dotychczasowy, tzn. proporcjonalnie do 

powierzchni lokali. Oznacza to dla przeciętnego lokalu 

o powierzchni 60 m2, przy średniej oszczędności          

0,30 zł/m2, obniżenie rocznego kosztu ciepła o 216 zł. 

 

Podzielniki kosztów ogrzewania służą 

do określenia udziału pojedynczego 

lokalu w kosztach zużycia ciepła, 

będących częścią kosztów 

ogrzewania całego budynku. 

Podzielniki nie mierzą bezpośrednio 

ilości zużytego ciepła, „dzielą” 

natomiast koszt ogrzewania 

całego budynku na poszczególnych 

użytkowników, proporcjonalnie do 

ilości ciepła pobieranego przez ich 

grzejniki. Wskazania podzielników zależą od czasu 

i ilości oddanego przez grzejnik ciepła. 

Dla lokali narożnych, a także dla tych położonych na 

ostatniej kondygnacji lub na parterze, stosowane są 

tzw. współczynniki redukcyjne, ponieważ lokale 

te zużywają więcej ciepła. 

Wg wskazań podzielników 

rozliczane jest 60% 

całkowitych rocznych 

kosztów ciepła budynku, 

pozostałe 40% kosztów 

ciepła rozliczane jest wg 

powierzchni użytkowej 

lokali. 

Oszczędzając ciepło 

mieszkańcy mniej płacą za 

ogrzewanie. Z natury rzeczy 

jedni będą oszczędzać 

bardziej, inni mniej. 

Stosownie do tego 

kształtują się opłaty za 

ciepło dla poszczególnych 

lokali. 

Od 2010 roku, w miarę 

postępu prac 

termomodernizacyjnych, 

Spółdzielnia wyposaża 

w system podzielników 

kolejne budynki. Obecnie 

opomiarowane jest 44 

budynki. W bieżącym roku 

planowany jest montaż 

podzielników w kolejnych. 

Chcielibyśmy, aby system 

podzielników kosztów 

ciepła objął docelowo całą 

Spółdzielnię.  

Wyniki rozliczenia ciepła 

za rok 2013 dla 

budynków z podzielnikami 

przedstawia tabela. 

 

W związku z wprowadzeniem podzielników mieszkańcy 

mają wiele pytań i wątpliwości. Temat ten często 

wzbudza kontrowersje, pojawia się niewiara 

i podejrzliwość. Odbywamy szereg spotkań 

z mieszkańcami, starając się wyjaśnić wątpliwości 

związane z indywidualnym rozliczaniem ciepła wg 

wskazań podzielników. Dziś mało kto pamięta, ile 

wątpliwości wzbudzało rozliczanie wody wg 

wodomierzy. W systemie indywidualnego rozliczania 

kosztów zużytego ciepła, koszty dla całego budynku 

spadają a spora grupa mieszkańców płaci znacznie 

mniej. Są również lokale, których wpłacone zaliczki nie 

starczają na pokrycie kosztów ciepłą. Dopłata powoduje 

z jednej strony pytania, z drugiej uświadamia powiązane 

ze zużyciem koszty. 

 

Instrukcja oszczędzania ciepła. 

Aby efektywnie oszczędzać ciepło zużywane do 

ogrzewania pomieszczeń, wyobraźmy sobie, w jaki 

sposób ciepło jest dostarczane do pomieszczenia i w jaki 

sposób z tego pomieszczenia odpływa. Ciepło 

dostarczane jest przede wszystkim przez zainstalowany 

w pomieszczeniu grzejnik. Wzrost temperatury 

następuje również w wyniku przebywania w nim ludzi 

oraz wszelkich czynności gospodarczych, takich jak: 

gotowanie, pranie, używanie odkurzacza. Dodatkowymi 

źródłami ciepła są także oświetlenie, telewizor, 

komputer, a także ciepło przenikające przez przegrody 

wewnętrzne z sąsiednich lokali (jeśli występuje 

pomiędzy nimi różnica temperatur). 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

PODWYŻKI CIEPŁA – CO ROBIĆ? 

OSIEDLE 
Budynki bez podzielników                        
średni koszt c.o. za 2013 r.  

Budynki z podzielnikami                              
średni koszt c.o. za 2013 r. 

GENERALSKA 
budynki bez 

podzielników 
2,26 

zł/m2 m-c 

Mokra 4 1,67 zł/m2 m-c 

Zamiejska 17 2,04 zł/m2 m-c 

Askenazego 1 1,94 zł/m2 m-c 

Zamiejska 13 1,93 zł/m2 m-c 

Askenazego 11 1,89 zł/m2 m-c 

Zamiejska 7 1,65 zł/m2 m-c 

TARGÓWEK 
budynki bez 

podzielników 
2,22 

zł/m2 m-c   

P. Skargi 61 1,66 zł/m2 m-c 

H. Junkiewicz 2B 1,66 zł/m2 m-c 

H. Junkiewicz 1 1,78 zł/m2 m-c 

Św. Wincentego 38 1,37 zł/m2 m-c 

Św. Wincentego 40 1,36 zł/m2 m-c 

H. Junkiewicz 10 1,84 zł/m2 m-c 

H. Junkiewicz 12 2,21 zł/m2 m-c 

Radzymińska 97 1,45 zł/m2 m-c 

Remiszewska 20 1,68 zł/m2 m-c 

Remiszewska 18 1,83 zł/m2 m-c 

ERAZMA 
budynki bez 

podzielników 
2,21 

zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 4 1,49 zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 7 1,69 zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 8 1,77 zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 13 1,87 zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 19 1,74 zł/m2 m-c 

Erazma z Zakr. 21 1,67 zł/m2 m-c 

JAGIELLOŃSKA 
budynki bez 

podzielników 
2,67 

zł/m2 m-c   

Jagiellońska 1 2,37 zł/m2 m-c 

Jagiellońska 2 2,14 zł/m2 m-c 

Jagiellońska 3 2,01 zł/m2 m-c 

Jagiellońska 5a 2,24 zł/m2 m-c 

Jagiellońska 6 2,54 zł/m2 m-c 

Jagiellońska 64 1,99 zł/m2 m-c 

KIJOWSKA 
budynki bez 

podzielników 
2,27 

zł/m2 m-c   

Wiosenna 3 1,92 zł/m2 m-c 

Białostocka 11 1,73 zł/m2 m-c 

Białostocka 9 1,86 zł/m2 m-c 
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Aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę 

gwarantującą dobre samopoczucie przebywających 

w nim ludzi, należy dostarczyć do pomieszczenia taką 

ilość ciepła, która pokryje straty ciepła tego 

pomieszczenia. Pomieszczenie traci ciepło poprzez 

ściany zewnętrzne, okna i drzwi balkonowe. Traci 

również ciepło wraz z powietrzem wywiewanym przez 

przewody wentylacyjne. Strat ciepła nie da się nigdy 

całkowicie wyeliminować. Nie ma bowiem ani takich 

materiałów budowlanych, ani takich okien, które nie 

przewodziłyby ciepła. Nie możemy również odciąć 

dopływu świeżego powietrza, gdyż jest ono niezbędne 

ze względów higienicznych. 

Można jednak ograniczyć ilość traconego ciepła poprzez 

rozsądne nim gospodarowanie, tzn.: 

 Okresowe obniżanie temperatury w pomieszczeniu. 

Komfortowo czujemy się, gdy w pomieszczeniu 

panuje temperatura ok. 20 - 21 oC. Jednak nie zawsze 

musimy utrzymywać taką temperaturę. Obniżenie 

temperatury w sypialni jest zalecane przez lekarzy. 

Również możemy obniżać temperaturę w trakcie 

wykonywania cięższych prac (np. sprzątanie). Należy 

jednak unikać zbytniego wychłodzenia pomieszczenia 

w dłuższym okresie czasu, bo na jego ponowne 

ogrzanie zużyjemy zbyt wiele ciepła. 

 Efektywne wykorzystywanie zaworów 

termostatycznych w celu obniżenia temperatury. 

Zawory termostatyczne nie maja skali temperatury 

w stopniach. Na pokrętle zaworu naniesione są: 

gwiazdka i kreski oznaczone kolejnymi cyframi od 

1 do 5. Obliczeniową temperaturę w pomieszczeniu 

(20 oC) osiąga się przy położeniu pokrętła 

w położeniu pomiędzy 3 i 4. Główne oszczędności 

energii uzyskuje się poprzez właściwe ustawienie 

głowicy zaworu termostatycznego. 

 

 Szybką (trwającą kilka minut) wymianę powietrza 

poprzez szerokie otwarcie okien, drzwi balkonowych 

z jednoczesnym zamknięciem zaworów przy 

grzejnikach. Nie należy uchylać okna przy dłuższej 

nieobecności w mieszkaniu (np. wychodząc na wiele 

godzin do pracy), ponieważ zimne powietrze ochładza 

grzejnik, powodując maksymalne otwarcie zaworu. 

Wietrzyć należy krótko i intensywnie. 

 Zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza 

w otoczeniu grzejnika. Grzejnik nie powinien być 

zabudowany, zasłonięty i zastawiony meblami, gdyż 

wówczas ciepło nie rozprzestrzenia się równomiernie 

w pomieszczeniu, powstaje strefa przegrzana 

w pobliżu ściany zewnętrznej a do ogrzania pozostałej 

części pomieszczenia potrzeba więcej ciepła. 

 Zapewnienie odpowiedniej szczelności okien 

i drzwi zewnętrznych. W większości star szych 

budynków, gdzie mamy do czynienia z wentylacja 

naturalną (grawitacyjną), powietrze niezbędne do 

przewietrzania pomieszczeń dopływa przez 

nieszczelności w stolarce okiennej. Obecnie coraz 

bardziej popularne okna plastikowe powinny być 

rozszczelnione lub wyposażone w specjalne 

nawiewniki powietrza. W ten sposób zapewnimy 

w lokalu właściwą wentylację, która uchroni 

mieszkanie przed zawilgoceniem, a równocześnie 

ograniczymy do niezbędnego minimum straty ciepła, 

unoszonego z wywiewanym powietrzem. W żadnym 

wypadku nie należy ograniczać wentylacji lokalu 

przez zamykanie (zaklejanie) kratek wentylacji 

grawitacyjnej. Grozi to zawilgoceniem, prowadzącym 

do zagrzybienia lokalu, a w przypadku lokali 

z kuchenkami gazowymi - nawet zatruciem 

użytkowników. 

 Właściwe użytkowanie pomieszczeń wspólnych 

w budynku. Klatki schodowe, korytarze i piwnice 

często traktowane są jako „niczyje” i ogrzewane 

w sposób niekontrolowany. W okresie zimowym 

należy zwracać m.in. uwagę na zamykanie drzwi 

wejściowych i okien na klatkach schodowych, 

zamykanie okienek w piwnicach i innych 

pomieszczeniach wspólnego użytku. 

 

Oszczędzanie ciepła jest trudne, ponieważ jest ono 

„niewidoczne”, a komfort cieplny jest sprawą 

indywidualną, różną dla każdej z osób. Jednak 

prowadzone przez Spółdzielnię działania udowadniają, 

że można skutecznie oszczędzać ciepło i obniżać jego 

koszty pomimo corocznych podwyżek cen energii, 

wprowadzanych przez dostawcę ciepła. 

Agnieszka Haponiuk 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Białołęka, osiedle na blisko 200 mieszkań. Dwa 

budynki, pod nimi wielki podziemny garaż. 

W pobliżu powstają kolejne bloki. Osiedle ma 

osiem lat. - A od czterech w sprawnym 

zarządzaniu nim przeszkadza jeden mieszkaniec 

- mówi pani A. z zarządu wspólnoty. 

To X. Nie płaci za wodę, czynsz i regularnie zaskarża 

uchwały wspólnoty. Mieszkanie kupił na rynku 

wtórnym. Płacił regularnie do czasu, aż między nim 

a  spólnotą wybuchł spór o komórki lokatorskie - X 

przebudował je bez zgody zarządu wspólnoty. - Od tego 

wszystko się zaczęło - mówi administrator, pan Artur. 

Wspólnota przestaje dostawać od X pieniądze za wodę. 

Wysyła pierwsze wezwanie, potem drugie i kolejne. 

Rachunek dalej jest nieuregulowany. Ktoś z zarządu 

wpada więc na pomysł: jeśli mieszkaniec zalega 

z  płatami powyżej trzech miesięcy, można mu odciąć 

ciepłą wodę w mieszkaniu. - Pomyśleliśmy, że brak 

ciepłej wody to pewna uciążliwość, a z drugiej strony 

nie pozbawimy dłużnika całkiem wody. Podjęliśmy 

odpowiednią uchwałę, zdobyła większość głosów - 

opowiada A. 

Kurek zakręcony 

Jest październik 2010 r. Kurek z  ciepłą wodą zostaje 

zakręcony. X idzie do sądu. Wytacza wspólnocie sprawę 

o naruszenie posiadania. Domaga się też uchylenia 

uchwały o zakręcaniu kurka z ciepłą wodą dłużnikom. 

Uważa, że skoro wspólnota nie ma prawomocnego 

nakazu zapłaty za wodę, to nie może jej odcinać. 

Zaskarża też kolejne uchwały. I pisze pozew, w którym 

domaga się od wspólnoty pieniędzy: za używanie 

instalacji ciepłej wody bez zgody X. Wylicza swój 

udział w nieruchomości i rynkową cenę najmu instalacji. 

Chce, żeby wspólnota płaciła mu 100 zł za każdy dzień 

używania instalacji bez jego zgody. 

Na kolejne 100 zł dziennie ocenia szkodę, jaką ponosi 

z powodu braku ciepłej wody. Skarży się: "Codzienne 

życie bez dostępu do bieżącej ciepłej wody stwarza 

bardzo duże uciążliwości, powodujące konieczność 

grzania wody w garnkach. Niezwykle ciężko wykąpać 

się, umyć zęby, umyć naczynia". 

Ale to nie wszystko. X poniósł również straty z powodu 

"drastycznego spadku wartości ceny najmu mieszkania". 

Bo przecież gdyby wynajął mieszkanie, do którego 

dopływa ciepła woda, zapewne uzyskałby ponad 2 tys. zł 

miesięcznie. A bez ciepłej wody dostałby najwyżej 

500 zł. Tak więc jego strata wynosi 1,5 tys. zł. Dlatego 

X domaga się, aby sąd zasądził 50 zł za każdy dzień bez 

wody. 

Chce pieniędzy tylko za sześć dni, od Wigilii Bożego 

Narodzenia do końca 2010 r. 

Kurek odkręcony 

Wspólnota przegrywa pierwszą sprawę. - Sąd uznał, 

że nasza uchwała o zakręceniu ciepłej wody była 

wadliwa, że tylko wodociągi mogą zamknąć zawór - 

mówi administrator, pan Artur. - Rzeczywiście, 

to wodociągi dostarczają nam wodę. Ale podgrzewamy 

ją sami w  naszej kotłowni. 

Wspólnota odwołuje się do wyższej instancji. I znów 

przegrywa: zabrała X dostęp do kurka z wodą 

bezprawnie. - Sąd uznał, że wspólnota nie mogła 

pozbawić biednego człowieka ciepłej wody, i kazał mu 

wodę przywrócić, ale nie wskazał, kto powinien płacić 

rachunki - żalą się mieszkańcy osiedla. 

To nie koniec sądowej batalii. Wspólnota próbuje 

walczyć przed sądem o nieopłacone przez X rachunki 

za wodę. - Jak dotąd nic nie wskóraliśmy - mówi 

sąsiadka X z zarządu wspólnoty. - Sąd zawiesił nam obie 

sprawy, bo X zaskarżył nasze uchwały w tej sprawie. 

Prezes zarządu wspólnoty, jego zastępcy oraz 

administrator martwią się, że X jeszcze długie lata 

będzie się kąpać, prać i pić na rachunek kilkuset 

sąsiadów. - Gdyby tak sąd zechciał choć sprawdzić jedną 

prostą rzecz: ile pieniędzy X jest nam winien 

na podstawie liczników. Byłoby to już coś - mówią. 

Sami obliczają dług na ponad 20 tys. zł. Więcej 

pieniędzy kosztuje prawna obsługa wszystkich 

procesów, które wspólnota 

wytoczyła X, oraz tych, w które X 

angażuje wspólnotę. Nikt nie umie 

policzyć, ile ich dokładnie jest i na 

jakim są etapie. Sytuacja zmienia 

się z dnia na dzień. 

X trzęsie całym osiedlem. Pisze do 

sądu, że zaskarży wszystkie 

"rzekomo podjęte uchwały 

wspólnoty bezzwłocznie 

w przypadku zwolnienia go od 

kosztów sądowych". Jeśli sąd go nie 

zwolni, to X "systematycznie będzie 

zaskarżał kolejne uchwały w miarę 

pozyskania środków na ich opłacenie". Na razie 

zaskarżył dziesięć. 

Wszystko przez garaż 

Sposób na sparaliżowanie pracy zarządu wspólnoty X 

znalazł w... wyrokach sądowych. Otóż przed rokiem Sąd 

Najwyższy (a wcześniej inne sądy w całym kraju) uznał, 

że garaż we wspólnotowym budynku należy traktować 

jak jeden samodzielny lokal, jeśli ma on odrębną księgę 

wieczystą. A w takim przypadku we wszystkich 

uchwałach wspólnoty wszyscy właściciele garażu muszą 

głosować jednomyślnie. We wspólnotach, w których 

garaż zajmuje znaczną część całego budynku (czyli 

przypisany mu "głos" odpowiednio dużo znaczy), brak 

jednomyślności powoduje, że praktycznie żadna 

uchwała nie może zostać przyjęta. 

Właściciele mieszkań, którym z rozmaitych powodów 

nie po drodze z zarządem wspólnoty (bo na przykład nie 

podoba im się wysokość składki na administrowanie 

budynkiem albo kwota zaliczki na wodę, ścieki czy 

śmieci), wykazują teraz przed sądami, że uchwały 

wspólnot podejmowane w czasie, gdy garaż traktowany 

był jako część przynależna do mieszkania, a nie jako 

osobny lokal, po prostu nie istniały. 

Tak właśnie robi X. - I dochodzimy do absurdu - 

komentuje administrator, pan Artur. - X wygrywa 

kolejne sprawy o nieistnienie uchwał, bo ma asa 

w rękawie w postaci "samodzielnego lokalu 

niemieszkalnego", czyli garażu podziemnego, z którego 

wszyscy korzystamy. Wkrótce może się okazać, że nie 

mieliśmy prawa pobierać żadnych opłat ani od niego, 

ani od nikogo innego. Dlatego że nasze uchwały nie 

miały odpowiedniej większości głosów, bo te 

"garażowe" źle naliczaliśmy. Panu X to na rękę. 

Nie płaci i pozostaje bezkarny. 

Trudno o jednomyślność 

Ale nie tylko o pieniądze chodzi. Wspólnotą nie daje się 

rządzić. Garaż pod osiedlem ma ponad 500 

współwłaścicieli. - Teraz już wiemy, że wszyscy 

jednomyślnie muszą zagłosować w każdej sprawie. 

Dopiero wtedy możemy uznać, że właściciele garaży 

poparli uchwałę wspólnoty. I mamy szansę, że przejdzie 

- tłumaczy pani prezes. 

Jeśli jedna osoba mająca miejsce w garażu się wyłamie, 

efekt jest taki, jakby przeciw uchwale byli wszyscy 

właściciele miejsc garażowych. A ich głos jest bardzo 

cenny. Bo garaże w nowych budynkach są zwykle 

ogromne i stanowią dużą część budynku. W osiedlu na 

Białołęce garaż zajmuje ponad 30 proc. budynku. - 

I właśnie na tych 30 proc. głosów poparcia nigdy nie 

możemy liczyć, bo nigdy się nie zdarza, żeby wszyscy 

byli "za". Wiadomo, że X jest zawsze przeciw. Ale też 

na przykład za podwyżką stawki na fundusz remontowy 

bloku nie będzie głosował właściciel 

miejsca w garażu, który nie mieszka 

na naszym osiedlu. A takie 

przypadki też mamy - tłumaczy pani 

prezes. 

Do tego prawo mówi, że uchwały 

podejmuje się większością głosów. 

Jeśli ktoś nie głosuje, bo wyjechał 

za granicę, a mieszkanie wynajmuje 

albo po prostu ma sprawy budynku 

w nosie, to jego głos liczy się na 

"nie". Dlatego tak trudno zyskać 

poparcie dla jakiejkolwiek uchwały. 

A gdy do tego jeszcze odpada głos 

z garażu (bo nie ma jednomyślności), wspólnocie grozi 

paraliż. - Ba, współwłaściciele garażu mogą uchwalić, że 

nie wpuszczą nikogo do środka, bo to ich własny, 

samodzielny lokal, jak chcą sądy, a nie wspólna część 

budynku. A przecież w garażu mamy ważne dla całego 

budynku instalacje - podkreśla administrator, pan Artur. 

Ta sytuacja spędza sen z powiek nie tylko jemu. 

W portalu www.zarzadca.eu garażowi poświęcone 

są całe publikacje. Dlatego pani prezes wspólnoty 

z warszawskiej Białołęki ma żal do sądów za ich wyroki. 

I do posłów, że nie zmienią ustawy o własności lokali.  

A lokatorzy z Białołęki mają też żal do X. Bo jak 

mówią, nie jest schorowanym seniorem, który całą 

emeryturę przeznacza na zakup lekarstw. Ma około 

40 lat i firmę z branży informatycznej. Na osiedlu 

mieszka z rodziną. - Ktoś powie, że pozostaje licytacja 

mieszkania. Oczywiście, jeśli sąd ją orzeknie. Droga do 

tego jest długa i jest to ostateczność - mówi pani prezes. 

- Do tego czasu sprytny sąsiad wraz ze swoją rodziną na 

koszt wspólnoty zdąży zużyć morze ciepłej wody 

i ocean zimnej, bo mu wszystko jedno, ile ma na 

liczniku. 

Małgorzata Zubik 

ON SIĘ KĄPIE, ONI PŁACĄ,  

SĄD PRZYZWALA 

8 PAŹDZIERNIK 2014 

Pan X z rodziną gotuje, pierze i kąpie się za darmo. Za zużywaną przez niego wodę, ciepłą 

i zimną, od czterech lat płacą sąsiedzi z osiedla. Bo X sprawnie wykorzystuje furtki prawne i ma 

zacięcie do pisania pism procesowych. A sąd staje po jego stronie. 

Przedruk z Gazety Wyborczej za zgodą AGORA S.A.  -  MAŁGORZATA ZUBIK  -  Strony Lokalne Warszawa nr 61, wydanie z dnia 14/03/2014 MAGAZYN STOŁECZNY, str. 10 
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VII  Walne Zgromadzenie RSM „Praga” 

tradycyjnie odbywało się w auli Wyższej 

Szkoły Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej. 

W zebraniach poszczególnych sześciu części, które 

odbywały się w dniach od 9 do 17 czerwca 2014 roku, 

uczestniczyli członkowie wszystkich osiedli oraz 

członkowie oczekujący na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych, którzy obradowali wspólnie 

z Osiedlem „Erazma”. Obrady otwierała 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Hanna Jarzębska, 

a w przypadku Osiedli „Erazma” i „Poraje” vice 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Nowak. 

Materiały, które były przedmiotem obrad Walnego 

Zgromadzenia zostały wyłożone, w ustawowo 

przewidzianym terminie, w administracjach osiedli oraz 

zamieszczone na stronie internetowej, a także 

opublikowane w czerwcowym wydaniu gazety eReSeM 

PRAGA.  

Po zrealizowaniu spraw organizacyjnych, 

przewidzianych w porządku obrad, przystąpiono do 

części merytorycznej Walnego Zgromadzenia. Prezes 

Zarządu Andrzej Półrolniczak omawiał, na każdej części 

zebrania, Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 

roku. Informował zebranych, o bardzo dobrych 

wynikach gospodarczych osiągniętych zarówno 

w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

jak i w działalności gospodarczej. Łącznie wynik 

finansowy, po odprowadzeniu podatku dochodowego od 

osób prawnych, wyniósł 20 639 640,93 zł, z tego 

w gospodarce zasobami mieszkaniowymi 

14 916 852,33 zł, a z działalności gospodarczej wyniósł 

5 722 788,60 zł. Spółdzielnia ma stabilną sytuację 

gospodarczą. Jest silnym zdrowym organizmem 

gospodarczym, dobrze rokującym na przyszłe lata. Pan 

Prezes poinformował o zdobytych przez Spółdzielnię 

nagrodach. Wiele uwagi poświęcił sprawom 

eksploatacji, remontów i modernizacji, kosztów 

utrzymania zasobów Spółdzielni oraz opłatom 

czynszowym. Zwrócił uwagę na podnoszone przez firmy 

zewnętrzne, w tym przez dostawców mediów tj. m.in. 

Dalkię, MPWiK, MPO i inne, opłaty niezależne od 

Spółdzielni, które w 2013 roku stanowiły 60,37% ogółu 

wszystkich kosztów ponoszonych przez mieszkańców, 

z tytułu opłat użytkowania lokalu mieszkalnego. 

Pan Prezes wyjaśnił, że Spółdzielnia jest jedynie 

przekaźnikiem tych pieniędzy do dostawców. Podkreślił, 

że koszty zależne od 

Spółdzielni wynosiły 

w 2013 roku 39,63%. 

Pan Prezes zwrócił 

również uwagę na 

rosnące opłaty z tytułu 

użytkowania 

wieczystego gruntów, 

które Spółdzielnia 

systematycznie 

otrzymuje z Urzędu 

Miasta st. Warszawy. 

Opłaty te są zaskarżane 

przez Spółdzielnię do 

sądu. W wyniku 

prowadzonych 

procesów, opłaty 

ostatecznie są niższe. 

Pan Prezes odniósł się 

również do realizacji działalności inwestycyjnej. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej prezentowali Hanna 

Jarzębska Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz 

vice Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Nowak, 

którzy także zwrócili uwagę na bardzo dobre wyniki 

uzyskane przez Spółdzielnię w 2013 roku. 

W dalszej części zebrania członkowie Spółdzielni 

poprzez głosowania, w większości jednomyślne, 

podejmowali uchwały, m.in. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego w 2013 roku, przeznaczając 

zysk netto z działalności gospodarczej w kwocie 

5 402 852,65 zł na: 

1. fundusz remontowy w kwocie  4 524 695,55 zł 

2. działalność eksploatacyjną Osiedli  

 w 2014 r. w kwocie 909 928,85 zł 

3. działalność eksploatacyjną Biura Zarządu 

 w 2014 r. w wysokości osiągniętego 

 w kwocie 253 164,20 zł zysku netto 

 w Biurze Zarządu w 2013 r.  253 164,20 zł 

4. działalność społeczno-oświatowo-kulturalną 

 Spółdzielni w kwocie  35 000,00 zł 

 

Na wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiono 

projekt uchwały sprawie przyjęcia zmiany § 14 i § 15 

Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, 

którą członkowie Spółdzielni podjęli z zadowoleniem. 

Uchwała wprowadziła korzystne zmiany dla osób 

bliskich, będących spadkobiercami byłego członka 

Spółdzielni, w przypadku ubiegania się o uzyskanie 

członkostwa. Zgodnie z przyjętą przez Walne 

Zgromadzenie w/w zmianą statutu – obecnie osoba 

bliska, która jest spadkobiercą byłego członka – wnosi 

udziały w wysokości jaką wnosił członek, po którym 

dziedziczy. A zatem zamiast obowiązującej dotychczas 

kwoty 1500 zł (trzy udziały po 500 zł) osoba ta płaci 

od 5 groszy do 500 zł. Uzyskanie członkostwa daje mu 

oczywiście korzyści z pożytków Spółdzielni, tzn. wnosi 

niższe opłaty za lokal. 

Walne Zgromadzenie podjęło również wiele innych 

uchwał, w tym m.in. dotyczących odwołań od decyzji 

Rady Nadzorczej w sprawie o wygaśnięcia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali oraz 

o wykluczenia ze Spółdzielni osób, które posiadały 

zaległości finansowe z tytułu należnych opłat 

czynszowych. W trakcie zebrania członkowie 

spółdzielni zadawali pytania, na które otrzymywali 

wyczerpujące odpowiedzi. Walne Zgromadzenie 

przebiegało w duchu merytorycznej i roboczej dyskusji. 

Krystyna Zielińska 

W CZERWCU 2014 ODBYŁO SIĘ  
VII WALNE ZGROMADZENIE 

RSM „PRAGA” 

Opublikowany obok tekst wskazuje na istotne 

problemy związane z funkcjonowaniem wspólnot 

mieszkaniowych. Tymczasem w spółdzielniach takie 

problemy nie występują. Zgodnie z art. 27 ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia sprawuje 

ustawowy zarząd nieruchomościami. Jak wynika 

z powyższego, sposób zarządu spółdzielni 

mieszkaniowej jest ustawowym usankcjonowaniem 

faktu, że spółdzielnia mieszkaniowa jest związkiem 

osób, które zakładając ją lub przystępując do niej, 

zawierają umowę (statut), według której kształtują swe 

prawa i obowiązki, w tym w zakresie zarządzania 

wspólnymi nieruchomościami (a zatem także sposób 

zorganizowania uprawnień poszczególnych organów 

spółdzielni, obligatoryjnych i fakultatywnych). 

Właściciele lokali ponoszą koszty eksploatacji 

i utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości wspólnych oraz inne koszty stosownie do 

art. 4-6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

i postanowień statutu, a kompetencje poszczególnych 

organów spółdzielni (zarządu, rady nadzorczej, walnego 

zgromadzenia, organów fakultatywnych) w zakresie 

zarządzania określają postanowienia ustawy (art. 27 ust. 

4 i 5 ustawy i art. 46 prawa spółdzielczego) i statutu. 

W tym ostatnim zakresie członkowie spółdzielni, poza 

wskazanymi wyjątkami ustawowymi, mają pełną 

swobodę kształtowania w „umowie” (statucie) swych 

praw do zarządzania. 

Szczegółowe regulacje stanowią regulaminy uchwalane 

przez organy spółdzielni, które w sposób możliwie 

wyczerpujący obejmują sytuacje związane 

z zarządzaniem rozliczaniem, czy też wzajemnymi 

relacja mi członków spółdzielni. 

Tym samym, formuła organizacji spółdzielczej stwarza 

warunki, aby nie miały miejsca sytuacje, w których 

nieuregulowane są kwestie rozliczeń np. za media, 

a przede wszystkim, aby nie miały miejsca sytuacje, 

w których praca członków spółdzielni nad rozwojem 

majątku spółdzielczego, była niweczona. 

 

Adwokat Grzegorz Krawczyk 

KOMENTARZ SPÓŁDZIELNI 
DO ART YKUŁU „ON SIĘ KĄPIE, … ”  

VII Walne Zgromadzenie podczas obrad. 
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P oniżej przedstawiamy wykaz wniosków Spółdzielni 

o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych na terenie Osiedla 

„Kijowska”, w których Urząd Dzielnicy Praga Północ 

wydał sprzeciw lub odmówił wydania pozwolenia na 

budowę. Jednak dzięki staraniom Spółdzielni niektóre 

z tych decyzji  Urzędu Dzielnicy zostały uchylone przez 

Wojewodę Mazowieckiego i zadania zostały wykonane 

z pożytkiem dla mieszkańców. 

 

1. Zgłoszenie wykonania pochylni dla 

niepełnosprawnych przy Białostockiej 9 – 

16.05.2012r. Urząd Dzielnicy wydał w dniu 

10.08.2012r. sprzeciw wobec zgłoszenia twierdząc, 

że RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Zostało wniesione 

odwołanie i Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 

05.10.2012r. uchylił decyzję Urzędu. Pochylnia 

została wykonana w roku 2013. 

2. Zgłoszenie przebudowy przyłącza wodociągowego do 

budynku Białostocka 7 – 16.05.2012r. Urząd 

Dzielnicy w dniu 10.08.2012r. wydał sprzeciw wobec 

zgłoszenia twierdząc, że RSM „Praga” nie posiada 

prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 

Zostało wniesione odwołanie i Wojewoda 

Mazowiecki decyzją z dnia 05.10.2012r. uchylił 

decyzję Urzędu. Przyłącze zostało wykonane w roku 

2013. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla 

ocieplenia budynku przy ul. Radzymińskiej 60/66 

został złożony 22.05.2013r. Urząd Dzielnicy w dniu 

10.07.2013r. odmówił wydania pozwolenia twierdząc, 

że RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Zostało wniesione 

odwołanie i decyzją z dnia 08.10.2013r. Wojewoda 

Mazowiecki uchylił decyzję Urzędu. Pozwolenie na 

budowę zostało wydane dnia 16.01.2014r. 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla 

ocieplenia budynku przy ul. Łomżyńskiej 15/25 został 

złożony 22.05.2013r. Urząd Dzielnicy w dniu 

10.07.2013r. odmówił wydania pozwolenia twierdząc, 

że RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Zostało wniesione 

odwołanie i decyzją z dnia 08.10.2013r. Wojewoda 

Mazowiecki uchylił decyzję Urzędu. Pozwolenie na 

budowę zostało wydane dnia 16.01.2014r. 

5. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku Radzymińska 54/58 

zostało złożone dnia 12.12.2013r. Urząd dnia 

19.02.2014r. wydał sprzeciw wobec zgłoszenia 

twierdząc, że RSM „Praga” nie posiada prawa 

do dysponowania terenem na cele budowlane. 

Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję o sprzeciwie, 

jednak Urząd Miasta zaskarżył decyzję Wojewody. 

Zaskarżenie nie zostało jeszcze rozpatrzone. 

6. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku Radzymińska 60/66 

zostało złożone dnia 06.12.2013r. Urząd dnia 

19.02.2014r. wydał sprzeciw wobec zgłoszenia 

twierdząc, że RSM „Praga” nie posiada prawa 

do dysponowania terenem na cele budowlane. 

Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Urzędu. 

7. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku Radzymińska 68/72 

zostało złożone dnia 06.12.2013r. Urząd wydał w dniu 

19.02.2014r. sprzeciw wobec zgłoszenia twierdząc, że 

RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Wojewoda Mazowiecki 

uchylił decyzję Urzędu. 

8. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku Łomżyńska 15/25 

zostało złożone dnia 12.12.2013r. Urząd wydał 

w sprzeciw wobec zgłoszenia twierdząc, że RSM 

„Praga” nie posiada prawa do dysponowania terenem 

na cele budowlane. Odwołanie wniesione 

do Wojewody Mazowieckiego nie zostało jeszcze 

rozpatrzone. 

9. Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku Białostocka 9 zostało 

złożone dnia 07.02.2014r. Urząd wydał w dniu 

07.03.2014r. sprzeciw wobec zgłoszenia twierdząc, 

że RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Urząd wydał w dniu 

07.03.2014r. sprzeciw wobec zgłoszenia twierdząc, 

że RSM „Praga” nie posiada prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane. Wojewoda Mazowiecki 

uchylił decyzję Urzędu. 

10.Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza 

i oświetlenia terenu przy placu zabaw,  siłowni 

plenerowej i placu z urządzeniami do ćwiczeń 

„BODY WORKS”, pomiędzy budynkami Markowska 

6 i Ząbkowska 42 zostało złożone dnia 14.08.2014r. 

Urząd wydał w dniu 08.09.2014r. sprzeciw wobec 

zgłoszenia twierdząc, że RSM „Praga” nie posiada 

prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 

Przygotowywane jest odwołanie od decyzji Urzędu. 

Maciej Czernikowski 

NIEPOTRZEBNE KŁODY POD NOGI  
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC UTRUDNIA REMONTY 

Zespół Funky Tank powstał w 2010 roku i ruszył pełną 

parą, grając wiele koncertów w kraju i za granicą, 

tworząc wiele  kompozycji. 

W 2011 roku grupa związała się z nowym 

klawiszowcem Pawłem Jędrzejewskim. Ten skład  

okazał się niezwykle płodny i kreatywny, wzbogacając 

repertuar Funky Tank o wiele utworów, które 

są wyrazem muzycznych fascynacji wszystkich 

członków zespołu i które swobodnie łączą takie style jak 

reggae, ska, rock’n’roll, funk, pop, jazz, fusion, a nawet 

hard rock czy rock progresywny. Próbując zdefiniować 

tę stylistyczną różnorodność, członkowie Funky Tank 

postanowili określić uprawiany przez siebie gatunek 

muzyczny mianem Funky’Reggae’Roll . Nazwa ta, choć 

pojemna, i tak nie do końca oddaje muzyczną 

wszechstronność zespołu. 

Na wiosnę 2013 roku zespół przyjął do składu nowego 

perkusistę Marcina Orzechowskiego i w tym składzie 

zaliczył 2 festiwale: Góra Rocka 2013 i Unique Festiwal 

2013, których stał się laureatem. 

Na koniec roku 2013 piosenka Funky Tank 

"A gdyby tak" zajęła 4 miejsce w konkursie na 

"Radiowy przebój roku 2013" organizowanym przez 

portal "www.lubieradio.pl". Do piosenki „A gdyby tak” 

zespół nakręcił klip, który był emitowany w wielu 

stacjach telewizyjnych. Jego popularność to 22.000 

odsłon po 2 miesiącach na YouTube. Utwór ten znalazł 

się w ścisłej czołówce finału zorganizowanego przez 

Muzeum Powstania Warszawskiego na "Szlagier dla 

Warszawy". 

Utwór "Gdzie jest mój kot!" 

zainspirowany twórczością 

Black Sabbath znakomicie radzi 

sobie na kilku radiowych listach 

przebojów. Docenił go m.in. 

redaktor Marek Wiernik, 

prezentując go na antenie 

Polskiego Radia. 

Piosenka dotarła również do 

1 miejsca na Liście Przebojów Fabryki Zespołów Radia 

RockTime, oraz do 2 miejsca Listy Przebojów 

niemieckiego Radia Aspect. Zaistnieliśmy również 

na liście Radia Lublin. 

Zespół Funky Tank grał u boku takich wykonawców jak: 

Agnieszka Chylińska, De Mono, Closterkeller, Papa 

Dance, Krzysztof Jaryczewski, OZ, Golden Life, 

Apteka, Marek Piekarczyk, Lombard, Cree, Bajm. 

Współpracował także z Collage, Rezerwat, Yokashin, 

Imish, Robertem Gawlińskim. Najnowsza płyta zespołu 

Funky Tank p.t. "Funky'Reggae'Roll" robi oszałamiającą 

furorę. W ciągu miesiąca sprzedało się 1000 

egzemplarzy! 

W związku z tym niespodziewanym sukcesem zespół 

postanowił wyprodukować kolejny 

nakład płyt, który by sprostał 

oczekiwaniom fanów. Nowa 

okładka płyty będzie zawierała to 

co przeoczono w drukarni, czyli? 

Jako bonus track zespół postanowił 

umieścić utwór 'Warszawa 

Walcząca’ o tematyce Powstania 

Warszawskiego. Nakręcono do 

tego utworu klip z udziałem kilku 

grup rekonstrukcyjnych (Kampinos, Wolf, Bluszcz), 

który z miejsca zdobył uznanie najważniejszych stacji 

telewizyjnych i radiowych.   Zespół tworzą: Zbyszek 

Bieniak wokal, Piotr Trela gitara, Adam Ławrynowicz 

gitara basowa, Paweł Jędrzejewski instrumenty 

klawiszowe, Marcin Orzechowski perkusja.  Redakcja 

FUNKY TANK 

Urząd Dzielnicy Praga Północ nie pozwalał 

Spółdzielni prowadzić tych remontów uzasadniając 

to nieuregulowanym stanem prawnym gruntów, 

a przecież regulacja stanów prawnych gruntów 

na rzecz spółdzielni należy do obowiązków Urzędu. 

Ze stanowiskiem spółdzielni zgadza się jednak 

Wojewoda. 

Działania urzędników dzielnicy Praga Północ 

powodują zbędne wydłużenia w czasie tak bardzo 

potrzebnych prac remontowych i modernizacyjnych 

oraz dodatkowe koszty (wszak wszyscy urzędnicy 

są utrzymywani z pieniędzy publicznych). 

Powtarzalność postępowań, pomimo jednoznacznych 

decyzji Wojewody potwierdzających prawo 

Spółdzielni do dysponowania tymi gruntami na cele 

budowlane, odbieramy jako złą wolę Urzędu. 

Niezrozumiałe jest, że Urząd Dzielnicy nie chciał 

wyrazić zgody nawet na wybudowanie pochylni dla 

niepełnosprawnych. Zupełnie niepotrzebnie angażują 

pracowników i prawników Spółdzielni oraz Urzędu 

Wojewódzkiego i Urzędu Dzielnicy, tym bardziej 

że za każdym razem okazuje się, że Spółdzielnia ma 

rację.  Andrzej Podkoliński 
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Tradycyjnie w okresie wakacji 

Administracje Osiedli RSM „Praga” oraz 

kluby osiedlowe naszej Spółdzielni były 

organizatorami akcji „Lato w mieście”. 

Z atrakcyjnych zajęć korzystały głównie 

dzieci, które w czasie roku szkolnego 

uczęszczają na zajęcia klubowe. Dla 

wielu z nich po minionym lecie 

pozostaną miłe wspomnienia. Bo czyż 

można zapomnieć fantastyczną 

wycieczkę statkiem w górę Wisły, nie 

zachwycić się bajecznymi ogrodami 

Króla Jana III w Wilanowie 

lub wspaniałymi roślinami Ogrodu 

Botanicznego. Akcja „Lato 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. 

W pierwszych trzech tygodniach lipca 

akcja była prowadzona przez kluby: 

„Nasz klub” w Osiedlu „Generalska”, 

„Kołatka” w Osiedlu „Targówek” oraz 

klub „Arkona” w Osiedlu „Poraje”. 

Dzieci z „Naszego Klubu" z Osiedla 

„Generalska", gdzie prowadzącymi były 

Panie Beata Grochowska i Aleksandra 

Uznańska, uczestniczyły w szeregu 

wycieczkach i wyjściach np. do Domu 

Kultury “Rakowiec”, na Stare Miasto, 

na dziedziniec Zamku Królewskiego, 

uczestniczyły również w niezapomnianej 

wycieczce z przewodnikiem po Starej 

Pradze. Wybrały się na zajęcia 

tematyczne do: “Mediateki”, do Muzeum 

Historycznego, do Domu Spotkań 

z Historią i do wielu innych 

fantastycznych miejsc. Poza tym brały 

udział we wspaniałej imprezie 

inaugurującej „Lato w mieście”w Parku 

Agrykola. Ponadto w klubie odbyły się 

zajęcia modelarskie, konkursy 

tematyczne oraz turniej tenisa stołowego. 

Dzieci ze wszystkich klubów korzystały 

z zajęć plastycznych zorganizowanych 

przez Muzeum Historii Żydów Polskich, 

bawiły się w sali zabaw „Eldorado” 

w C.H. Bemowo, a także wyżywały się 

sportowo na kolejce grawitacyjnej 

w Parku „Szczęśliwice”. Podczas 

upalnych wakacyjnych dni dzieci 

korzystały z bezpłatnych wejść na baseny 

i kąpieliska warszawskie. 

W Osiedlu „Targówek" o atrakcyjny 

program w lipcu zatroszczyły się Panie 

Małgorzata Kryszyłowicz i Jadwiga 

Krawczyk z klubu „Kołatka”, 

a w sierpniu w klubie „Pinokio" 

prowadzącymi były Panie Edyta 

Redestowicz i Bożenna Bujak. Podobnie 

jak w Osiedlu „Generalska” dzieci miały 

zapewnione szereg atrakcyjnych wyjść 

i wycieczek zarówno do placówek 

kulturalnych, domów kultury, muzeów, 

obiektów sportowych, parków oraz 

innych ciekawych miejsc. Ponadto 

odbyły się zajęcia plastyczno- techniczne, 

gry i zabawy na orientację, konkursy 

tematyczne, turniej tenisa stołowego, 

projekcje filmów i bajek na DVD, dzieci 

korzystały z gier świetlicowych. 

Czwarty tydzień akcji był tygodniem 

świetlicowym. W klubie odbywały się 

w tym czasie zajęcia stacjonarne: 

warsztaty plastyczne, projekcje filmów, 

konkursy taneczne, konkurs „Mam 

talent”. Na zakończenie dzieci otrzymały 

drobne upominki. Na zakończenie akcji 

„Lato w mieście” dzieci z klubów 

„Kołatka” i „Arkona” uczestniczyły 

w „Pizza Party”, które odbyło się 

w pizzerii „Prawy Brzeg” – była pizza 

i słodycze. 

W Osiedlu „Poraje” w klubie „Arkona” 

o wakacyjne atrakcje dla dzieci postarały 

się prowadzące akcję „Lato w mieście” 

instruktorki Panie Maria Wasilewska 

i Joanna Chudolińska. I tutaj dzieciom nie 

zabrakło frapujących wycieczek, spotkań 

z ciekawymi ludźmi, lekcji muzealnych, 

bajkowych spektakli i sportowych 

przeżyć. 

Na szczególną uwagę zasługują lekcje 

muzealne w Zamku Królewskim oraz 

niezwykle przyjazna atmosfera podczas 

zajęć w Muzeum Historii Żydów 

Polskich. Wielu atrakcji dostarczył 

dzieciom hipopotam w Ogrodzie 

Zoologicznym, a pływający tam rekin 

napawał wszystkich grozą. Nie sposób 

wymienić wszystkich przeżyć. 

Szczególną atrakcją dla dzieci z klubów 

„Kołatka” i „Arkona” było zwiedzanie 

Stadionu Narodowego „Śladami 

piłkarzy”. Wszyscy koniecznie musieli 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotelu 

Lewandowskiego, a oglądanie trybun 

z najwyższego poziomu tarasu 

widokowego było fascynujące. 

W dniu 01.07.2014 r. odbyła się w klubie 

„Arkona” „Zakręcona zabawa” 

poszerzona o atrakcje w plenerze. Przed 

klubem odbył się pokaz baniek 

mydlanych, pokaz tańca, konkursy 

sprawnościowe i animacje artystyczne 

w wykonaniu artystów „Złoty Dukat” 

oraz instruktorów z klubu „Arkona”. 

W imprezie uczestniczyły również dzieci 

z klubów „Kołatka” i „Nasz Klub”. 

Ponadto podczas akcji odbyły się 

warsztaty plastyczno-techniczne, 

modelarskie, kącik kulinarny „Ciasto, 

babeczki i tosty”, konkurs tańca, śpiewu, 

sportowy i inne. Dzieci otrzymały 

nagrody- akcesoria sportowe, plastyczne 

i słodycze. 

Tegoroczna akcja „Lato w mieście" jak 

co roku cieszyła się dużym 

zainteresowaniem dzieci i młodzieży. 

Wzięło w niej udział około 130 

uczestników. Akcja współfinansowana 

była przez Robotniczą Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Praga”, przez Urząd 

Miasta Stołecznego Warszawy oraz 

częściowo przez rodziców dzieci 

uczestniczących w akcji. Programy 

przewidziane na czas akcji były na 

bieżąco modyfikowane ze względu na 

niesprzyjającą aurę. 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Praga” szczególne podziękowanie 

składa wolontariuszom: druhowi 

Krzysztofowi Najbergowi oraz Panom: 

Jackowi Włodarskiemu, Jarosławowi 

Bujakowi, Michałowi Wielga 

i Dominikowi Gocławskiemu za 

zaangażowanie i czas poświęcony 

dzieciom podczas tegorocznych wakacji. 

Jadwiga Krawczyk  

Krystyna Zielińska 

J eszcze przed wakacjami na wniosek 

mieszkańców budynków przy ul. Bia-

łostockiej i RSM „Praga” w Urzędzie 

Dzielnicy Praga Północ odbyło się spo-

tkanie dotyczące sygnałów dźwiękowych 

wydawanych przez pociągi w rejonie 

dworca Warszawa Wileńska. Mieszkańcy 

skarżyli się na hałas i uciążliwości z tym 

związane. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele: Urzędu Dzielnicy, Poli-

cji, Straży Miejskiej, Polskich Linii Kole-

jowych, Kolei  Mazowieckich oraz RSM 

„Praga”. Ustalono,  że zgodnie z przepi-

sami i ustawionymi znakami maszyniści 

są obowiązani dawać sygnał ale w celu 

zmniejszenia uciążliwości z tym związa-

nych podjęte zostaną działania: 

1. Kierownictwo Kolei Mazowieckiej 

w czasie szkoleń i rozmów zwróci 

uwagę, aby sygnał był podawany 

w niezbędnym zakresie bez              

przedłużania. 

2. Urząd Dzielnicy wystąpi do Minister-

stwa Infrastruktury i Rozwoju o zmia-

ny w rozporządzeniu i budowę ekranu 

dźwiękochłonnego. 

3. Służby mundurowe będą wspierać wy-

stąpienie stosownymi oświadczeniami. 

4. Polskie Linie Kolejowe wstawią 

do planu przyszłego roku budowę ekra-

nów na wysokości bloków oraz   wy-

stąpią do PKP SA o możliwość 

uszczelnienia terenu do nich należące-

go (między Białostocką 5 a 7). 

5. Warszawa Wileńska wspólnie 

z Urzędem Dzielnicy  podejmą prace 

nad uszczelnieniem terenu rozjazdów 

dworca i torowisk do przejazdu przy 

ul. Szwedzkiej. 

Będziemy monitorować realizację ustaleń 

i informować Państwa. 

Relację ze spotkania przekazał        

Tomasz Jankojć - Zastępca Prezesa 

Zarządu ds. Eksploatacji 

SPOTKANIE U BURMISTRZA 
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC  

Rynek Starego Miasta 

Łazienki Królewskie 

Festyn Fantastyczne Lato w Parku 
Szczęśliwickim 

Zwiedzanie Jednostki Straży Pożarnej 

Konkurs Mini Mam Talent w Klubie Kołatka 

Zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej 

WAKACJE W RSM „PRAGA”  
„LATO W MIEŚCIE 2014”  
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O d wielu lat RSM „Praga” boryka się z problemem 

nieuregulowanego stanu prawnego gruntów pod 

budynkami spółdzielczymi. Problem jest poważny, gdyż 

dotyczy ok. 50% gruntów pozostających w zasobach 

Spółdzielni, tj. ok. 63 hektarów. 

Pomimo, że Spółdzielnia weszła w ich posiadanie 

legalnie i spełnia wszystkie warunki przewidziane 

w ustawie o gospodarce nieruchomościami do uzyskania 

prawa użytkowania wieczystego, to ciągle tego tytułu 

nie ma. Obowiązek ustanowienia prawa użytkowania 

wieczystego na rzecz spółdzielni spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego, w naszym 

przypadku na Urzędzie m. st. Warszawy. Wnioski 

o ustanowienie użytkowania wieczystego RSM „Praga” 

złożyła w terminie zakreślonym ustawą, tj. do końca 

1995r. Część tych wniosków została rozpatrzona i na ich 

podstawie do końca 2002 r. uzyskaliśmy prawo 

użytkowania wieczystego do gruntów o powierzchni 

ok. 35 hektarów. Natomiast w okresie od 2002 r. do 

dzisiaj udało nam się uregulować tylko ok. 0,2 ha, tj. 

2000 m2. Głównym powodem, dla którego większość 

warszawskich spółdzielni mieszkaniowych nie ma 

uregulowanego tytułu do gruntu, jest zwykłe zaniechanie 

prac przez Urząd. Jest to dla nas podwójnie 

niekorzystne. 

Po pierwsze - nie mamy prawnorzeczowego tytułu do 

gruntu, dlatego nawet Urząd utrudnia Spółdzielni prace 

remontowe, w wielu postępowaniach nie jesteśmy 

uznawani za stronę, nie możemy właściwie 

reprezentować interesów Spółdzielni i spółdzielców, 

mieszkańcy nie mogą zakładać ksiąg wieczystych dla 

lokali i swobodnie tymi lokalami dysponować. 

Po drugie - im dłużej trwa rozpatrywanie wniosków, tym 

więcej mamy przeszkód do pokonania. Wynikają one 

z tego, że wnioski są rozpatrywane według przepisów 

obowiązujących w dacie rozpatrzenia, a nie tych 

obowiązujących w dacie składania. Wszystkie nasze 

wnioski zostały złożone w 1995 roku. Przepisy bardzo 

się od tego czasu zmieniły na niekorzyść spółdzielni 

i cały czas się zmieniają. 

Od 2 lat Spółdzielnia prowadzi indywidualne rozmowy 

z Miastem o regulacji gruntów na rzecz RSM „Praga”. 

Odbyło się kilka spotkań z Dyrektorem Biura 

Gospodarki Nieruchomościami i Naczelnikami 

poszczególnych Delegatur. Na razie nie przyniosło to 

widocznych efektów. 

 Dlatego, niezależnie od prowadzonych rozmów, 

Zarząd RSM „Praga” postanowił sukcesywnie składać 

do sądu pozwy o zobowiązanie m. st. Warszawy do 

złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu prawa 

użytkowania wieczystego. Obecnie toczą się sprawy 

sądowe dla następujących nieruchomości: 

 ul. Białostocka 7, 9, 11 (I C 578/06), 

 ul. Jagiellońska 2, 4, 6 (I C 762/11), 

 „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy 

ulicach: Radzymińskiej, Łochowskiej, Wołomińskiej,  

 Siedleckiej (I C 724/11), 

 ul. Askenazego, Zamiejska, Trocka (I C 116/12),  

 ul. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska (I C 128/12). 

 

Jednakże postępowania sądowe są kosztowne i także 

długotrwałe. Sprawa o ustanowienie użytkowania 

wieczystego dla nieruchomości przy ul. Białostockiej 7, 

9,11 trwa od 2006 r. i nie widać końca. Oczywiście, 

gdyby przedstawiciele m. st. Warszawy chcieli 

współpracować ze Spółdzielnią, nawet sprawy w sądzie 

mogłyby zakończyć się szybko, np. ugodą przedsądową. 

Ostatnio pojawiła się nadzieja, że sytuacja może się 

poprawi. Prezydent m. st. Warszawy w październiku 

2013r. powołała Zespół do spraw regulacji 

stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania 

i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych. Przewodniczącym Zespołu został 

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Ze strony urzędu 

w skład Zespołu weszli między innymi: Dyrektor Biura 

Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektor Biura 

Prawnego, Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi, Dyrektor Biura Geodezji i Katastru, 

Dyrektor Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego. Ze strony spółdzielni oraz wspólnot 

mieszkaniowych w skład Zespołu weszli Prezesi lub 

delegowani przedstawiciele. Spółdzielnię RSM „Praga” 

reprezentuje Andrzej Półrolniczak Prezes Zarządu. Do 

zadań Zespołu należy między innymi: analiza 

możliwości regulacji stanu prawnego gruntów będących 

we władaniu spółdzielni mieszkaniowych, rozpatrywanie 

kwestii dotyczących tzw. reprywatyzacji związanej 

z dekretem warszawskim, analiza problemów 

związanych z przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości 

z zastosowaniem bonifikat oraz inne ważne dla nas 

zagadnienia. Spotkania miały odbywać się raz 

w miesiącu, ale jak na razie odbyły się tylko 4. Padło na 

nich kilka obiecujących propozycji, np. aby spółdzielnie 

nabywały roszczenia od byłych właścicieli. Wtedy na 

gruncie zwolnionym z roszczeń m. st. Warszawa 

ustanowi prawo użytkowania wieczystego na rzecz tej 

spółdzielni i rozliczy ją z kosztów, które poniosła na 

nabycie roszczeń, w opłacie z tytułu użytkowania 

wieczystego przedmiotowego gruntu. 

Inną propozycją jest projekt zarządzenia Prezydenta m. 

st. Warszawy, w którym zostaną jednoznacznie, ale 

dosyć liberalnie określone, niezbędne dokumenty do 

potwierdzenia spełnienia przez spółdzielnie warunków 

wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami 

do uzyskania prawa użytkowania wieczystego. 

Mamy nadzieję, że podjęte działania oraz proponowane 

rozwiązania, nie są jedynie przedwyborczymi 

obietnicami oraz, że spowodują one, iż regulacja stanu 

prawnego gruntów nareszcie ruszy z miejsca. Jednakże 

do tej pory żadnych konkretów nie ma. 

Innym problemem, z którym Zarząd RSM „Praga” 

boryka się od jakiegoś czasu, to spór z m. st. Warszawą 

o zapłatę za korzystanie z gruntów objętych roszczeniem 

Spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego. 

Urząd zamiast regulować prawa do gruntów, wymaga od 

spółdzielni, aby wnosiła opłaty za korzystanie z tych 

terenów. Wcześniej żądał opłaty równej wysokości 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a od pewnego 

czasu w wysokości równej połowie tej opłaty. Kwoty 

żądane przez Urząd są znacznie większe od tych, które 

Spółdzielnia zbiera na ten cel od mieszkańców. Żadne 

przepisy prawa nie określają stawki, jaka byłaby 

odpowiednia w takiej sytuacji. Dlatego spór o zapłatę 

przeniósł się na salę sądową. Niestety sądy w podobnych 

sprawach orzekają bardzo różnie. Zarządowi Spółdzielni 

zależy na tym, aby uzyskać prawo użytkowania 

wieczystego do tych gruntów, co jednoznacznie 

określiłoby prawa i obowiązku stron. Ważne dla Zarządu 

jest także to, aby mieszkańcy ponosili racjonalne koszty 

związane z korzystaniem z gruntów. Biorąc pod uwagę 

wszystkie wyżej wymienione argumenty, przystąpiliśmy 

do rozmów z przedstawicielami Miasta w sprawie 

podpisania ugody. W tej sprawie odbyło się kilka 

spotkań Andrzeja Półrolniczaka Prezesa Zarządu RSM 

„Praga” z Panem Marcinem Bajko Dyrektorem Biura 

Gospodarki Nieruchomościami. Jesteśmy zdecydowanie 

bliżej porozumienia, dotyczącego gruntów położonych 

na Tarchominie, niż na początku rozmów. 

 

Ewa Gniewek 

REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

Reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Zdrowy Targówek” - zdobywając trzy medale - 

odniosła wielki sukces podczas XX Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży, zorganizowanej w dniach 13.-15. 

czerwca w Wałbrzychu. W zawodach startowali kadeci 

reprezentujący styl klasyczny. 

Po raz kolejny popis swoich wielkich możliwości dał 

Emil Gwiazda. Wygrał on cztery walki przez 

przewagę techniczną (czyli sięgającą co najmniej 

siedmiu punktów), tracąc przy tym jedynie dwa punkty. 

Oczywiście, zdobył złoty medal w kategorii 58 kg. Nic 

dziwnego zatem, że trener kadry narodowej powołał 

Emila do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 

kadetów, które odbędą się na Słowacji w połowie lipca. 

Pierwszym sukcesem w skali ogólnopolskiej może 

pochwalić się Jakub Nowosiak, który zdobył srebrny 

medal w kategorii 85 kg. Z kolei Daniel Marciniak 

powtórzył sukces z ubiegłego roku, zdobywając - tym 

razem w kategorii 54 kg - medal brązowy. Warto 

zwrócić uwagę, że Daniel jest najmłodszy z całej ekipy 

Targówka i za rok będzie mógł wystartować ponownie 

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Klubowi 

trenerzy od dawna przepowiadają mu wielką przyszłość 

i liczą na to, że pokaże on wówczas swój potencjał. 

Debiutujący w wielkiej imprezie Emil Kasprowicz zajął 

dalsze miejsce, ale jest on zawodnikiem ambitnym 

i można mieć nadzieję, iż w następnych zawodach 

pokaże lwi pazur. 

Tych czterech zawodników zapewniło swojemu 

Klubowi szóste miejsce w klasyfikacji drużynowej, 

obejmującej 54 kluby. Warto nadmienić, że niektóre 

z nich były reprezentowane przez dziesięcioosobowe 

nawet ekipy. Być może to nieskromne, ale należy 

również zwrócić uwagę, iż Klub z Targówka był 

najlepszy spośród warszawskich ekip. 

Sukces jest efektem ciężkiej pracy zawodników i ich 

sparingpartnerów. Jest również wynikiem bardzo dobrej 

współpracy z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Praga”, która udostępnia Klubowi lokal na treningi. 

Nie sposób pominąć wielkich zasług klubowych 

trenerów - zarówno tych, którzy byli na Olimpiadzie 

(Robert Żółtowski i Tomasz Piskorz), jak i tych, 

którzy w tym czasie wykonywali inne sportowe 

obowiązki (Jacek Sidorowicz i Marek Wałachowski). 

Tak trzymać, Panowie! Roman Soroczyński 

MEDALE  NA  OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADZIE  MŁODZIEŻY 
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L edwie zaczął się rok szkolny - a co 

za tym idzie, również jesienny sezon 

sportowy - Uczniowski Klub Sportowy 

„Zdrowy Targówek” zorganizował 

dwie imprezy. Pierwszą z nich był 

Piknik Sportowo-Rekreacyjny pod nazwą 

„Radość-Spor t-Młodość”. Uważny 

Czytelnik zauważy akcenty w nazwie 

imprezy. Nic dziwnego: wszak 

współorganizatorem pikniku była 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Praga” – na co dzień udostępniająca 

Klubowi swój lokal przy ulicy Heleny 

Junkiewicz 8. Właśnie przed siedzibą 

Klubu we wtorek, 9 września 2014 roku, 

spotkali się uczestnicy imprezy, których 

powitał prezes Klubu, Roman 

Soroczyński. 

Jeszcze dwie godziny przed 

rozpoczęciem Pikniku organizatorzy 

mieli obawy, czy dojdzie on do skutku. 

Wtedy bowiem warszawski Targówek, 

w wyniku kilkuminutowej ulewy, stanął 

w wodzie. Na szczęście stosunkowo 

wysoka temperatura spowodowała, że 

woda szybko wyparowała i można było 

usunąć jej resztki z namiotów oraz z maty 

zapaśniczej. 

Mata była istotnym elementem Pikniku. 

Zorganizowano na niej pokazy 

w wykonaniu zapaśników z Targówka 

oraz IV Turniej Zapaśniczy o Puchar 

Prezesa UKS „Zdrowy Targówek”. 

W turnieju, obok gospodarzy, startowali 

reprezentanci trzech warszawskich 

klubów zapaśniczych: UKS Gwardia, 

UKS Talent Białołęka i UKS Marysin. 

Wszyscy widzowie mieli okazję 

wysłuchać komentarzy „profesora 

zapasów” Andrzeja Suprona, 

omawiającego elementy pokazu 

i przebieg walk. Spośród zawodników 

UKS „Zdrowy Targówek” najlepiej 

wypadł Bartosz Sobieski, który zajął 

pierwsze miejsce w kategorii 45 kg. 

Drugie miejsca w swoich kategoriach 

zajęli: Maciej Mirecki, Maks 

Korbuszewski, Jakub Grabowski, zaś 

trzecie – Oskar Kaflik. Najlepsi 

zawodnicy turnieju otrzymali puchary 

prezesa Klubu oraz nagrody 

ufundowane przez znanego działacza 

samorządowego i spółdzielczego, 

Dariusza Klimaszewskiego. 

Jeszcze nie zakończyły się walki 

zapaśników, a już dzieci miały 

okazję sprawdzić swoją sprawność 

podczas konkurencji sprawnościowych, 

zorganizowanych na specjalnie 

ustawionym torze przeszkód. Początkowo 

rodzice kibicowali swoim pociechom, 

a potem część z nich stanęła również do 

rywalizacji. Pary mieszane – rodzic 

i dziecko – miały za zadanie wykonać 

różnorodne zadania, w dodatku w jak 

najkrótszym czasie. Emocji było co 

niemiara! 

Nie samym sportem dzieci żyją. Dlatego 

duże zainteresowanie wywołały pokazy 

taneczne w wykonaniu, kierowanych 

przez Paulinę Przestrzelską, zespołów 

tanecznych SCOOBY DOO CREW 

i FOLLOW THE BEAT. Warto 

nadmienić, że pierwszy z nich jest sekcją 

sportową UKS „Zdrowy Targówek”. 

Równie duże zainteresowanie wzbudziła 

nauka tańca hiszpańskiego, prowadzona 

przez Irmę Vargas. 

Piknik stał się okazją do zaprezentowania 

zarysu działalności prowadzonej na 

osiedlach „Targówek” i „Generalska” 

przez kluby Spółdzielni: „Pinokio”, 

„Kołatka” i „Nasz Klub”. 

Przygotowanym przez nie atrakcjom 

bacznie przyglądali się między innymi 

prezes RSM „Praga”, Andrzej 

Półrolniczak oraz Jego Zastępca 

Ryszard Zarański. Drugi z panów pod 

koniec imprezy wręczył zawodnikom 

UKS „Zdrowy Targówek” - medalistom 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 

Emilowi Gwieździe i Danielowi 

Marciniakowi, nagrody ufundowane 

przez Spółdzielnię. 

Kiedy już zapadły ciemności, pani 

Elżbieta Kucińska zaprezentowała 

wspaniały pokaz ognia. Było to 

niezwykle piękne zwieńczenie 

atrakcyjnego Pikniku. 

Kilka dni później – w piątek i w sobotę, 

12. i 13. września - UKS „Zdrowy 

Targówek” zorganizował Drużynowe 

Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach 

w stylu klasycznym. 

Często w sporcie mawia się, że „ściany 

pomagają” gospodarzom. Każdy może 

interpretować te słowa na swój sposób. 

Zapaśnicy z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Zdrowy Targówek” mogą 

z czystym sumieniem stwierdzić, że 

przynajmniej jeden sposób interpretacji 

ich nie dotyczy. 

Mało tego: w przypadku Mistrzostw 

mogą wręcz zacytować podwójne 

znaczenie przysłowiowej gościnności 

wobec przyjezdnych drużyn. Bowiem 

Klub jest znany ze sprawnej organizacji 

imprez sportowych i godnego 

podejmowania gości. Podczas mistrzostw 

doszła do tego „gościnność” w postaci 

ustępowania innym pod względem 

sportowym. Nie było to jednak 

zaskoczeniem. Przed zawodami Zarząd 

Klubu oficjalnie poinformował, że 

traktuje start swoich podopiecznych, 

z których większość – to jeszcze kadeci, 

jako doskonałą okazję do doskonalenia 

ich umiejętności. 

Sprawdziły się również inne 

przewidywania. Otóż, zapaśnicy 

OLIMPIJCZYKA Radom po raz kolejny 

okazali się najlepsi podczas zawodów 

organizowanych w Hali OSiR Dzielnicy 

Targówek. Wprawdzie trener Zdzisław 

Kolanek zarzekał się, że udział 

w zawodach drużynowych jest 

elementem przygotowań do startów 

indywidualnych, ale w trakcie 

poszczególnych meczów turnieju widać 

było, że zależy mu na zwycięstwach. 

Podobnie było podczas ostatniego, bardzo 

zaciętego i wyrównanego, meczu 

zawodów, który decydował o tytule 

Drużynowego Mistrza Polski. Naprzeciw 

reprezentacji OLIMPIJCZYKA Radom 

stanęli zawodnicy z SSA Legia 1926 

Warszawa. W lżejszych kategoriach 

wagowych przewagę osiągali 

„olimpijczycy”, natomiast w cięższych 

prym wiedli warszawscy atleci. 

W ostatecznym rozrachunku ekipa 

z Radomia wygrała 5:3 i jej trener stanął 

na najwyższym stopniu podium. 

Legioniści musieli pogodzić się 

z zajęciem drugiego miejsca, zaś trzecie 

zdobyli BUDOWLANI z Olsztyna. 

Drużyny CARTUSII Kartuzy i UKS 

„Zdrowy Targówek” znalazły się poza 

podium, zajmując (odpowiednio) czwarte 

i piąte miejsca. 

Zmaganiom zapaśników przyglądała się 

stosunkowo liczna reprezentacja Zarządu 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: 

Burmistrz Grzegorz Zawistowski oraz 

dwaj Jego zastępcy – Wacław Kowalski 

i Grzegorz Gadecki. Nic dziwnego: 

wszak turniej był współfinansowany 

przez Urząd Dzielnicy. Duże 

zainteresowanie przebiegiem zawodów 

przejawiali także inni goście imprezy: 

wspomniany wyżej Dariusz 

Klimaszewski, który sprawował patronat 

honorowy nad Mistrzostwami, Marek 

Goliszewski - prezes Business Centre 

Club, Marek Wałachowski - dyrektor 

sportowy Polskiego Związku 

Zapaśniczego Jan Żurawski - honorowy 

Prezes Warszawsko-Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz 

Urszula Kielan – wicemistrzyni 

olimpijska w skoku wzwyż z 1980 roku. 

Podczas powitania uczestników 

Mistrzostw prezes UKS „Zdrowy 

Targówek”, Roman Soroczyński, 

podkreślał dużą pomoc, jaką – w związku 

z organizacją imprezy - Klub otrzymał od 

Urzędu Dzielnicy Targówek, pana 

Dariusza Klimaszewskiego, VIII Ogrodu 

Jordanowskiego z ulicy Suwalskiej oraz 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga”. 

Nie wszyscy mogli dojechać na 

warszawski Targówek. I tu swoją moc 

okazał Internet: zawody były 

transmitowane za pośrednictwem 

telewizji internetowej www.sportowa.tv. 

Ponadto patronat medialny nad imprezą 

sprawowały Radio RMF MAXXX oraz 

portale: www.warszawa.pl, 

www.heroldtargowka.pl 

Roman Soroczyński 

UDANY POCZĄTEK JESIENNEGO  

SEZONU SPORTOWEGO 

Rozgrzewka na macie. 

Nie samym sportem dzieci żyją. 

Prezesi: RSM "Praga" i UKS "Targówek" 

Andrzej Supron prowadzi zawody. 

Dziewczyny otrzymały nagrody za pomoc przy 
organizacji Pikniku. 
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE 

Zarząd RSM "Praga" i Rada Osiedla Targówek zachęcają mieszkańców Targówka do zapoznania się  

z projektem planu.  Jak będzie wyglądał Targówek jest ważne dla wszystkich jego mieszkańców. 
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KRZYŻÓWKA 

PISANIE WIERSZY 
 

Wiersz napisać nie jest trudno  

- Gdy się weźmiesz za to szczerze.  

Trzeba słowa rymowane,  

Wydrukować na papierze. 

Papier martwy jest i przyjmie,  

Wszystko co ci myśl przyniesie.  

Czego dzisiaj doświadczyłeś  

- I co już wiedziałeś wcześniej. 

Do pisania trzeba tylko, 

Chęci, papier i ołówek. 

Aby wiersz był zrozumiały,  

Trzeba najpierw dać nagłówek. 

Potem w treści się zagłębić  

- Jak przystało na poetę.  

- Gdy cię wena zacznie gnębić,  

Wówczas już poetą jesteś. 

Choć „poeta” wielkie słowo, 

Nie załamuj się pismaku. 

Wymyśl czasem to i owo, 

Byś w pisaniu nie miał braków. 

Bo kto pisze ten jest wielki  

- Nieraz to dowiodło życie. 

A kto czyta twoje myśli, 

Ten się kształci znakomicie. 

Rozważając tak myślałem  

- By puścić fantazji wodze. 

Przy okazji napisałem,  

Rymowany wiersz, jak sądzę. 

 Sprzedam mieszkanie 37 m2, 

2 pokojowe z aneksem kuchennym, 

balkonem i piwnicą. W przedpokoju 

oraz mniejszym pokoju znajdują się 

szafy w zabudowie. W kuchni 

i łazience glazura, terakota. 

Mieszkanie przy ul. Targowej, blisko 

Centrum Handlowego Wileńska, 

bezpośrednio przy nowej stacji metra. 

Telefon do kontaktu 516 044 108 

 Zamienię dwa pokoje (47 m2) 

w osiedlu Białostocka (V p.) na trzy 

lub cztery pokoje. Tel: 696 500 514 

OGŁOSZENIA DROBNE AAA Tani Serwis Komputerowy 

18zł/h 24h, Dojazd 0 zł  

Tel. 510-540-640 

Ogłoszenie o licytacji 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 

Informujemy, iż w dniu 17.11.2014 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a 

w Warszawie w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. H. Junkiewicz 4 m 35, dla której Sąd Rejonowy 

dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00460362/5. 

 

 Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego 

(piwnica) o pow. 2,00 m2. 

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,80 m2.  

 W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły. 

 Dogodny dojazd do Centrum, niedługo będzie ukończona budowa metra.  

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa, osoby starszej, studenta. 

 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 311.000,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania 

i wynosi: 

233.250,00 zł   tj. TYLKO   4.106,51 zł/m
2
 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 31.100,00 zł na rachunek depozytowy Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ nr: 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019 lub na konto Komornika Sądowego nr: 87 2030 0045 1110 0000 0199 

6060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy 

Pragi - Północ Piotra Gurniaka, pod numerem telefonu: (22) 465-67-15, 519-649-060 po powołaniu się na sygnaturę akt PG KM 247/14. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ 

przy ul. Terespolskiej 15A odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sadowego z akt postępowania 

egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 2187/13. 

RSM Praga oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przybiciu.  

Zapraszamy do Licytacji !!! 

RYMOWANKI 
NASZEGO 

MIESZKAŃCA 
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Sudoku (jap. 数独 sūdoku?, od sūji 

wa dokushin ni kagiru, czyli cyfry muszą 

być pojedyncze) - łamigłówka, której 

celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 

w taki sposób, aby w każdym wierszu, w 

każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu 

pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych 

„blokami” lub „podkwadratami”) znalazło 

się po jednej cyfrze od 1 do 9. 

 

 

 

Cztery lata minęły bardzo szybko, 

a już słychać, że będzie pan walczył 

o mandat radnego do Rady 

Warszawy, ciągnie wilka do lasu? 

 

Tak, rzeczywiście zaproponowano mi 

start w wyborach na liście SLD – Lewica 

Razem na pierwszym miejscu do Rady 

Warszawy. Po konsultacjach z Anią moją 

żoną i synkiem Dominikiem, który 

w międzyczasie ku naszej wielkiej 

radości pojawił się w rodzinie, wyraziłem 

zgodę. Sądzę, że moje doświadczenie 

może się przydać, szczególnie 

we wspieraniu spraw naszej 

prawobrzeżnej Warszawy. Przecież każdy 

wie ile było obietnic a ile rzeczywiście 

zrobiono dla Targówka, Pragi czy 

Białołęki. 

 

Gratulujemy Dominika, ale to nie 

był Pana jedyny sukces w okresie 

tych czterech lat? 

 

Dziękuję, w imieniu żony i swoim 

własnym. Oczywiście, że nie. Nadal 

jestem aktywny spółdzielcą, działam 

w Radzie Osiedla Targówek, 

od lat prowadzę naszą część 

Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”, 

zorganizowałem bezpłatne porady 

prawne dla mieszkańców Targówka, 

które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Jestem również społecznym 

Pełnomocnikiem Zarządu RSM Praga do 

spraw koncepcji budowy domu kultury na 

Targówku, przypomnę, że ma to być 

nowoczesna placówka kultury, łącząca 

funkcje domu kultury, mediateki, 

uniwersytetu trzeciego wieku i miejsca 

spotkań ludzi młodych. Tego miejsca tak 

brakuje na mapie Targówka 

Mieszkaniowego… 

 

No właśnie dom kultury, 

z lokalizacją przy Trockiej, czy 

mamy coś nowego w sprawie? 

 

Od lat walczę, przy silnym wsparciu 

zarządu spółdzielni , o nasz dom kultury 

na Targówku. Zarząd RSM Praga 

dwukrotnie pisemnie ponawiał 

propozycję budowy wspólnie z miastem 

domu kultury, osobiście w zeszłym roku 

rozmawiałem na ten temat z Panią 

Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz. 

Przez ponad 45 minut przekonywałem 

o potrzebie tej inwestycji, ale cóż 

pani prezydent była chyba wtedy 

bardziej zaniepokojona zbliżającym się 

referendum o jej odwołanie. W tej 

sprawie wspólnie z panem Andrzejem 

Półrolniczakiem, prezesem Zarządu RSM 

Praga rozmawialiśmy z dyrektorami biur 

i radnymi miasta. Oczywiście na 

przeszkodzie stoją nieuregulowane 

sprawy prawno-własnościowe gruntów, 

do których regulację wiele lat temu 

zobowiązało się miasto. Ostatnio o tym, 

a także lokalizacji Bazarku na 

Trockiej rozmawiałem z panem 

Michałem Olszewskim, wiceprezydentem 

Warszawy. Nadal jednak w sprawie domu 

kultury na Trockiej (taką lokalizację 

zaproponowała nasza spółdzielnia) 

szczegółów brak. Od lat tylko słowa, 

słowa, słowa… To powód dlaczego 

kandyduję, bez wyraźnego wsparcia 

w Radzie Warszawy wiele spraw naszych 

mieszkańców, w tym spółdzielczych 

pozostanie bez załatwienia. Do tych 

spraw zaliczam regulację gruntów na 

rzecz spółdzielni i jej mieszkańców oraz 

wprowadzenie bonifikat dla spółdzielni, 

aby mieszkańcy nie musieli płacić 

tak wysokich opłat za użytkowanie 

wieczyste. O obietnicach i zaniedbaniach 

w budowie infrastruktury na Pradze i na 

Targówku już nie wspomnę… 

 

Mówi Pan o zaniedbaniach 

w infrastrukturze, a Pan się na tym 

obszarze zna dość dobrze jako były 

szef komisji miejskiej, czy coś się 

w tym czasie zmieniło? 

 

Niestety nie wiele, samo metro, zaledwie 

dwie stacje po praskiej stronie to za mało. 

Po drugiej stronie Wisły cały czas trwa 

budowanie, a u nas Trasa Świętokrzyska 

na papierze (tylko odbudowane 700 

metrów Sokolej nad stacją metra), 

Św. Wincentego nadal tylko w planach, 

na most Krasińskiego wydano 

kilkanaście milionów, pieniądze 

przepadły i trzeba zaczynać wszystko od 

nowa, a o Łodygowej, Trasie Tysiąclecia, 

dokończeniu Trasy Mostu Północnego 

do Płochocińskiej (odcinek do 

Kanału Żerańskiego) czy przebudowie 

Marywilskiej już nie wspomnę. To też 

kolejny powód dlaczego kandyduję.  

 

Ale na tych sprawach świat się po 

prawej stronie Wisły nie kończy? 

 

Oczywiście, dlatego od lat, mogę 

z pewnością powiedzieć, że z grupą 

przyjaciół takich jak m. in. Romek 

Soroczyński, prezes UKS „Zdrowy 

Targówek” czy Andrzej Supron, mistrz 

świata w zapasach, organizujemy zawody 

w zapasach. To imprezy, nie tylko dla 

dzieci z Targówka i Pragi ale i jak 

na przykład ostatnio rangi mistrzostw 

Polski juniorów czy też zawody 

międzynarodowe. Muszę tu koniecznie 

dodać, że nasza młodzież ma tutaj co raz 

więcej do powiedzenia, mamy już swoich 

mistrzów Polski. Od lat pomagam też 

klubowi GKP „Targówek” w organizacji 

turniejów m. in. piłkarskich dla dzieci 

i młodzieży… To dobrze, że nasze dzieci 

i młodzież mają możliwość aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

 

Czyli nie był to dla Pana czas 

zmarnowany? 

 

Z pewnością nie. Starałem się 

wykorzystać go w stu procentach. 

Większa rodzina, o której mówiłem 

to większe obowiązki. Dodatkowo 

aktywność społeczna, która zawsze mnie 

pociągała. Ale jest jeszcze coś co mnie 

szczególnie napędza do działania. 

To pewien niepokój, rodzaj niespełnienia 

i niezadowolenia, że za mało zrobiłem, 

że mogłem zrobić więcej. To dlatego 

podejmuję nowe wyzwania i dlatego 

z pewnością biorę na siebie nowe 

obowiązki.  

Rozmawiał Marek Borkowski 

* * * 

Dariusz Klimaszewski – Kandydat do 

Rady Miasta w nadchodzących wyborach 

samorządowych. 

 w kadencji 1992-2002 Przewodniczący 

Rady Gminy Targówek, 

 w kadencji 2002-2010 radny Rady 

Miasta, 

 członek Rady Osiedla Targówek RSM 

„Praga”, 

 przewodniczący Walnych Zgromadzeń 

Osiedla Targówek, 

 inicjator budowy ścieżek rowerowych 

na Targówku i Pradze Północ, 

 inicjator akcji sportowych 

i charytatywnych, 

 na co dzień zajmuje się sprawami 

ochrony środowiska. 
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O nowych wyzwaniach - wywiad 

z Dariuszem Klimaszewskim 
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