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r e k l a m a  

D zięki prowadzonym przez Spół-

dzielnię pracom termomoderniza-

cyjnym obejmującym m.in. docieplenia 

elewacji i stropodachów, wymianę okien 

w częściach wspólnych, wymianę lub 

modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania doprowadziliśmy do znacz-

nego ograniczenia zużycia ciepła. Dzięki 

temu, mimo tak drastycznego wzrostu 

cen za ciepło, opłaty które wnoszą Pań-

stwo za ciepło, rosną w sposób niewielki. 

Niestety należy się spodziewać, że w na-

stępnych latach dostawcy ciepła będą 

nadal systematycznie podnosić jego cenę.  

Dlatego, żeby zmniejszyć opłaty za cie-

pło zachęcamy Państwa do montażu po-

dzielników kosztów ciepła. Do tej pory 

w naszej Spółdzielni w podzielniki kosz-

tów ciepła zostało wyposażonych 47 

budynków, co stanowi ponad 20 % zaso-

bów Spółdzielni. Miesięczny koszt zuży-

tego ciepła w budynkach z podzielnika-

mi w Państwa osiedlu jest o 0,52 - 0,90 

zł/m2/m-c niższy, niż w budynkach bez 

podzielników. Oznacza to dla lokalu 

o powierzchni 55 m2 oszczędność w ska-

li roku od 343 zł do nawet 594 zł. 

W roku 2014 średni koszt ciepła w bu-

dynkach bez podzielników np. w Osiedlu 

„Erazma” wyniósł 2,05 zł/m2/m-c i tyle 

mieszkańcy w ostatecznym rozliczeniu 

za 2014 rok zapłacili. W budynkach wy-

Od lat,  każdego roku rosną opłaty za ciepło od dostawcy (dawniej 
SPEC, obecnie Veolia), które zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.  
Od 2000 roku ceny ciepła wzrosły ponad trzykrotnie. Także w roku 
2015 cena ciepła wzrosła w sierpniu o blisko 5%. W kolejnych latach 
można się spodziewać kolejnych podwyżek cen ciepła.  

R ada Nadzorcza RSM „Praga” 

w dniu 22.09.2015 r. uchwaliła 

plan eksploatacji i utrzymania nierucho-

mości Spółdzielni na 2016 r. W ślad za 

tym podjęła uchwałę w sprawie przyję-

cia wysokości stawek opłat na pokrycie 

kosztów zależnych od Spółdzielni, tj. 

stawek eksploatacyjnych (administrowania, 

utrzymania czystości, konserwacji, prze-

glądów technicznych), odpisu na fun-

dusz remontowy oraz stawek na pokry-

cie kosztów działalności społeczno-

oświatowo-kulturalnej. Stawki te obo-

wiązywać będą od dnia 01.01.2016 r. 

Projekty planów na 2016 r. przygotowy-

wane 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 2016 r. zostały przygotowane w opar-

ciu o wykonanie planu za I półrocze 

2015 roku oraz przewidywane wykona-

nie za cały rok. 

Dzięki prowadzonej w Spółdzielni wła-

ściwej polityce gospodarczej, sytuacja 

Spółdzielni jest dobra. Także wyniki 

roku 2015 będą lepsze niż zakładane 

w planie. Dzięki temu opłata na pokrycie 

kosztów eksploatacji (administrowanie, 

utrzymanie czystości, konserwacja, 

przeglądy techniczne) w żadnym Osie-

dlu nie ulega zwiększeniu, a w Osie-

dlach „Targówek” i „Jagiellońska” opła-

ta ta ulega obniżeniu. 

W Osiedlu „Kijowska”, „Generalska”, 

„Poraje” i „Erazma” opłata na pokrycie 

kosztów eksploatacji nie ulega zmianie, 

jedynie w Osiedlu „Kijowska” i „Generalska” 

w ramach tej opłaty następuje nieznaczne 

przesunięcie między konserwacją a prze-

glądami technicznymi. 

Należy podkreślić, że od kilku lat opłaty 

na pokrycie kosztów eksploatacji nie ule-

gają zmianie lub zmieniają się nieznacz-

nie, np. w Osiedlu „Erazma” opłaty te nie 

uległy zmianie od 2011 r., a w Osiedlu 

„Poraje” od 2012 r. W żadnym Osiedlu nie 

ulega zmianie również stawka opłaty na 

działalność społeczno-oświatowo-kulturalną. 

r e k l a m a  

Poszukujemy archiwalnych dokumentów, a w szczególności zdjęć 
o naszej Spółdzielni, które moglibyśmy w przyszłości publikować 

np. na łamach naszej Gazety, podczas organizowania wystaw, 
bądź przy innych okazjach. 

Jeżeli chcą Państwo przyłączyć się do naszej akcji, prosimy 
o kontakt telefoniczny 22 517 20 79 lub mailowy: 

redakcja@rsmpraga.pl 

Serdecznie zachęcamy 

Redakcja 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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O fensywa radziecka powodowała, 

że na zajętych terenach żołnierze 

Armii Krajowej byli rozbrajani i aresz-

towani. Stalin zagarnięte przez ZSRR 

w 1939 r. ziemie polskie uważał za swo-

je terytorium, zaś wschodnią granicę 

Polski miał zamiar ustalić na Bugu. Od-

rodzone Państwo Polskie miało zostać 

całkowicie podporządkowane ZSRR. 

Rząd Rzeczpospolitej na uchodźctwie 

oraz Przywódcy Państwa Podziemnego 

rozszyfrowali zamiary Stalina i uważali, 

że podjęcie próby oswobodzenia War-

szawy własnymi siłami, zanim wkroczą 

do niej Rosjanie, da przynajmniej efekt, 

iż uszanowane zostanie Prawo Polaków 

do decydowania o własnym losie. Zwy-

cięskie powstanie miało dać sygnał 

światu, że Polska nie godzi się na narzu-

canie jej innej zależności. Jednakże, 

wyznaczając datę wybuchu powstania, 

dowództwo nie znało szczegółowych 

decyzji zapadłych na Kremlu, ani też nie 

posiadało dokładnych informacji nt. 

działań wojsk radzieckich na froncie.  

Stalin wraz z dowództwem uznał, że 

skoro najkorzystniej przebiegają działa-

nia wojenne na centralnym odcinku 

frontu, należy część wojsk przerzucić na 

skrzydło północne, żeby opanować tere-

ny Prus Wschodnich oraz państw bał-

tyckich, a także na południe żeby wkro-

czyć na Bałkany. Decyzja ta miała nega-

tywny wpływ na losy Powstania, gdyż 

m. in. kosztem 1 Frontu Białoruskiego 

nacierającego na Warszawę, zasilono 

wojska na skrzydle północnym i połu-

dniowym frontu. 

28 lipca marszałek Konstanty Rokossow-

ski dowódca 1 Frontu Białoruskiego, po 

zajęciu Brześcia i Siedlec otrzymał roz-

kaz rozwijania ogólnego natarcia w kie-

runku Warszawy i do 5-8 sierpnia uchwy-

cenia przyczółków na Narwi w rejonie 

Pułtuska i Serocka, a także opanowania 

Pragi. Lewym skrzydłem zaś uchwycić 

przyczółek w rejonie Dęblina, Zwolenia 

i Solca. Z tego przyczółku planowano 

rozwinąć natarcie na północ, aby rozbić 

niemiecką obroną wzdłuż Wisły i Narwi, 

ułatwiając w ten sposób 2 Frontowi Bia-

łoruskiemu forsowanie Narwi. Nie prze-

widywano zatem czołowego uderzenia 

na Warszawę, lecz obejście jej na pół-

noc i południe od miasta.  

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. 

w chwili, kiedy pod Okuniewem i Ra-

dzyminem trwała wielka bitwa pancerna 

pomiędzy radziecką 2 armią pancerną 

i dwoma niemieckimi korpusami pan-

cernymi. Niemcy odparli atak, co spo-

wodowało, że 2 armia pancerna przeszła 

do obrony. Fakt ten bardzo skompliko-

wał sytuację pod Warszawą. W momen-

cie, kiedy gen. Tadeusz Bór – Komo-

rowski dawał rozkaz do rozpoczęcia 

powstania, licząc na szybkie dotarcie do 

miasta Rosjan, ci ostatni zostali zatrzy-

mani na przedpolach Warszawy. Niem-

cy zaś przystąpili do umacniania linii 

obrony na przedmościu warszawskim. 

Marszałek Rokossowski, nie mogąc 

kontynuować natarcia w kierunku pół-

nocnym, zmienił zadanie 8 armii, która 

posuwała się za 2 armią pancerną 

w kierunku Pragi, i nakazał jej sforso-

wać Wisłę na południe od Warszawy, 

pod Magnuszewem. Ponieważ w tym 

miejscu Niemcy nie posiadali więk-

szych sił, dowódca 9 armii gen. Niko-

laus von Vormann, odpowiedzialny za 

obronę linii Wisły w rejonie Warszawy, 

wysłał pod Magnuszew rezerwy z oko-

lic Warszawy przeznaczone do stłumie-

nia powstania. Decyzja ta czasowo po-

prawiła sytuację powstańców w mieście, 

którzy w pierwszych dniach powstania 

wypierali Niemców z niektórych obsza-

rów, lecz doprowadziła do jednoczesne-

go zaryglowania radzieckiej 8 armii na 

przyczółku magnuszewskim.  

Na pozostałych odcinkach całego frontu 

toczyły się zacięte walki. Stalin, aby nie 

zostać posądzony o złą wolę braku po-

mocy dla walczącej Warszawy, nakazał 

podjęcie natarcia w kierunku Warszawy 

47 i 70 armii wzmocnionym dwoma 

korpusami 2 armii pancernej, która 

wcześniej poniosła ciężkie straty pod 

Radzyminem i Okuniewem. Z braku 

dostatecznej przewagi rozpoczęte 10 

sierpnia natarcie rozwijało się bardzo 

powoli. Niemcy stawiali zaś skuteczny 

opór, czyniąc liczne straty po obu stro-

nach. Stalin jednak nie zamierzał 

wzmacniać wojsk nacierających na Pra-

gę. Na początku września zgodził się 

jedynie skierować na Warszawę 1 armię 

Wojska Polskiego z rejonu przyczółku 

magnuszewskiego. Do operacji praskiej 

została zaangażowana polska 1 Dywizja 

Piechoty im. Tadeusza Kościuszki do-

wodzona przez gen. Zygmunta Berlinga. 

Niemcy zdążyli jednak wybudować na 

przedmościu trzy pozycje obronne. Dwie 

przebiegały na zewnątrz miasta, a trzecia 

wzdłuż zwartej zabudowy Pragi.  

Plan operacji praskiej przewidywał ude-

rzenie 47 i 70 armii w ogólnym kierun-

ku na Pragę i na północ od Warszawy. 

Celem było osiągnięcie Wisły na odcin-

ku od Warszawy do Modlina, zaś głów-

ne zadanie miało na celu przełamanie 

obrony niemieckiej na południowy 

wschód od Pragi i rozwinięcie natarcia 

w kierunku Jabłonny i Legionowa. 

Główne natarcie w kierunku Pragi posu-

wało się wzdłuż linii kolejowej Otwock 

– Praga. W nocy z 8 na 9 września czo-

łowe oddziały polskiej 1 dywizji piecho-

ty wyszły na pozycję w pasie pomiędzy 

hutą szkła a stacją kolejową w Między-

lesiu. Natomiast 10 września ruszyło 

natarcie na szerokim froncie od Zielonki 

do Starej Miłosnej. W ten sposób natar-

cie wojsk 47 i 70 armii rozwinęło się na 

ponad 30-kilometrowym odcinku od 

Beniaminowa do miejscowości Zbytki. 

Pod wieczór 10 września 70 armia dotar-

ła pod Strugę, Nieporęt i Stanisławów, 

gdzie została zatrzymana przez siły nie-

mieckie. Nieco większe sukcesy odnio-

sła 47 armia, której wojska dotarły do 

Starej Miłosnej i Zielonki, a także opa-

nowały stację kolejową Wawer i dotarły 

do Gocławia. Zaś polska 1 dywizja pie-

choty zdobyła Wygodę, a następnie skie-

rowała się na Grochów i Kawęczyn. Do 

1 pułku piechoty na Grochowie dołączy-

ła grupa powstańców AK. 

Po dwóch dniach walki o Pragę weszły 

w decydujące stadium. Obie strony za-

częły zwiększać swoje siły. 12 września 

Niemcom po pięciu kontratakach udało 

się odrzucić wojska 70 armii z linii szo-

sy Struga – Nieporęt pod Słupno. Do-

piero wprowadzenie do działań czołgów 

przełamało opór niemiecki. W godzi-

nach popołudniowych udało się wejść 

na wschodnie ulice Pragi. Walki o Pragę 

były bardzo ciężkie i krwawe. W kom-

paniach 1 pułku piechoty pozostało po 

30-40 żołnierzy zdolnych do walki. 

13 września gen. Berling otrzymał rozkaz 

od marszałka Rokossowskiego wprowa-

dzenia w nocy z 15 na 16 września do 

walk o Pragę całości sił 1 Armii Wojska 

Polskiego. Jednakże do tej ofensywy nie 

doszło, gdyż w nocy z 13 na 14 września 

opór Niemców osłabł, którzy rozpoczęli 

wycofywanie swoich wojsk na nową linię 

obrony wzdłuż zachodniego brzegu Wi-

sły, północnego skraju Pragi, nad kanał 

Bródnowski oraz Bugo-Narew. W związ-

ku z tym marsz. Rokossowski nakazał 

kontynuować natarcie 47 i 70 armii. 143 

dywizja piechoty uderzyła na Saską Kępę 

i południowy skraj Parku Skaryszewskie-

go. Na lewym skrzydle w kierunku mostu 

Kierbedzia (w miejscu dzisiejszego mostu 

Śląsko – Dąbrowskiego) nacierał 1 pułk 

piechoty, w centrum 2 pułk piechoty, a na 

prawym skrzydle w kierunku koszar przy 

ul. 11 listopada 3 pułk piechoty. Niemcy 

stawiali silny opór, często kontratakując. 

Jednak wszystkie trzy polskie pułki parły 

do przodu. 1 pułk piechoty rankiem 14 

września dotarł do ZOO, lecz został stam-

tąd odrzucony kontratakiem i nie zdołał 

opanować mostu. 2 pułk piechoty o godz. 

5 zdobył Dworzec Wileński, a 3 pułk 

piechoty został zatrzymany na ul. Św. 

Wincentego. 

Ok. 4 nad ranem 14 września 175 dywi-

zja opanowała Kamionek i port praski. 

76 dywizja piechoty do godz. 9 dotarła 

na Zacisze i Targówek. Ponieważ tempo 

działań zaczęło słabnąć, dowódca 47 

armii gen. Nikołaj Gusiew zawrócił 8 

korpus pancerny spod Marek i nakazał 

uderzyć w kierunku Zacisza i Bródna 

oraz wezwał lotnictwo.  

W rezultacie ok. godz. 13 opanowano 

tereny położone na północ od Ogrodu 

Zoologicznego, a także obszar na podej-

ściu do mostu kolejowego. Ponadto 

wojska pancerne podeszły pod Cmen-

tarz Bródnowski i stację kolejową na 

Pradze. Wyparto również zostały odzia-

ły niemieckie z Zacisza i nawiązano 

walki o Bródno. Dopiero o świcie 15 

września rozbito resztki sił niemieckich 

broniących dostępu do mostu kolejowe-

go. Niemcy, wycofując się na lewy 

brzeg, zaminowali i zniszczyli wszyst-

kie mosty przez Wisłę przed dotarciem 

do nich oddziałów polskich i dywizji 

radzieckich. Dostęp do lewobrzeżnej 

części Warszawy, gdzie dogorywało 

Powstanie, został odcięty. 

Nie ulega wątpliwości, że stosunek Stali-

na do wybuchu Powstania Warszawskie-

go był wrogi. Wiedząc o tym, że natarcie 

1 Frontu Białoruskiego pod Warszawą 

zostało zatrzymane przez wojska nie-

mieckie, Stalin liczył, że Powstanie szyb-

ko upadnie. Aby przyspieszyć ten upa-

dek nakazał wyłapywać partyzanckie 

oddziały AK spieszące do Warszawy na 

pomoc walczącym powstańcom.  

Łukasz Zaprawa 

Źródło: 

H. Stańczyk, Z dziejów militarnych Pragi, 

Warszawa 1999 

23 czerwca 1944 r. na froncie wschodnim rozpoczęła się jedna z największych 

operacji II wojny światowej pod kryptonimem „Bagration”, w której wzięły udział 

4 fronty radzieckie (1 Nadbałtycki, oraz 1, 2 i 3 Białoruski) z zadaniem rozbicia 

niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Zaś 12 lipca natarcie rozpoczął 1 Front 

Ukraiński. Armia Czerwona szybko przedzierała się przez niemieckie linie obrony 

i po zdobyciu Wilna, Mińska Białoruskiego, Grodna i Kowna, a także Lwowa, 

Rawy Ruskiej, Lublina i Siedlec rozpoczęła natarcie w kierunku Warszawy. 
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ogłoszenie  społeczne  

posażonych w podzielniki średni koszt ogrzewania wyniósł 

1,41 zł/m2/m-c, a więc był o 0,64 zł/m2/m-c mniejszy. 

Zastosowanie podzielników umożliwia 

rozliczenie kosztów ciepła budynku na 

poszczególne lokale wg indywidualne-

go ich zużycia. Dzięki temu systemowi 

mieszkańcy mają wpływ na wysokość 

ponoszonych opłat za ciepło. System 

ten pozwala na włączenie się Państwa 

w proces oszczędzania ciepła. 

Odpowiadając na najczęściej zadawane 

pytania informujemy, że podzielniki 

instalowane w zasobach RSM „Praga” 

posiadają niezbędne dopuszczenia do stosowania i certy-

fikaty. Są odczytywane zdalnie drogą radiową, bez po-

trzeby udostępniania lokalu. Koszt urządzeń i ich mon-

tażu pokrywany jest z funduszu remontowego. Rozlicze-

nia kosztów ciepła w oparciu o wskazania podzielników 

dokonuje specjalistyczna firma, a roczny koszt odczytu 

i rozliczenia w wysokości 7,38 zł za podzielnik (co daje 

około 0,04zł/m2/m-c) doliczany jest do kosztów zużyte-

go ciepła. Rozliczenie kosztów ciepła następuje 

w oparciu o „Regulamin rozliczania kosztów ciepła 

w RSM „Praga” – dostępny w Administracji Osiedla 

„Erazma”, w Biurze Zarządu Spółdzielni lub na naszej 

stronie internetowej: www.rsmpraga.pl 

Poniżej przedstawiamy tabele z koszta-

mi ciepła za rok 2014 w budynkach 

z podzielnikami i bez podzielników 

w Osiedlach RSM „Praga”. Należy 

podkreślić, że są to faktyczne koszty 

zużytego ciepła, już po dokonanym 

rozliczeniu, w przeliczeniu na m2 po-

wierzchni miesięcznie. Na tle ogólnie 

niskich kosztów ciepła w budynkach 

RSM „Praga” koszty ciepła w budyn-

kach z podzielnikami są wyraźnie jesz-

cze niższe. Oczywiście opłaty za ciepło 

w poszczególnych lokalach wyposażonych w podzielni-

ki zależą od indywidualnego  oszczędzania ciepła, jed-

nak zdecydowana większość lokatorów w budynkach 

z podzielnikami otrzymała zwroty, pomimo niższych 

zaliczek płaconych na ogrzewanie, niż w budynkach bez 

podzielników.  

Agnieszka Haponiuk 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

OSIEDLE „GENERALSKA” 
koszt ogrzewania 

[zł/m2 m-c] 

budynki z podzielnikami  

Gajkowicza 11 1,70 

Mokra 4 1,50 
Zamiejska 7 1,39 

Zamiejska 13 1,75 

Zamiejska 17 1,81 

Askenazego 1 1,72 

Askenazego 11 1,71 
Janinówka 14 1,75 

Remiszewska 7 2,18 

średnio 1,72 

budynki bez podzielników 2,02 

OSIEDLE „KIJOWSKA” 
koszt ogrzewania 

[zł/m2 m-c] 

budynki z podzielnikami  

Białostocka 9 1,59 
Białostocka 11 1,51 

Wiosenna 3 1,68 

średnio 1,59 

budynki bez podzielników 2,22 

OSIEDLE „TARGÓWEK” 
koszt ogrzewania 

[zł/m2 m-c] 

budynki z podzielnikami  

Radzymińska 97 1,29 

P. Skargi 61 1,58 
H. Junkiewicz 1 1,53 

H. Junkiewicz 2b 1,48 

H. Junkiewicz 10 1,63 

H. Junkiewicz 12 1,96 

Remiszewska 18 1,48 
Remiszewska 20 1,44 

Św. Wincentego 38 1,27 

Św. Wincentego 40 1,25 

średnio 1,49 

budynki bez podzielników 2,04 

OSIEDLE „JAGIELLOŃSKA” 
koszt ogrzewania 

[zł/m2 m-c] 

budynki z podzielnikami  

Jagiellońska 1 2,02 

Jagiellońska 2 1,63 

Jagiellońska 3 1,69 

Jagiellońska 5a 1,95 

Jagiellońska 6 2,32 

Jagiellońska 64 1,68 

średnio 1,88 

budynki bez podzielników 2,39 

OSIEDLE „ERAZMA” 
koszt ogrzewania 

[zł/m2 m-c] 

budynki z podzielnikami  

Erazma z Zakroczymia 4 1,15 

Erazma z Zakroczymia 7 1,53 

Erazma z Zakroczymia 8 1,42 

Erazma z Zakroczymia 13 1,50 

Erazma z Zakroczymia 19 1,51 

Erazma z Zakroczymia 21 1,37 

średnio 1,41 

budynki bez podzielników 2,05 

Od 01.01.2016 r. wzrasta odpis na fundusz remontowy, 

co wynika z potrzeb remontowych Osiedli, dbałości 

o stan techniczny budynków, kontynuacji prac termo-

modernizacyjnych, a także z faktu, że w niektórych 

Osiedlach odpis na fundusz remontowy nie ulegał 

zmianie od kilku lat, np. w Osiedlu „Kijowska” od 

2009 r., zaś w Osiedlu „Poraje” od 2011 r. W Osie-

dlach „Kijowska” i „Erazma” odpis na fundusz remon-

towy ulega zwiększeniu o 5 groszy, w Osiedlach 

„Generalska” i „Poraje” o 10 groszy, w Osiedlu 

„Targówek” o 14 groszy, zaś w Osiedlu „Jagiellońska” 

o 20 groszy. 

W Osiedlach „Kijowska”, „Generalska”, „Targówek”, 

„Poraje” i „Jagiellońska” zwiększeniu ulega opłata za 

dźwigi w pozycji remonty dźwigów. Zwiększenie sta-

wek wynika z potrzeby utrzymywania wind we właści-

wym stanie technicznym. Należy podkreślić, iż potrze-

by remontowe dźwigów wymagają dużych nakładów 

finansowych. 

Trwają prace nad projektem planu rzeczowego remon-

tów na 2016 r. W oparciu o przyjęty w dniu 22.09.2015 r. 

plan eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spół-

dzielni, który określił wpływy na fundusz remontowy 

oraz potrzeby remontowe, Rada Nadzorcza w dniu 

27.10.2015 r. będzie uchwalać plan działalności remon-

towej na 2016 r. Zadania do planu na 2016 r. kwalifi-

kowane są w oparciu o wieloletni rzeczowy plan re-

montów na lata 2015-2019. 

Monika Olejarz 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 



4 PAŹDZIERNIK 2015 

W  poprzednich numerach informo-

waliśmy Państwa, że Komitet 

Inicjatywy – Społeczny Komitet Miesz-

kańców Warszawy, którego członkiem 

i jednocześnie pełnomocnikiem jest rów-

nież Prezes naszej Spółdzielni – Andrzej 

Półrolniczak, w dniu 19 lutego 2015 r. 

w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warsza-

wy złożył projekt uchwały w sprawie wyra-

żenia zgody oraz ustalenia warunków udzie-

lania bonifikat od opłat za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości dla mieszkańców 

spółdzielni mieszkaniowych, pod którym pod-

pisało się ponad 52 tys. mieszkańców Stolicy.  

Przypominamy, że jest to projekt uchwały, 

w którym Rada Warszawy udzielić ma 

90% bonifikaty przy przekształceniu pra-

wa użytkowania wieczystego we wła-

sność. Dzięki temu mieszkańcy nie będą 

musieli płacić tak wysokich opłat za użytko-

wanie wieczyste. Od tego czasu prace Rady 

nad uchwałą nawet się nie rozpoczęły… 

Pismami z dnia 18 marca oraz 11 czerw-

ca b.r. Komitet Inicjatywy zwracał się 

do Pani Przewodniczącej Rady m. st. 

Warszawy Ewy Malinowskiej - Grupiń-

skiej z prośbą o spotkanie w celu przed-

stawienia naszego stanowiska w tej 

ważnej dla Warszawiaków sprawie. 

Niestety Pani Przewodnicząca wyraźnie 

ignoruje nasze prośby dotyczące spo-

tkania i zaprezentowania argumentacji 

Mieszkańców Warszawy uzasadniającej 

przyjęcie projektu. Członkowie Komite-

tu prosili również o przedstawienie har-

monogramu prac nad w/w projektem 

i umożliwienie uczestniczenia przedsta-

wicieli Komitetu w pracach Rady. 

Jedyną odpowiedzią na nasze wystąpie-

nia było pismo od Pani Przewodniczącej 

z dnia 17 czerwca b.r. z informacją, że 

Rada Warszawy nie może rozpocząć 

prac nad uchwałą, gdyż od 5 marca b.r. 

(czyli od momentu przekazania projektu 

uchwały do zaopiniowana przez Prezy-

denta m. st. Warszawy) w dalszym ciągu 

oczekuje na opinię z Biura Prawnego 

Urzędu m.st. Warszawy oraz kontrasy-

gnatę Skarbnika m. st. Warszawy. 

Zgodnie z § 29 ust. 6a Statutu opinia co 

do zgodności z prawem projektu powin-

na być przedstawiona w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni. A zatem minęło już 

ponad pół roku, a sprawa stoi w miejscu! 

Zdumiewa nas zatem fakt, że Pani Prze-

wodnicząca nie podjęła żadnej inter-

wencji w związku z pozostawaniem 

Prezydent m.st. Warszawy w bezczyn-

ności od tak długiego czasu. 

Wyrażamy przekonanie, że opieszałość 

Pani Prezydent w rozpatrywaniu projek-

tu uchwały, a także unikanie przez Panią 

Przewodniczącą spotkania z przedstawi-

cielami Komitetu, jest przede wszystkim 

wyrazem lekceważenia Mieszkańców 

Warszawy, którzy od wielu lat oczekują 

od swoich przedstawicieli udzielenia 

spółdzielniom mieszkaniowym bonifi-

kat za przekształcenie prawa użytkowa-

nia wieczystego we własność. 

Pod koniec czerwca b.r. odbyło się spo-

tkanie przedstawicieli warszawskich 

spółdzielni mieszkaniowych, którzy 

brali udział w akcji zbierania podpisów. 

Na spotkanie zostali zaproszeni Pani 

Przewodnicząca Rady Warszawy oraz 

Przewodniczący Klubu Radnych Plat-

forma Obywatelska – Pan Jarosław Szo-

stakowski i Przewodniczący Klubu Rad-

nych Prawo i Sprawiedliwość – Pan 

Jarosław Krajewski. Na spotkanie, jako 

jedyny z zaproszonych, przybył Prze-

wodniczący Krajewski, który wyraził 

poparcie dla naszej inicjatywy oraz 

przypomniał, że Klub PiS złożył podob-

ny projekt w tej sprawie. 

Komitet już od stycznia zabiegał rów-

nież o spotkanie z Panem Przewodni-

czącym Klubu Radnych PO, które 

udało się zorganizować dopiero na 

początku lipca. Podczas spotkania Pan 

Przewodniczący obiecał, że projekt 

naszej uchwały zostanie skierowany 

na Sesję Rady Warszawy w sierpniu 

b.r. Niestety do dzisiaj obietnica ta 

pozostała tylko obietnicą. 

Pomimo coraz większych przeszkód 

stawianych przez władze miasta i wy-

raźną niechęć do naszego projektu spół-

dzielnie, które uczestniczyły w akcji 

zbierania podpisów oraz członkowie 

Komitetu nie poddają się, podejmując 

wszelkie możliwe działania, aby o spra-

wie Miasto nie zapomniało. 

Dlatego gorąco zachęcamy również 

wszystkich Mieszkańców naszej Spół-

dzielni, aby podczas różnych spotkań 

z przedstawicielami władz samorządo-

wych, ale też i państwowych, podnosili 

temat wysokich opłat z tytułu użytkowa-

nia wieczystego, a także przy prze-

kształceniu tego prawa we własność. 

Łukasz Zaprawa 

r e k l a m a  

Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć w siedzibie Administracji Osiedla 

/sekretariat/ w terminie do dnia 30.10.2015 r. pisemną ofertę /zgodnie z wzorem/  

w zalakowanej kopercie z zaznaczeniem na kopercie jakiego lokalu oferta dotyczy. 

Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać w Administracji Osiedla. 

Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości  

j.w. w terminie do dnia 30.10.2015 r., nr konta 50 1020 1042 0000 8502 0081 8021 

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 06.11.2015 r. 

RSM „Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyn. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla, pokój nr 13, 

tel. 22 818 19 75 wew. 7. 

Godziny pracy Administracji: 

poniedziałek: od godz. 800  do 1800 

wtorek, środa, czwartek:  od godz. 800  do 1600  

piątek:  od godz. 800  do 1400 

Lp. 
Adres lokalu 
użytkowego 

Pow. 
użytkowa 

(m2) 
Rodzaj  działalności 

Wadium  
(zł) 

1. ul. Wiosenna 2 29,00 dowolna, nieuciążliwa 800,- 

2. ul. Kijowska 11 84,25 dowolna, nieuciążliwa 2.000,- 

3. ul. Radzymińska 50 187,71 
gastronomiczna lub 

dowolna nieuciążliwa 
3.000,- 

4. ul. Kijowska 11 95,87 magazyn, cicha produkcja 1.000,- 

5. ul. Kijowska 11 166,52 dowolna, nieuciążliwa 4.000,- 

6. ul. Kijowska 11 150,12 dowolna, nieuciążliwa 3.000,- 

7. ul. Białostocka 7 61,48 
pomieszczenie do adaptacji 

po byłej hydroforni 
500,- 

8. ul. Białostocka 9 209,35 dowolna, nieuciążliwa 5.000,- 

9. ul. Kijowska 11 75,34 dowolna, nieuciążliwa 3.000,- 

10. ul. Radzymińska 68/72 24,00 dowolna, nieuciążliwa 1.500,- 

11. ul. Kijowska 11 32,50 dowolna, nieuciążliwa 1.500,- 

12. ul. Kijowska 11 93,34 magazyn, cicha produkcja 1.000,- 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” Administracja 
Osiedla „Kijowska” z siedzibą w Warszawie ul. Ząbkowska 42  

ogłasza konkurs ofert na najem n/w lokali użytkowych: 
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r e k l a m a  r e k l a m a  

B udżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego 

mieszkańcy Warszawy decydują o wydatkowaniu 

części budżetu dzielnicy lub miasta. Jest to niebagatelna 

szansa dla mieszkańców na współtworzenie budżetu mia-

sta i współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli 

środków publicznych na potrzeby swojej dzielnicy. Dzię-

ki tej akcji mieszkańcy Warszawy mają możliwość zrea-

lizowania nieszablonowych planów i rozwiązania miej-

scowych problemów. 

Mieszkańcy Osiedla „Jagiellońska” zgłosili dwa pro-

jekty w dzielnicy Praga Północ, które przeszły pomyśl-

nie fazę weryfikacji i zakwalifikowały się do etapu 

głosowania, które trwało od 16 do 26 czerwca 2015r.  

Były to projekty: 

 „Remont chodników wzdłuż ul. Jagiellońskiej od 

ul. Okrzei do ul. Marcinkowskiego po obydwu stro-

nach ulicy”, który zajął po fazie głosowania miejsce 

39, zdobywając 408 głosów, 

 „Remont drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem 

odwodnienia pomiędzy budynkami Jagiellońska 

66A-64”, który po fazie głosowania zdobył 304 

głosy i uplasował się na miejscu 43. 

RSM „Praga” w pełni wspierała oba projekty i starała 

się zaktywizować swoich mieszkańców do głosowania. 

Zależało nam, aby mieszkańcy Osiedla „Jagiellońska” 

oddali głos na projekty, które przyczynią się do popra-

wy ich warunków zamieszkania. Niestety zgłoszone 

projekty uzyskały zbyt małą ilość głosów i nie zostaną 

zrealizowane w 2016 roku. Zabrakło zaangażowania 

mieszkańców sześciu budynków, w których znajduje 

się 337 mieszkań. Miasto nie wybuduje nowych zatoczek 

parkingowych, nie zlikwiduje barier architektonicznych 

dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów oraz matek 

z dziećmi i nie wyrówna chodnika wzdłuż ulicy Jagielloń-

skiej od Okrzei do Marcinkowskiego. Zaznaczyć należy, 

że zły stan chodnika jest niejednokrotnie przedmiotem 

Państwa skarg. Ponownie jak w zeszłym roku Państwa 

wsparcia zabrakło także dla projektu remontu drogi po-

między budynkami Jagiellońska 66A-64, gdzie nawet 

przy niewielkich opadach tworzy się ogromna kałuża.  

Zaprzepaściliśmy szanse, aby m.st. Warszawa 

uporządkowało swój teren. 

Nabór do kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego, już za 

pół roku. Nasza Spółdzielnia pokłada nadzieje, że wśród 

projektów zgłoszonych w przyszłości przez naszych miesz-

kańców znajda się ponownie takie, które w sposób znaczą-

cy będą wpływały na poprawę warunków zamieszkania 

i estetykę naszych Osiedli.  Ufamy, że wnioski zakwalifi-

kują się do fazy głosowania i zmotywują jak największa 

rzeszę mieszkańców RSM „Praga” do oddania na nie głosu. 

Pamiętajmy że Budżet Partycypacyjny to nie „zabawa”, która 

nas nie dotyczy! To prawdziwe pieniądze, które powinniśmy 

wydatkować mądrze i praktycznie na nasze wspólne potrze-

by. Zgłaszajmy prawdziwe problemy mieszkańców, wspie-

rajmy głosami inicjatywy naszych sąsiadów i realizujmy je 

właśnie z pomocą środków z Budżetu Partycypacyjnego. 

Aleksandra Umińska 
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Z  zajęć korzystały głównie dzieci, które w trakcie 

roku szkolnego uczęszczają na klubowe zajęcia. 

W „Naszym Klubie” na Osiedlu „Generalska” opiekę 

nad pociechami sprawowały Panie: Anna Żółtowska 

i Beata Grochowska. Pierwotnie zakładano akcję dla 

20 dzieci jednak finalnie uczestniczyło w zajęciach 

29 osób w wieku od 7 do 13 lat. Dla wielu z nich po 

minionym lecie pozostaną z całą pewnością miłe wspo-

mnienia. Bo czyż można zapomnieć fantastyczną 

wycieczkę statkiem w górę Wisły i podziwianie pięk-

nej przyrody nadwiślańskich chaszczy albo przeuroczy 

przejazd Bajkobusem, czyli amerykańskim autobusem 

szkolnym z wnętrzem imitującym głębię oceanu. Auto-

bus robił przystanki w różnych częściach Warszawy, 

dzieci wysiadały i oglądały inscenizacje związane 

z legendami warszawskimi. W Klubie „Arkona” na 

Osiedlu „Poraje” w tegorocznej akcji „Lato w mieście” 

wzięło udział około 40 uczestników. Dzieci, których 

rodzice zdecydowali się przekazać pod opiekę Pań: 

Marii Wasilewskiej oraz Joanny Chudolińskiej, nie 

narzekały na brak zajęć. Poza tradycyjnymi zajęciami 

jak zwiedzanie miasta, wycieczki do muzeów, ogrodów 

i na place zabaw dzieci pod okiem i nadzorem instruk-

tora w Białołęckim Ośrodku Sportu uczyły się sztuki 

wspinania. Jednym szło to lepiej innym gorzej, ale 

wszyscy byli zadowoleni. 

W Osiedlu „Targówek” klub „Pinokio” przyjął w tym 

roku 25 dzieci pod skrzydła Bożenny Bujak, Edyty 

Redestowicz i wolontariuszki Nataszy Djaczenko. I ta 

grupa na brak atrakcji nie mogła narzekać. Czyż warsz-

taty plastyczne w Domu Spotkań z Historią albo kąpie-

le w basenie „Polonez” przy ul. Łabiszyńskiej w tak 

upalne dni nie są atrakcją wyjątkową? W klubie 

„Kołatka” mieszczącym się również w Osiedlu 

„Targówek” spędzało wolny czas 31 dzieci. O interesu-

jący program zatroszczyły się panie Małgorzata Kry-

szyłowicz oraz Jadwiga Krawczyk. Również tutaj nie 

zabrakło atrakcyjnych propozycji programowych. 

Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa, a szczególnie 

widok pociągu pancernego, a także warsztaty eduka-

cyjne prowadzone w zabytkowym wagonie taboru rela-

cji Warszawa – Wiedeń zrobiły duże wrażenie na 

uczestnikach. Ponadto kilkukrotne zajęcia edukacyjne, 

a szczególnie gra plenerowa w Muzeum Historii Ży-

dów Polskich, poszerzyła dzieciom zakres wiedzy na 

temat życia mieszkańców przedwojennej Warszawy. 

Ogółem w akcji "Lato w mieście" wzięło udział około 

125 uczestników. Akcja cieszyła się dużym zaintereso-

waniem dzieci i młodzieży. Kilkakrotnie ze względu na 

niesprzyjającą aurę programy przewidziane na czas 

akcji były modyfikowane, o czym uczestnicy akcji i ich 

rodzice byli na bieżąco informowani przez wychowaw-

ców. Mijające wakacje i czas spędzony pod opieką 

wychowawców z Klubów Osiedlowych RSM „Praga” 

z pewnością pozostawią miłe wspomnienia wśród 

uczestników tegorocznej akcji „Lato w mieście”. 

Jadwiga Krawczyk 

Tradycyjnie, jak co roku, w okresie wakacji Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” była 
organizatorem akcji „Lato w mieście”. Dzieci, które nie wyjechały na wakacje w lipcu, spędziły 
niezapomniane chwile w klubach RSM „Praga”: „Pinokio”, „Nasz Klub” oraz „Arkona”. W sierpniu 
opiekę zapewniały wychowawczynie z klubu „Kołatka”. Jak zawsze akcja cieszyła się sporym 
zainteresowaniem, a różnorodność przygotowanych atrakcji podziałała jak magnes.  

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie. 
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O bchody dożynek w przedszkolu nr 174w Warsza-

wie na ul. Markowskiej 8 stały się już tradycją. 

Jak co roku 14 października z okazji Święta Edukacji 

Narodowej dzieci z grupy V przygotowały przedsta-

wienie pt. „Dożynki”. 

W uroczystej scenerii przedszkola dzieci zaprezento-

wały bogaty program artystyczny. W pięknych, koloro-

wych, ludowych strojach starszaki tańczyły, śpiewały 

i recytowały wiersze przybliżające historię powstawa-

nia chleba. Opowiadały o ciężkiej pracy ludzi, którzy 

dbają o to, aby w żadnym domu nie zabrakło chleba. 

Pod koniec uroczystości występujące dzieci częstowały 

zaproszonych gości własnoręcznie upieczonym chle-

bem. Tegoroczne występy oklaskiwane były przez 

dzieci z pozostałych grup, personel pracujący oraz za-

proszonych gości m.in. przez emerytowanych pracow-

ników naszej placówki oraz przedstawicieli Biblioteki 

Publicznej m. st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ, 

Wypożyczalni Nr 4. 

Trzeba przyznać, że takich przedstawień nie ogląda się co 

dzień. Jesteśmy jednym z niewielu przedszkoli w War-

szawie propagujących tradycje ludowe. Zatem ogromne 

podziękowania za trud włożony dla dzieci występujących 

oraz pani Beatce przygotowującej całą uroczystość. 

Monika Buczyńska 

Nauczyciel przedszkola nr 174 

Od redakcji 

Dyrekcja przedszkola obiecała, że przedstawienie do-

żynkowe wystawi dla mieszkańców RSM „Praga” 

w Klubie „Kuźnia” w kwietniu 2016 roku. 

r e k l a m a  
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ogłoszenie  społeczne  

W  takich sytuacjach normalny człowiek załamuje 

ręce, gdy na świeżo odnowionej elewacji poja-

wiają się te bazgroły. W tym roku Spółdzielnia na usu-

nięcie bazgrołów wydała 22 908,59 zł! Jest to kwota za 

którą można by było wyposażyć w nowe zabawki plac 

zabaw lub wyremontować inną potrzebną rzecz. 

Aby patrol policji złapał wandali potrzebna jest infor-

macja od mieszkańców. Złapać sprawcę na gorącym 

uczynku jest bardzo trudno. Jednakże przykładem mo-

że być Osiedle Targówek, gdzie złapano małoletniego 

sprawcę i zastosowano sankcje prawne. Inny złapany 

wandal w tym Osiedlu wyraził chęć dobrowolnej na-

prawy uszkodzonej elewacji. 

Niemal tradycją już jest, że na świeżej elewacji poja-

wia się bazgroł, tak jakby wandal od razu chciał zazna-

czyć swoją obecność. Nawet najlepsze służby mundu-

rowe bez pomocy mieszkańców nie są w stanie pora-

dzić sobie z tym problemem. Dlatego bardzo ważne 

jest, aby reagować na zauważony wandalizm i informo-

wać policję lub straż miejską. To, czy wykonanie szpe-

cącego graffiti kwalifikuje się jako wykroczenie, czy 

jako przestępstwo, zależy od wartości oszacowanych 

szkód. Jeśli nie przekraczają one 437,50 złotych, mamy 

do czynienia z wykroczeniem. Jeżeli natomiast przywró-

cenie obiektu do poprzedniego stanu kosztować będzie 

więcej niż 437,50 zł, w grę wchodzi przestępstwo. 

W przypadku wykroczenia karą jest zwykle ogranicze-

nie wolności lub grzywna. Jeśli zaś chodzi o przestęp-

stwo, konsekwencje są poważniejsze – najsurowszy 

wymiar kary to pozbawienie wolności do 5 lat. 

Przeglądając prasę i internet dochodzimy do wniosku, 

że jest to problem ogólnokrajowy. Jednak żeby go roz-

wiązać, a chociażby ograniczyć, potrzebne jest wspólne 

działania. Pomóc może również monitoring, który jest 

zainstalowany już w wielu punktach osiedla. 

Marek Borkowski 

ogłoszenie  społeczne  
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Cztery lata 
Mijają cztery lata mojej pracy jako senatora z Pragi Pół-

noc, Pragi Południe, Targówka, Rembertowa i Wesołej – 

głównej części prawobrzeżnej Warszawy. Jak bym je pod-

sumował? Zacząć należałoby od tego, że wybory do Sena-

tu w 2011 r. zasadniczo różniły się od wcześniejszych 

i zmieniły sytuację senatorów. Odbywały się one w okrę-

gach jednomandatowych, czyli JOW-ach, o których nie-

dawno dyskutowano w Polsce z wielkim żarem. Dyskusja 

zakończyła się niczym, żar jak szybko wybuchł, tak zgasł, 

ale warto przypomnieć, że JOW-y do Senatu już mamy. 

Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy senatorowie właści-

wie zrozumieli – i docenili – istotę tej zmiany. Trafiła 

mi w ręce wymiana korespondencji między pewnym 

wyborcą a jego senatorem. W odpowiedzi na zarzut, że 

jest w swoim okręgu właściwie nieznany - nie bywa, nie 

interesuje się tym, co się tam dzieje, więc zapewne nie 

zamierza ponownie kandydować – mój kolega z Izby 

Wyższej, skądinąd człowiek zacny, odpowiedział (na 

swojej stronie internetowej), że jest nie od tego, by inte-

resować się wydarzeniami lokalnymi. Powołał się przy 

tym na art. 104 Konstytucji, który mówi, iż posłowie 

(senatorowie) są przedstawicielami Narodu. 

JOW zobowiązuje 
Otóż ja mam inny pogląd. Uważam, że wybór w okręgu 

jednomandatowym zobowiązuje do czegoś więcej. Wy-

borcy wiedzą, kto jest „ich senatorem” i mają prawo 

oczekiwać, że będzie nie tylko reprezentował Naród, ale 

także pracował na ich rzecz. Tym bardziej, że kto jest 

ich posłem, często nie wiedzą. W Warszawie wybrano 

20 posłów, ale czyimi głosami – mieszkańców Pragi, 

Ochoty, czy może Woli - nie wiadomo. Ani posłowie 

nie czują więc bliskiej więzi z wyborcami (są wyjątki), 

ani wyborcy z nimi. Z senatorami powinno być inaczej. 

Ze mną było tak, że starałem się spełniać podwójną rolę: 

jak każdy senator pracowałem nad ustawami, zajmowa-

łem się sprawami ogólnopolitycznymi i ogólnokrajowy-

mi. Ale też żyłem sprawami ludzi, którzy mnie wybrali. 

Część z nich załatwiałem w dialogu z władzami lokalny-

mi, a w przypadku niektórych podejmowałem działania 

w Senacie, bo czasami rozwiązanie problemów lokal-

nych wymaga zmiany prawa krajowego. 

Wśród tych spraw na pierwszy plan wysuwały się m.in. 

kwestie związane ze spółdzielczością mieszkaniową. 

Mieszkańcy Pragi i Targówka są w znacznej części najem-

cami lub właścicielami lokali spółdzielczych. Tymczasem 

w parlamencie - pod hasłem usprawnienia gospodarki 

mieszkaniowej - pojawiały się często dziwaczne, ideolo-

giczne pomysły, których realizacja sprowadziłaby na nich 

ogromne kłopoty i pogorszyła warunki ich życia. Będąc 

w stałym kontakcie z prawobrzeżnymi spółdzielniami 

mieszkaniowymi mogłem skutecznie przekonywać kolegów 

senatorów, a także posłów, do odrzucenia tych pomysłów. 

Praca w Senacie 
Zaangażowałem się także w dwie inicjatywy ustawodaw-

cze. Pierwsza, której byłem współautorem, likwiduje pato-

logie, które narosły na tle roszczeń wynikających z dekretu 

Bieruta z 1945 r. Do wielu tutejszych kamienic roszczenia 

zostały zapisane w księgach w końcu lat 40-ych, ale nikt się 

o nie do dzisiaj nie upomina. Budynków miasto nie może 

jednak remontować (bo a nuż właściciel się w końcu zgło-

si), nie może też sprzedać mieszkań lokatorom. W ustawie 

został zatem zawarty pomysł, że miasto daje ogłoszenia 

prasowe, w których określa czas na zgłoszenie się właści-

cieli lub ich spadkobierców, a jeśli się nikt nie zgłosi, bu-

dynek przechodzi na własność miasta, a więc można bę-

dzie go remontować czy podejmować czynności prawne. 

Na wejście w życie ustawy musimy jednak trochę poczekać, 

gdyż na życzenie prezydenta Komorowskiego „przygląda” 

się jednemu z przepisów Trybunał Konstytucyjny. 

Druga ustawa dotyczy tzw. czyścicieli kamienic. To też 

był rodzaj patologii. Właściciel otrzymywał zwrot budyn-

ku mieszkalnego. Zdarzało się, że chciał zmienić jego cha-

rakter, np. na biurowiec, albo apartamenty do wynajęcia. 

Usiłował więc za wszelką cenę pozbyć się dotychczaso-

wych lokatorów. Najpierw drastycznie podnosił czynsz, do 

maksymalnych dozwolonych pułapów. A gdy to nie po-

magało, zaczynały się bardziej wyrafinowane, a nawet 

brutalne metody wykurzania lokatorów. Np. wynajęta 

firma budowlana ogłaszała długotrwały remont instalacji 

wodnej i grzewczej, zamurowywała wejścia, robiła dziury 

w dachu jako element przyszłej renowacji itp. Prokuratury 

się tym nie zajmowały, bo nie było jednoznacznego prze-

pisu prawnego określającego takie działania jako przestęp-

stwo. No więc przygotowaliśmy w Senacie ustawę, która 

definiuje takie przypadki i pozwala je skutecznie ścigać. 

Przeszła już całą drogę legislacyjną i weszła w życie. 

Zajmowałem się także kwestią ogrodów działkowych. 

Spora część mieszkańców mojego okręgu posiada takie 

działki. Przez ostatnich kilka lat żyli oni w wielkim stre-

sie i niepewności jutra, bowiem pojawiały się w parla-

mencie projekty zmierzające do stopniowej likwidacji 

tych ogrodów. Podjąłem wielokierunkowe działania 

w parlamencie, Ratuszu i w urzędach dzielnicowych. 

Oczywiście, nie byłem w tym sam. Dziś sytuacja znacznie 

się poprawiła. Cieszę się, że stosunek urzędników i usta-

wodawców do działek wyraźnie zmienia się na lepsze. 

Praca w okręgu 
Największą satysfakcję z pracy odczuwałem wtedy, kiedy 

udało mi się załatwić jakąś sprawę indywidualną. W mo-

ich dwóch biurach (ul. Targowa 81 i ul. Grochowska 302) 

przyjąłem w ciągu 4 lat kilkaset osób. Dominowały kwe-

stie mieszkaniowe, ale także problemy sąsiedzkie, trudno-

ści w uzyskaniu różnych urzędowych decyzji, skargi na 

bezczynność władzy. Proponowano mi też wzięcie udziału 

czy objęcie patronatem różnego rodzaju inicjatyw lokal-

nych, podwórkowych, które zawsze chętnie wspierałem. 

Nie jestem cudotwórcą ani „lekiem na całe zło” i oczy-

wiście nie mogłem rozwiązać wszystkich zgłaszanych 

problemów, ale przynajmniej w kilkudziesięciu przy-

padkach udało mi się ludziom pomóc. 

Jako senator czułem się też w obowiązku upowszechniać 

wiedzę o parlamencie. Służyły temu lekcje parlamentary-

zmu w szkołach średnich, podczas których uczniowie 

pisali pod moim kierunkiem ustawy na zadany temat po-

znając w ten sposób istotę pracy Sejmu i Senatu. Organi-

zowałem także wizyty mieszkańców w Sejmie i Senacie. 

Od pierwszej kadencji sejmowej bardzo interesowały 

mnie problemy edukacji. Aby była bardziej skuteczna, by 

młodzi ludzie byli lepiej wykształceni, by mieli równe 

szanse. Naukowo potwierdzony jest dobroczynny wpływ 

na wyniki w nauce, umiejętność koncentracji i logicznego 

myślenia takich gier, jak szachy czy scrabble. Zorganizo-

wałem więc dla wszystkich szkół podstawowych 

z „moich” pięciu dzielnic turniej szachowy, w którym 

wzięło udział 1500 dzieci, a także - w mniejszej skali - 

turniej scrabble na Targówku. Byłem bardzo pozytywnie 

zaskoczony ogromną frekwencją - to dowodzi, jak bardzo 

takie działania są potrzebne. Wymiernym, trwałym efek-

tem, który mnie szczególnie cieszy, jest powstanie i zado-

mowienie się sekcji szachowych w kilkunastu szkołach. 

Moje priorytety 
Kandydując ponownie do Senatu, zamierzam kontynuo-

wać te wszystkie formy działalności. Zajmować się nie 

tylko pracą ustawodawczą w parlamencie, ale także pro-

blemami w swoim okręgu wyborczym. Moimi prioryteta-

mi będą kwestie mieszkaniowe i edukacja. Stopniowo 

następuje zmiana sposobu myślenia o praskich dzielni-

cach. Dowodem zmiany sposobu myślenia są inwestycje: 

wreszcie mamy tu metro, a przed nami bardzo istotny 

program rewitalizacji Pragi Płn., Kamionka i części Tar-

gówka. Do zagospodarowania będzie 1,5 mld zł. Rzecz 

w tym, by wydać je tak, by zmodernizować i budynki, 

i ulice: wprowadzić tu oddech, życie i komfort przynależ-

ny XXI wiekowi. Chciałbym tego dopilnować. Uważam 

też, że w Ratuszu powinien powstać długofalowy plan 

dla szkół prawobrzeżnej Warszawy, którego celem była-

by zdecydowana poprawa wyników nauczania. Tak, aby 

tutejsze dzieci miały podobne szanse i podobny start 

w dorosłe życie jak dzieci z Żoliborza, Mokotowa, czy 

Śródmieścia. W tym wszystkim chcę pomóc, będąc sena-

torem bardzo mocno związanym ze swoim okręgiem 

wyborczym. Moi wyborcy mogą być pewni, że żadnej 

sprawy nie odpuszczę, nie odłożę na półkę i będę zawsze 

do ich dyspozycji. Nie tylko przed wyborami. 

Marek Borowski 

Senator Prawobrzeżnej Warszawy 

KWW Marka Borowskiego 

Od redakcji: 

Pan Marek Borowski kandyduje do Senatu RP z okręgu 

nr 42, obejmującego m.in. Pragę Północ i Targówek. 

fot. Piotr Małecki  

fot. Piotr Małecki  
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WYBORY PARLAMENTARNE 2015 

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 25 PAŹDZIERNIK 2015  

Anna Maria Anders - córka Generała Władysława An-

dersa urodziła się w Londynie po II wojnie światowej. 

Patriotyczna atmosfera generalskiego domu przesądziła 

o jej charakterze, poglądach i postawie życiowej. 

Kształciła się w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie 

w Bristolu ukończyła filologie francuską i hiszpańską. 

Skończyła także studia ekonomiczne w USA na Uni-

wersytecie w Bostonie, uzyskując tytuł MBA (Master 

of Business Administration). Jej nadzwyczajne zdolno-

ści lingwistyczne pozwoliły nabyć biegłą znajomość 

kolejnych języków: włoskiego i niemieckiego. Dosko-

nale mówi także po angielsku.  

Pracowała w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu, 

zyskując bogate doświadczenie medialne i prasowe. 

Przez wiele lat pracowała w światowej firmie z branży 

przemysłu naftowego, poznała Bliski i Daleki Wschód, 

Australię, Kanadę, Stany Zjednoczone i Amerykę Połu-

dniową. W 1984 roku w trakcie uroczystości 40. roczni-

cy Zwycięstwa pod Monte Cassino, poznała przyszłego 

męża - płk. Roberta Costa, amerykańskiego dyplomatę 

wojskowego w Rzymie, który później pracował w Pen-

tagonie u Sekretarza Obrony w administracji prezydenta 

USA Ronalda Reagana. W 1993 roku urodził się jedyny 

syn Anny Marii Anders – Robert Władysław Costa, 

kontynuujący wojskowe tradycje Dziadka Generała 

i Ojca Pułkownika, gdyż w 2015 otrzymał pierwszy 

stopień oficerski w amerykańskiej armii. Obowiązki 

żony i matki powodowały, że dopiero po śmierci mał-

żonka i usamodzielnieniu się syna Anna Maria Anders 

mogła zacząć częściej przyjeżdżać do Polski. Od 2011 

roku, po śmierci swej Mamy podjęła w Polsce kontyno-

wanie misji Generałowej Ireny Renaty Anders, która 

niestrudzenie od 1991 roku dbała o pielęgnowanie pa-

mięci o Generale Andersie i Jego Żołnierzach. Po od-

wiedzeniu Rosji i Uzbekistanu Anna Maria Anders po-

stanowiła dokończyć dzieło Ojca i pomóc w powrocie 

do Polski potomkom Polaków, którzy do dziś żyją 

w byłych republikach sowieckich, a chcieliby wrócić do 

ojczyzny swych przodków. W tym celu powołała naj-

pierw Stowarzyszenie im. Generała Władysława Andersa, 

a następnie Fundację Jego imienia, której jest prezesem. 

Pasją Anny Marii Anders są sprawy obronne, edukacja 

ze szczególnym naciskiem na wychowanie patriotycz-

ne i obywatelskie oraz umacnianie współpracy kraju 

z Polonią Świata i Polakami poza jego granicami. 

MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO ZJEDNOCZONA LEWI CA SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI  

W wyborach parlamentarnych 2015 roku zdecydowała się kandydować, jako bezpartyjna 
kandydatka z listy PiS do Senatu RP w  okręgu nr 44, w którym głosują mieszkańcy 
warszawskich dzielnic Białołęki, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan oraz Polonia i Polacy 
mieszkający poza granicami kraju.  

MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO PRAWO I  SPRAWIEDLI WOŚĆ  
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1. MOTOR LUBLIN ZWYCIĘZCĄ TALENT CUP 2015! 

Premierowa edycja letniego Talent Cup U-13 już za 

nami. Po całym dniu zmagań poznaliśmy pierwszego 

historycznego zwycięzcę, który tym samym zagwaran-

tował swojemu klubowi możliwość obrony trofeum 

w przyszłorocznych zawodach. W Ogólnopolskim Tur-

nieju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek gościli-

śmy przedstawicieli takich miast jak: Częstochowa, 

Sokołów Podlaski, Kielce, Kraków, Olsztyn, Łomża, 

Lublin, Legionowo czy Nowy Dwór Mazowiecki. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak ostatecznie to 

Motor Lublin unosił ręce po ostatnim gwizdku sędzie-

go, zwyciężając w finale ze Stomilem Olsztyn 1:0! 

Poniżej wyniki najważniejszych spotkań: 

Półfinały: 

Motor Lublin – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 

Stomil Olsztyn – Ajaks Częstochowa 4:0 

Mecz o 3 miejsce: 

Świt Nowy Dwór – Ajaks Częstochowa 2:2 (k. 2:1) 

Finał: 

Motor Lublin – Stomil Olsztyn 1:0 

Należy również nadmienić, że trening pokazowy orga-

nizował Grzegorz Szamotulski, 13-krotny reprezentant 

Polski i były piłkarz Legii Warszawa! 

W przyszłym roku ponownie na Targówek zjadą się 

zespoły z całej Polski, tym razem do boju staną chłop-

cy urodzeni w roku 2003! Już teraz zapraszamy na II 

edycję Talent Cup, gdzie swojego trofeum z pewnością 

bronić będą tegoroczni zwycięzcy rozgrywek. 

 

2. II GALA „TALENTY 2015” 

Tradycją już jest, że wszyscy zawodnicy Talentu Tar-

gówek spotykają się w Urzędzie Dzielnicy Targówek 

na Gali Piłkarskiej. Tam podsumowywany jest zakoń-

czony sezon oraz w humorystyczny sposób przedsta-

wione podziękowanie dla małych adeptów sztuki pił-

karskiej. W tym roku dzieci wraz z rodzicami zapełnili 

całą Salę Konferencyjną. Każdy chłopiec otrzymał od 

klubu upominek i z uśmiechem na ustach mógł rozpo-

cząć miesiąc odpoczynku od piłki nożnej. Nie obyło się 

bez nagród specjalnych. Taką między innymi z rąk 

Prezesa Talentu Targówek Macieja Bonisławskiego, 

otrzymał Jonasz Potyra – król strzelców turnieju 

„Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarka. Koszul-

ka Bayernu Monachium z nazwiskiem Roberta Lewan-

dowskiego to z pewnością ogromna motywacja dla 

„Konika” z rocznika 2007. Dziękujemy za przybycie 

na te coroczne święto wszystkim zawodnikom, rodzi-

com oraz zaproszonym gościom. Dołożymy wszelkich 

starań, aby czerwiec 2016 roku był jeszcze bardziej 

okazały i bogaty w pozytywne wspomnienia. 

3. WAKACJE Z TALENTEM 

Już na początku sierpnia piłkarze Talentu Targówek 

rozpoczęli przygotowania do sezonu 2015/2016! 

Pierwsze dwa tygodnie to zgrupowanie w Olecku, 

gdzie świetnie się bawiliśmy, a także szlifowaliśmy 

formę na spotkania ligowe. Na szczęście pogoda dopi-

sała, więc chłopcy oprócz szaleństw na boisku mogli 

korzystać z uroków polskich Mazur, codziennie kąpiąc 

się w jeziorze. Obóz piłkarski jednak to nie są tylko 

wakacje. Oprócz odpoczynku na plaży codziennie mie-

liśmy dwie jednostki treningowe, a także zabawy tere-

nowe. Rozegraliśmy także kilka meczów towarzyskich, 

gdzie skonfrontowaliśmy swoje umiejętności z innymi 

drużynami oraz przetestowaliśmy różne warianty gry. 

W ferie zimowe wybieramy się do Krakowa, gdzie bę-

dziemy korzystać z obiektów sportowych Cracovii Kra-

ków. Będzie to okazja do kolejnego sprawdzianu mię-

dzy poziomem sportowym naszych chłopców z Tar-

gówka a zawodnikami „Pasów”. W ubiegłą zimę rocz-

nik 2003 zwyciężył z Cracovią aż 5:0. Rywale z pewno-

ścią nie odpuszczą okazji do rewanżu. Na kanale inter-

netowym Youtube Talent Targówek TV można przypo-

mnieć sobie wszystkie dni obozu, zarówno w Krakowie 

z roku 2014, jak i z ostatniego zgrupowania w Olecku! 

4. NOWY SEZON - NOWE CELE! 

W sezonie 2015/2016 do rozgrywek organizowanych 

przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przystąpiły 4 

drużyny Talentu Targówek. Poniżej prezentujemy wy-

niki oraz obecne tabele: 

Rocznik 2002 (tr. Rafał Piasecki) 

Wyniki: 

Talent Targówek – Delta Warszawa 5:4 

UKS Ursus – Talent Targówek 1:9 

Talent Targówek – Rakovia Warszawa 3:4 

Talent Targówek – Unia II Warszawa 3:1 

Tabela: 

Rocznik 2003 (tr. Bogumił Bonisławski) 

Wyniki: 

Talent Targówek – Świt Warszawa 6:2 

Olimpia Warszawa – Talent Targówek 0:3 

Talent Targówek – SF II Warszawa 5:0 

SEMP II Ursynów – Talent Targówek 0:3 

Tabela: 

Rocznik 2004/2005 (tr. Artur Dębowski) 

Wyniki: 

Talent Targówek – UKS Ostrówek 11:2 

Bóbr Tłuszcz – Talent Targówek 0:7 

Tabela: 

Rocznik 2006 (tr. Mariusz Nowak) 

Wyniki: 

Talent Targówek – Marcovia Marki II 10:2 

Żagle Warszawa – Talent Targówek 4:5 

Victoria Zerzeń – Talent Targówek 4:4 

Zwar Warszawa III – Talent Targówek 2:18 

Tabela: 

5. SZKOŁA 

1 września rozpoczął się rok szkolny. Ten jest dla nas 

wyjątkowy, ponieważ dzięki współpracy z Gimnazjum 

141, mieszczącym się na ul. Trockiej 4, utworzyliśmy 

klasę sportową. Ta składa się głównie z zawodników 

Talentu Targówek. Oprócz edukacji chłopcy mają za-

pewnione również zajęcia pozalekcyjne. W wydaniu 

październikowym obszerniej opisana zostanie klasa 

sportowa oraz nasz najstarszy rocznik 2002. Przedsta-

wimy także zawodników, którzy dołączyli do Talentu 

Targówek w sezonie 2015/2016. Dokonaliśmy transfe-

rów z trzech największych warszawskich klubów: dołą-

czyli do nas chłopcy z Legii, Polonii oraz Escoli Varso-

via. To chyba mówi wszystko o Talencie Targówek! 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2002-2012 

na treningi piłkarskie do najlepszej Akademii Piłkar-

skiej po tej stronie miasta! Jeżeli nie wierzysz, to zaj-

rzyj na www.talent.waw.pl i sprawdź jak powinien 

funkcjonować klub z prawdziwego zdarzenia. Informa-

cje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefo-

nu: 506-829-062. 

Bogumił Bonisławski 

L.p. Nazwa Mecze Punkty  
Bilans 

bramek 

1 Rakovia Warszawa 5 9 3-0-2 17:4 

2 Talent Targówek 4 9 3-0-1 20:10 

3 Drukarz Warszawa 3 9 3-0-0 9:3 

4 ARF Team 5 7 2-1-2 11:10 

Nazwa Mecze Punkty  
Bilans 

bramek 
L.p. 

Talent Targówek 5 15 5-0-0 21:3 1 

Olimpia Warszawa 4 9 3-0-1 14:7 2 
SEMP II Ursynów 4 6 2-0-2 7:6 3 

Agrykola Warszawa 3 6 2-0-1 9:5 4 
KS Ursynów Warszawa 5 6 2-0-3 9:16 5 

Świt Warszawa 5 3 1-0-4 8:18 6 

SF II Warszawa 4 0 0-0-4 4:17 7 

L.p. Nazwa Mecze Punkty  
Bilans 

bramek 

1 Talent Targówek 2 6 2-0-0 18:2 

2 ŁKS Łochów 2 6 2-0-0 14:1 
3 Korona Jadów 3 6 2-0-1 8:7 

4 UKS Ostrówek 2 0 0-0-2 4:17 

5 Bóbr Tłuszcz 3 0 0-0-3 2:19 

Nazwa Mecze Punkty  
Bilans 

bramek 
L.p. 

Talent Targówek 5 13 4-1-0 46:13 1 
Drukarz Warszawa III 4 9 3-0-1 23:7 2 

Żagle Warszawa 3 6 2-0-1 17:9 3 

Marcovia Marki II 4 4 1-1-2 18:25 4 
Zwar Warszawa III 4 4 1-1-2 20:38 5 

Victoria Zerzeń 4 4 1-1-2 8:10 6 

KS Wesoła III 5 0 0-0-5 15:45 7 

Motor Lublin zwycięzcą Talent Cup 

Gala Talenty 2015 

L.p. Nazwa Mecze Punkty  
Bilans 

bramek 

5 Delta Warszawa 4 6 2-0-2 12:9 

6 Unia II Warszawa 5 3 1-0-4 10:14 

7 UKS Ursus 4 1 0-1-3 5:24 
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5  września 2015 roku 16-osobowa reprezentacja 

Klubu uczestniczyła w Mistrzostwach Mazowsza, 

które zorganizowano w Radomiu. Dlaczego podajemy 

liczę zawodników, którzy wyjechali na zawody? Dlate-

go, że wszyscy z nich zdobyli medale! Mistrzami Ma-

zowsza zostali: wśród kadetów – Marcin Mirecki 

(kategoria wagowa 50 kg) i Dariusz Skołożyński (100 

kg), wśród młodzików – Albert Kharatyan (59 kg), 

Sebastian Bęczyński (66 kg), Mateusz Wielądek (73 

kg) i Giorgi Sawidze (85 kg). Srebrne medale zdobyli: 

juniorzy Emil Gwiazda (66 kg) i Sebastian Gwiazda 

(85 kg), młodzik Jumber Sawidze (66 kg) oraz dzieci 

Maks Korbuszewski (35 kg) i Oskar Kaflik (45 kg). 

Brązowymi medalistami zostali: kadeci Dominik 

Kluczny (58 kg) i Jakub Nowicki (63 kg) oraz mło-

dzicy Maciej Mirecki (42 kg), Jakub Rokicki (53 kg) 

i Dawid Gokoryan (66 kg). Dzięki dobrej postawie 

naszych zawodników UKS „Zdrowy Targówek”, pod 

wodzą trenerów Roberta Żółtowskiego i Tomasza Pi-

skorza, zajął drugie miejsca w punktacji drużyno-

wej wszystkich trzech kategorii zawodniczych, tj. ju-

niorów, kadetów i młodzików. 

Kilka dni później – w piątek i w sobotę, 11 i 12 wrze-

śnia - UKS „Zdrowy Targówek” zorganizował Druży-

nowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu 

klasycznym. Patronat honorowy sprawował Wojewoda 

Mazowiecki Jacek Kozłowski. Gospodarze nie wysta-

wili własnej ekipy, delegując Emila Gwiazdę do druży-

ny SSA LEGIA 1926. Różne względy decydują o tym, 

że Klub, który ma świetnych młodzików i kadetów, nie 

jest w stanie wystawić pełnego składu drużyny junio-

rów. Sądzę, że będzie jeszcze pora, by przedstawić 

analizę takiego zjawiska. 

Emil dobrze się spisał, w znacznym stopniu przyczy-

niając się do tego, że LEGIA  zajęła trzecie miejsce. 

Podczas jednej z walk pokazał swoje wielkie możliwo-

ści, kładąc przeciwnika na łopatki. W meczu o miejsce 

na podium warszawscy zawodnicy pokonali AKS 

Piotrków Trybunalski 6:2. 

Inna warszawska drużyna, AZS AWF, dotarła aż do 

finału Mistrzostw Polski. I tu napotkała drużynę, 

OLIMPIJCZYKA Radom, która podczas zawodów or-

ganizowanych na Targówku niemal zawsze pozostaje 

niepokonana. Podobnie było i tym razem. Radomianie 

wygrali 6:2, jednak nie można powiedzieć, że studenci 

łatwo sprzedali skórę. W ubiegłym roku trener OLIM-

PIJCZYKA, Zdzisław Kolanek, zarzekał się, że 

udział w zawodach drużynowych jest elementem przy-

gotowań do startów indywidualnych. W tym roku nie 

ukrywał, że ponowne zwycięstwo sprawia mu dużo 

satysfakcji. Tym bardziej, że świadkiem zwycięstwa 

był pochodzący z Radomia Ryszard Fałek – członek 

Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Z kolei władze Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

były reprezentowane przez Zastępcę Burmistrza Pawła 

Michalca, Radną Jolantę Miśkiewicz i Urszulę Wój-

cicką - Naczelnik Zespołu Sportu i Rekreacji Urzędu 

Dzielnicy. Organizatorzy mają nadzieję, że przedstawi-

ciele władz Dzielnicy, która współfinansowała zawody, 

nie żałują swojej decyzji. Jeśli tak jest, podobne odczu-

cia powinien mieć Zarząd Polskiego Związku Zapaśni-

czego, który również współfinansował imprezę. Tym 

bardziej, że mistrzostwa były okazją, by trener kadry 

narodowej juniorów Włodzimierz Zawadzki, bacznie 

przyjrzał się obecnym i potencjalnym kadrowiczom. 

Z dużym zainteresowaniem zmagania zapaśników 

oglądali miedzy innymi: sponsor imprezy – działacz 

samorządowy i spółdzielczy Dariusz Klimaszewski, 

prezes Fundacji Promocji m.st. Warszawy Michał Paw-

lik oraz wicemistrzyni olimpijska w skoku wzwyż 

z 1980 roku Urszula Kielan – prywatnie Mama dwóch 

uczestników zawodów. 

Podczas powitania uczestników Mistrzostw prezes UKS 

„Zdrowy Targówek” Roman Soroczyński, odczytał 

treść listu od patrona honorowego Wojewody Jacka 

Kozłowskiego, jednocześnie podkreślając dużą pomoc, 

jaką – w związku z organizacją imprezy - Klub otrzy-

mał od Urzędu Dzielnicy Targówek, władz Polskiego 

Związku Zapaśniczego pana Dariusza Klimaszewskie-

go, VIII Ogrodu Jordanowskiego z ulicy Suwalskiej 

i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.  

Patronat medialny nad Drużynowymi Mistrzostwami 

Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym spra-

wowały Radio RMF MAXXX oraz dwa portale inter-

netowe: www.warszawa.pl i www.heroldtargowka.pl. 

Następny tydzień to Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w zapasach w stylu wolnym, które zorgani-

zowano 19 września 2015 roku w Bydgoszczy. Uważ-

ny obserwator działalności UKS „Zdrowy Targówek” 

zapewne zada pytanie: Jak to styl wolny? Przecież na 

Targówku trenuje się zapasy w stylu klasycznym. 

Jednak klubowi trenerzy podjęli decyzję, że ze wzglę-

dów szkoleniowych należy dać młodym zawodnikom 

okazję do konfrontacji. Wszak najlepszy trening nie da 

tego, co uczestnictwo w zawodach. Zapaśnicy z Tar-

gówka wypadli bardzo dobrze. Mateusz Wielądek wy-

walczył złoty medal w kategorii wagowej 73 kg. Albert 

Kharatyan zdobył medal srebrny (59 kg). Dawid 

Gokoryan zajął trzecie miejsce w kategor ii 66 kg, 

a startujący w tej samej kategorii Sebastian Bęczyński 

był piąty. Drużynowo UKS „Zdrowy Targówek”, który 

był jedynym klubem z Warszawy, zajął czwarte miejsce. 

Nie wiem, czy sukces w Bydgoszczy oznacza, że Klub 

z Targówka zajmie się obydwoma stylami zapaśniczymi. 

Raczej nie. Ale każda odmiana i każdy sukces cieszy! 

Roman Soroczyński 

Dobrą tradycją w działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zdrowy Targówek” 
stały się intensywne początki każdego sezonu sportowego. Ledwie minęły dwa pierwsze 
tygodnie roku szkolnego 2015/2016 - a co za tym idzie, jesienno-zimowego sezonu 
sportowego – zawodnicy i działacze Klubu uczestniczyli w kilku przedsięwzięciach.  

Mateusz Wielądek na I miejscu 

Emil Gwiazda zwycięzcą walki 

Przerzuci czy nie 

Reprezentacja UKS Zdrowy Targówek w Bydgoszczy 

Efektowny pad 
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W  Osiedlu „Targówek” w tym roku rozpoczęto 

remonty klatek schodowych o podwyższonym 

standardzie. Budynki w naszym Osiedlu w większości są 

wysokie, wieloklatkowe o różnej wysokości pięter, o róż-

nych układach korytarzy, holi oraz wejść do budynku. 

Zgodnie z planem remontów rozpoczęto remont klatek 

schodowych w budynku przy ul. Prałatowskiej 8. Pro-

jekt remontu uwzględnia wykonanie prac z zastosowa-

niem materiałów wysokiej jakości. 

Prace na pierwszej klatce praktycznie są na ukończeniu. 

W holu wejściowym do budynku wymieniono drzwi 

wejściowe oraz drzwi wewnętrzne, ściany obłożone zo-

stały płytką ceramiczną o wymiarach 30 x 60 w kolorze 

jasnego beżu, na posadzce ułożono płyty 60 x 60 w kolo-

rach szarości, co daje kontrast pomiędzy płaszczyzną 

ścian a posadzką, a tym samym optyczne zwiększenie tej 

powierzchni. Powyżej parteru na piętrach ściany poma-

lowane w kolorach bardzo jasnego beżu doskonale har-

monizują się z pytkami ceramicznymi na ścianach z win-

dami. Zamontowano nowy osprzęt elektryczny, drzwicz-

ki rewizyjne instalacji, listwy maskujące kable. Zastoso-

wano nowoczesne oświetlanie lampami ledowymi. 

Zamierzeniem projektanta było oddzielenie ciągu kory-

tarzy od pionu klatki schodowej. Po usunięciu lamperii 

i wykonaniu tynków gipsowych sufity i ściany klatki 

schodowej pomalowano farbą o zwiększonej wytrzy-

małości na ścieranie w kolorze białym. 

Pod zadaszeniem wejścia do budynku stare zniszczone 

nawierzchnie z lastryka wymieniono na nowe. Zlikwido-

wanie muru oporowego pomiędzy zjazdem dla wózków 

a schodami i zamontowanie nowych balustrad ze stali 

kwasowej doda otoczeniu nowoczesnego wyglądu. Ścia-

ny i słupy podtrzymujące zadaszenie wejścia będą obło-

żone płytkami ceramicznymi. Prace są już na ukończeniu. 

Halina Klukowska 

Osiedle Targówek 

12 września br. w godz. 13.00 - 17.00 na boisku 

przez klubem „Kuźnia” przy budynku Ząbkow-

ska 42 odbył się festyn - Pożegnanie lata pt. „45 LAT – 

BUDUJEMY, MIESZKAMY I BAWIMY SIĘ RA-

ZEM”, który zgromadził społeczność naszej spółdziel-

ni i nie tylko. 

Organizatorami imprezy byli Administracja Osiedla 

„Kijowska” i Rada Osiedla „Kijowska”. Festyn został 

przygotowany przez Przewodniczącą i członków Ko-

misji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla „Kijowska” 

i pracowników Administracji. Oficjalnego otwarcia 

dokonał Prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga” Andrzej Półrolniczak. Powitał przybyłych 

mieszkańców, dzieci oraz zaproszonych gości. Za oso-

bisty udział w imprezie podziękował Burmistrzowi 

Dzielnicy Praga-Północ” Panu Pawłowi Lisieckiemu, 

który z okazji jubileuszu spółdzielni wręczył Prezesowi 

List Gratulacyjny. Wszystkich zgromadzonych Prezes 

Andrzej Półrolniczak zaprosił na smaczny tort z okazji 

45 urodzin RSM „Praga”. 

W ramach festynu przybyli goście mogli obejrzeć po-

kaz taneczny dzieci z klubu osiedlowego „Kuźnia” 

oraz formacji tanecznej SKORP. Podczas festynu zor-

ganizowano konkurs wiedzy o Spółdzielni pt. „Co 

wiem o RSM „Praga”?, konkursy plastyczne, przygoto-

wano gry, zabawy i konkursy z animatorem. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się skoki na eurobungee, 

kolejka szynowa dla najmłodszych, pokazy plenerowej 

modelarni, przejażdżka quadem oraz przejażdżki kon-

ne. Przelotne opady ograniczyły jednak ilość chętnych 

do zabawy na dmuchanej zjeżdżalni. Błysk w oczach 

dzieci wywołał pokaz wyposażenia wozu straży pożar-

nej oraz pokaz quadu Policji Rzecznej. Podczas festynu 

odbyły się również prezentacje klubów osiedlowych 

RSM „Praga” oraz prezentacja klubu „Kuźnia” Osiedla 

„Kijowska” pt. „Budujemy Domy”. Imprezie towarzy-

szyły stoiska promocji zdrowia, na których można było 

zmierzyć ciśnienie, wykonać badanie spirometryczne 

oraz nauczyć się jak prawidłowo pielęgnować jamę 

ustną. Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiła, 

że każdy znalazł coś dla siebie. 

Pomimo zimna i kapryśnej pogody panowała miła 

i pogodna atmosfera. Na zakończenie uczestnicy otrzy-

mali małe podarunki, a także owoce i trochę słodkości 

na zregenerowanie sił. Zorganizowany festyn spełnił 

oczekiwania jego twórców, dzieci i młodzieży uczest-

niczącej w zabawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowa-

nie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu. 

Elżbieta Rechnio 

Osiedle Kijowska 
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O siedle „Poraje” to kolejne Osiedle RSM „Praga” 

gdzie rozpoczęto remonty klatek schodowych 

w podwyższonym standardzie. Zakończono już prace 

w budynku Pancera 6. Na parterze ułożone zostały płytki 

wielkoformatowe na posadzce, schodach i na ścianach. 

Powyżej parteru zlikwidowano lamperie, ściany i sufity 

wygładzono gipsem szpachlowym i pomalowano w ko-

lorze kremowym. Na balustradach zamontowano po-

chwyt drewniany z drewna twardego lakierowanego 

w kolorze jasnym. Zlikwidowano liczne korytka kablo-

we z kablami telewizyjnymi. Zamontowano nowe de-

montowalne panele maskujące rury spustowe, wymie-

niono wszystkie wyłączniki dzwonkowe i elektryczne, 

zamontowano nowe przeszklone tablice informacyjne 

oraz nowe tabliczki informacyjne z numerem piętrowym 

wykonane ze szkła i mocowane odpowiednimi śrubami 

dystansowymi. Wymieniono drzwi wejściowe klatek 

schodowych na nowe zgodne z przepisami p.poż. Aktu-

alnie na ukończeniu są prace w budynku Pancera 22 

i budynku Atutowa 7. Remont klatek schodowych wyko-

nano w budynkach Pancera 6, 22, Atutowa 7, w trakcie 

są prace w budynkach Śreniawitów 2 i Porajów 8. Trwa-

ją remonty wejść do klatek schodowych w budynkach 

Śreniawitów 1 i Nagodziców 2. 

Andrzej Chromiec 

Osiedle Poraje 

D la komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki 

otoczenia zakończyliśmy z powodzeniem kolejne 

inwestycje, którymi z przyjemnością dzielimy się 

z mieszkańcami naszego Osiedla. 

Z myślą o estetyce, wygodzie i bezpieczeństwie wyko-

nano następujące remonty: 

 modernizacja wejść do klatek schodowych w bu-

dynkach Zamiejska 7 i Askenazego 9 polegająca na 

ułożeniu nowych okładzin zewnętrznych schodów 

i podjazdów wraz z wykonaniem balustrad ze stali 

nierdzewnej, 

 montaż nowego stalowego ogrodzenia terenów zie-

lonych przy budynkach Zamiejska 5,7, 9) 

 wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych 

w budynkach Janinówka 13 i Askenazego 1, 

 wymiana drzwi na galeryjki w budynku Askenazego 9, 

 wymiana lamp na energooszczędne LED wraz 

z czujkami ruchu w budynku Gajkowicza 7, 

 malowanie I klatki schodowej w budynku Gajkowicza 7, 

 renowacja trawników wraz z wykonaniem nasadzeń krze-

wów przy budynkach Zamiejska 5, 9 i Askenazego 2, 

 naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z wyminą 

podbudowy przy budynku Janinówka 7 kl. I-III, 

 zatoki postojowe z kostki brukowej przy Gajkowicza 7, 

 generalny remont windy towarowej w budynku 

Zamiejska 20, 

 doświetlenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie bu-

dynków Gajkowicza 1-3, Mokra 4-23, Janinówka 14. 

Wszystkie te prace remontowe i inwestycyjne przy-

czyniają się do poprawy estetyki całego Osiedla, 

tworzeniu przyjaznego środowiska do mieszkania, 

pracy i wypoczynku. 

Grażyna Powierża 

Osiedle Generalska 

W  ostatnim okresie nasiliły się zgłoszenia mieszkań-

ców Osiedla „Erazma”, w szczególności budyn-

ków przy ul. Erazma z Zakroczymia, dotyczące nagmin-

nych odwiedzin przez stado dzików. Dziki upodobały sobie 

w szczególności tereny, na których bez problemu mogą 

znaleźć pożywienie, a intensywność podlewania podczas 

suchego okresu letniego dodatkowo sprzyja bytności zwie-

rzyny, która nie ma problemów z ryciem ziemi znajdującej 

się wokół budynków. 

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, którzy skarżą 

się na trudności z wejściem do budynków oraz niszczeniem 

przez dziki terenów zielonych, Administracja Osiedla 

„Erazma” niejednokrotnie zwracała się do dyżurnego łow-

czego Lasów Państwowych z prośbą o rozwiązanie proble-

mu, jakim są odwiedziny dzikiej zwierzyny. Wystosowali-

śmy pismo o rozważenie postawienia odłowni w miejscu 

najczęściej odwiedzanym przez zwierzęta. 

Do tej pory brak jest całościowych i spójnych pomysłów na 

rozwiązanie tego problemu. W różnych miastach stosowa-

no do tej pory kilka metod, od podłapywania dzików aż po 

ich odstrzał redukcyjny. Ciekawy wydaje się przykład Kry-

nicy Morskiej w pobliżu której powstał rezerwat na terenie 

którego takie „miejskie” dziki są uczone ponownie 

„dzikości”. Taka „resocjalizacja” zwierząt jest niekiedy 

długotrwała, ale przynosi efekty, bo takie zwierzęta 

w większości nie wracają do miast. Pozostałe metody nie 

są tak skuteczne – odstrzał budzi protesty mieszkańców 

i ekologów, ponadto na miejsce zastrzelonych dzików 

szybko pojawiają się nowe. Z kolei wywożenie zwierząt 

w odległe lasy bez „resocjalizacji” mija się z celem – zwie-

rzęta najdalej po kilku tygodniach wracają. 

Łowczy przekazał również informację, że podczas spotka-

nia z dzikami należy zachować spokój i w miarę możliwo-

ści oddalić się od zwierzęcia. W momencie zaobserwowa-

nia agresywnego zachowania dzika należy skontaktować 

się z Ekopatrolem Straży Miejskiej pod numerem 986 lub 

z dyżurnym łowczym pod numerem telefonu 600 020 746. 

Małgorzata Pęszyńska-Bodecka 

Osiedle Erazma 

R ozpoczął się remont budynku przy ulicy Jagiel-

lońskiej 2. Obejmuje on: 

 czyszczenie i mycie elewacji, 

 nałożenie środka biobójczego, 

 naprawa ubytków i pęknięć tynków, 

 gruntowanie i malowanie elewacji, 

 ocieplenie ścian piwnicznych od strony fosy, 

 remont balkonów i loggii, 

 wymiana przeszklonych witryn i okien w lokalach 

użytkowych, 

 wymiana okien w pomieszczeniach technicznych, 

 likwidacja nieczynnych drzwi stalowych do po-

mieszczeń technicznych i użytkowych, 

 wymiana rynien i rur spustowych. 

Wiesława Długozima 

Osiedle Jagiellońska 
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 Zamienię mieszkanie komunalne 40 m2, 

pokój, kuchnia, łazienka, 4 piętro. Róg 

Ludnej i Solca na Powiślu na większe 2, 3 

pokoje w RSM „Praga”, własnościowe 

lub lokatorskie, może być zadłużone i do 

remontu. Tel. 698 104 353,  604 621 878 

 Zamienię ZA DOPŁATĄ mieszkanie 

komunalne 29 m2, spółdzielcze lub wła-

snościowe. Tylko Warszawa. Kawalerka 

została przerobiona na dwa pokoje: 

12,5 m2 i 7,5 m2. Na podłodze panele 

podłogowe. Mieszkanie posiada obszerną 

łazienkę z wanną. Aneks kuchenny (bez 

okna) posiada zabudowaną podblatową 

lodówkę, płytę indukcyjną, okap. Przed-

pokój jest połączony z aneksem kuchen-

nym - meble kuchenne oraz szafka 

i pawlacz robione na zamówienie. Jest 

również podłużny taras/balkon. Do 

mieszkania przynależy piwnica. Miesz-

kanie usytuowane na 3 piętrze w bloku 3-

piętrowym z WINDĄ z 2008 roku na 

Targówku na ul. Oszmiańskiej. Można 

wynająć miejsce parkingowe w podziem-

nym garażu. Kontakt: 518 476 183 

 Zamienię pokój z kuchnią 34 m2 na 

Targówku na 2 pokoje z kuchnią do 

42 m2. Tel. 504 837 918 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo - loka-

torskie, M3 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

zabudowana loggia, przy ul. Radzymiń-

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

w RSM „Praga” (adm. Kijowska, Jagiel-

lońska, Targówek). Spłacę zadłużenie. 

Telefon po 17-tej: 607 871 316 

 Zamienię mieszkanie 50 m2 lokatorskie, 

2 pokoje, loggia, oddzielna kuchnia, na 

Tarchominie, ul. Erazma z Zakroczymia, 

na mieszkanie 2-pokojowe (mniejszy 

metraż) na Targówku, ul. Zamiejska. 

Tel.  512 157 449 

 Bezpośrednio zamienię dom, na zadłu-

żone mieszkanie w Warszawie w zaso-

bach RSM „Praga” (spłacę zadłużenie 

i dopłacę różnice). Dom znajduje się 

w bardzo ładnej lokalizacji w centrum 

miejscowości Sudragi – 7 km od Sierp-

ca (120 km od Warszawy), blisko 

szkoła, sklepy, przystanek autobuso-

wy. Dom jest murowany (ponad 

100m2), działka ponad 5,5 arów, dach 

z blachy, podłączona energia elek-

tryczna, poddasze do adaptacji. Dom 

jest do remontu. Założona jest księga 

wieczysta (bez obciążeń i hipotek). 

Tel. 506 891 128 

 Sprzedam lub zamienię 3 pokoje 59,4m2 

cena 400.000 pln, na Targówku ul. Go-

ławicka - mieszkanie jest po remoncie, 

bardzo ładne. Lub zamienię na 2 pokoje 

do 40m2. Kontakt tel.: 513 149 300 

 Mieszkanie spółdzielczo-własnościowe, 

4-pokojowe około 72 m2 w pobliżu 

teatru Rampa i Skweru Wiecha, zamie-

nię na 2-pokojowe około 40m2 + dopła-

ta. Może być parter, chętnie z ogród-

kiem. Tylko Targówek. Tel. kontakto-

wy 505 701 046 

 Zamienię mieszkanie 31 m2, ul. Woło-

mińska 19 drugie piętro, na większe do 

40 m2, bliżej centrum. Tel. 504 351 554 

 Zamienię lub sprzedam 3 pokojowe miesz-

kanie na ul. Białostockiej 11, I piętro, 

z garażem (vis a vis), na dwa mniejsze 

lub jedno z dopłatą. Kontakt: 602 135 062  

 Mieszkanie M-4, 62m2, własnościowe 

z KW, ul.Pancera-Tarchomin, rozkłado-

we, na parterze, z oddzielna widna 

kuchnia, łazienka, oddzielne WC. Wyj-

ście z dużego pokoju na ogródek przy-

balkonowy, ogrodzony, duża piwnica. 

Stan mieszkania bardzo dobry, po kapi-

talnym remoncie, wszystkie media. 

Blok 3-pietrowy z 1986r. Budynek ocie-

plony, czysta klatka schodowa, spokojni 

sąsiedzi. Ładna, spokojna okolica 

z dobrą komunikacją miejską. Blisko 

sklepy, bazarek, szkoła, przedszkola. 

Zamienie na 2 kawalerki o zbliżonym 

metrażu mieszkania trzypokojowego 

o zbliżonym statusie i standardzie. Naj-

chętniej na os. „PORAJE” na Tarchomi-

nie lub podobnej, bliskiej lokalizacji. 

Kontakt: 664 738 183 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie 

zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
 

Informujemy, iż w dniu 18.11.2015 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie 

przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 30, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 170 

położonego w Warszawie przy ul. Wiosennej 2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą o nr KW WA3M/00469056/0. 
 

 Lokal mieszkalny położony jest na X piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, hallu oraz łazienki. Do lokalu przynależy pomieszczenie 

gospodarcze (piwnica) o pow. 2,10 m2. 

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 37,00 m2. 

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

 Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra. 

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa, studenta. 
 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 200.577,00 zł. Cena 

wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

150.432,75 zł   tj. TYLKO   4.065,75 zł/m
2

 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 87 2030 0045 1110 0000 

0199 6060 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 20.057,70 zł w ten sposób, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg środki zostały 

zaksięgowane na rachunku komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. 
 

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela również Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Piotra Gurniaka mieszcząca się w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101, pod numerami telefonów: 

(22) 465 - 67 - 15, 519 - 649 - 060 po powołaniu się na sygnaturę akt PG KM 239/14. 
 

Przedmiotowy lokal można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego sygn. akt: 

VII Co 296/15 można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

 

Zachęcamy do zamieszczania ogłoszeń 
 

Ogłoszenia o zamianie mieszkań publikujemy bezpłatnie! 
 

Odpłatne ogłoszenia o sprzedaży mieszkań, działek, samochodów 
i innych, w cenie 20 zł + VAT. 

 
Ogłoszenia przyjmujemy na adres: redakcja@rsmpraga.pl 

* 

* 

* 

* 
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LOKAL  U2 

Studio Urody Anielskie Stylizacje 

Przedłużanie rzęs / Stylizacja paznokci / 
Pedicure / Manicure / Henna rzęs i brwi / 

Regulacja brwi 

Godziny pracy: Zapisy pod tel. 508 949 310 

LOKAL  U3  

Dorab ian i e  kluczy  

Naprawia obuwia / Dorabianie kluczy / 
Wymiana baterii / Ostrzenie / Pieczątki 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 10 - 18 
sobota: 10 - 13 

L O K A L  U 9  

Va n i l l a  S p a  

Kosmetyka twarzy i ciała / Paznokcie /  
Depilacja / Makijaż permanentny / 

Masaże / Manicure / Pedicure 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 11 - 19 
sobota: 9 - 15 

LOKAL  U8  

Z i e larn ia  C zarny Be z  

Ekologiczne produkty / Suplemanty / Zioła/ 
Soki / Oleje / Aromaterapia 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 11 - 19 
sobota: 8 - 12 

L O K A L  U 7  

S y s t e m y  z a b e z p i e c z e ń  S ATA I  

Systemy alarmowe 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 9 - 16 

 

LOKALE UŻYTKOWE 
PRAGA PÓŁNOC, UL. NAMYSŁOWSKA 6C 

POWIERZCHNIA OD 27 DO 64 m2 

DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ ● NOWOCZESNE POMIESZCZENIA 

● ATRAKCYJNA LOKALIZACJA 

● WNĘTRZA DO INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI 

tel.: 22 619-12-21 w. 221, 281;  22 619-87-13 w. 4 
e-mail: lokalenajem@rsmpraga.pl 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  

r e k l a m a  
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