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O  własnych czterech ścianach marzy 

każdy, jednak nie wszyscy mogą 

pozwolić sobie na zakup mieszkania. 

Ratunkiem w takiej sytuacji jest wynaję-

cie lokum od kogoś. Okazuje się jednak, 

że Polacy niechętnie decydują się na ten 

krok, bo koszt wynajmu pochłania zbyt 

dużą część ich pensji - nawet 40 procent, 

a w wielu przypadkach aż połowę. Co 

zrobić aby wydatek ten nie był inwesty-

cją bezzwrotną? Czy są to bezpowrotnie 

wydane pieniądze? Niekoniecznie! 

Receptą na własne mieszkanie jest pro-

ponowany przez RSM „Praga” Innowa-

cyjny Program Sprzedaży Mieszkań. To 

absolutna nowość na rynku nieruchomo-

ści w Warszawie. Dedykowany jest on 

osobom, które w chwili obecnej nie 

mają możliwości sfinansowania zakupu 

własnego mieszkania w 100 % oraz nie 

posiadają zdolności kredytowej. Skiero-

wany jest także do osób, które cenią 

sobie swobodę wyboru i działania, 

chcąc zachować niezależność od banku, 

a także nie chcą aby wydane na wyna-

jem środki zasilały czyjś budżet, nie 

obniżając kosztu planowanego w przy-

szłości zakupu mieszkania. 

Gdzie dostępne są mieszkania w najmie 

z możliwością ich wykupu? Znajdują się 

one w nowo wybudowanym budynku, 

o wysokim standardzie wykończenia, 

z własnym placem zabaw i całodobo-

wym monitoringiem, które zapewnią 

mieszkańcom komfort życia w inwesty-

cji zlokalizowanej przy ul. Okólnej 24 

w Markach, oddalonej jedynie 35 mi-

nut od centrum stolicy! Długoter mi-

nowy najem z opcją wykupu jako alter-

natywa dla zakupu mieszkania otwiera 

drogę tym, którzy do tej chwili nie mo-

gli pozwolić sobie na taki wydatek, da-

jąc szansę na własne mieszkanie. Wła-

śnie dla tych osób najem mieszkania 

w Innowacyjnym Programie Sprzedaży 

Mieszkań jest sposobem na nabycie 

praw własności do lokalu mieszkalnego 

w perspektywie krótko - lub długotermi-

nowej. O czasie trwania najmu lub mo-

mencie wykupu samodzielnie decyduje 

najemca, w związku z czym w dogod-

nym dla siebie terminie staje się właści-

cielem mieszkania, z którego korzysta 

i które zaaranżował wg swoich potrzeb 

i pomysłu. Przy wykupie mieszkania 
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osoba je zamieszkująca, otrzyma od 

Spółdzielni rabat zależny od czasu naj-

mu tego mieszkania, tym większy, im 

dłuższy był okres najmu, może on wy-

nieść nawet 64 %. W ten sposób pienią-

dze wydane na najem w znacznej części 

w postaci rabatu wracają do mieszkańca! 

Z tego też powodu osoba wynajmująca 

mieszkanie od Spółdzielni jest w sytuacji 

znacznie korzystniejszej niż ta, która za 

często większe pieniądze wynajmuje je 

od osoby prywatnej, bowiem w tym dru-

gim przypadku środki wydane na najem 

nigdy do najemcy nie wrócą!  

Przepis na własne mieszkanie jest teraz 

bardzo prosty! Po dokonaniu jedynie 

10 % wpłaty można się wprowadzić 

i spełnić marzenie o własnych czterech 

kątach, a współpraca ze Spółdzielnią 

gwarantuje trwałą i bezpieczną relację 

podczas wieloletniego okresu najmu 

oraz stałe konkurencyjne warunki najmu. 

W programie najmu dostępne są miesz-

kania 1, 2, 3 i 4-pokojowe o powierzch-

niach 35 - 83 m2. Zaletami programu są 

przede wszystkim: oszczędność czasu - 

szybka formalizacja, bez weryfikacji 

dochodów przez banki, niezmienność 

warunków najmu, niskie opłaty czynszo-

we oraz kameralność i zielone otoczenie 

inwestycji oraz bogata infrastruktura - 

osiedlowe sklepy, szkoła, przedszkole. 

Jak działa program ? 

1. Wybierasz mieszkanie. 

2. Podpisujesz umowę najmu ze Spół-

dzielnią. 

3. Wpłacasz opłatę wstępną w wysoko-

ści od 10 % wartości. 

4. Płacisz miesięczny czynsz najmu 

i opłaty do Spółdzielni. 

5. Wykupujesz mieszkanie w dowol-

nym momencie. 

6. Otrzymujesz rabat na mieszkanie, 

nawet do 64 %. 

Zadzwoń i wybierz mieszkanie 
dostosowane do Twoich potrzeb! 

Biuro Sprzedaży 

Warszawa, ul. Białostocka 11, 

tel. 22 517 20 02, 22 517 20 08 

www.rsmpraga.pl 

Joanna Golecka 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

P amiętajmy, najważniejszym jest, 

aby wszelkie prace remontowe 

zgłaszać do najbliższej Administracji 

Osiedla Spółdzielni, w celu uzyskania 

zgody na przeprowadzenie określonych 

prac. Zgoda Spółdzielni na remont to 

nie „jakiś tam wymysł”. 

Zgłoszenie do Administracji Osiedla 

jakiegokolwiek remontu, który ingeruje 

choćby w najmniejszym stopniu w kon-

strukcję budynku jest niezbędne, aby 

roboty budowlane zostały przeprowa-

dzone bezpiecznie. Każda Administra-

cja Osiedla dysponuje planami oraz 

wiedzą nt. budynków. Odpowiedni 

Inspektor Nadzoru zatrudniony w Spół-

dzielni przyjrzy się planowanym przez 

lokatora pracom i oceni w jakim stop-

niu remont, bądź inna inwestycja, mogą 

zostać przeprowadzone, aby nie doszło 

do niespodziewanej awarii, czy kata-

strofy budowlanej. Jeżeli projekt zamie-

rzonych prac budowlanych jest zgodny 

z przepisami prawa budowlanego, ar-

chitektonicznymi oraz wewnętrznymi 

regulacjami, Spółdzielnia wyraża zgodę 

na przeprowadzenie remontu. 

Pamiętajmy, że nigdy nie możemy 

mieć 100-procentowej pewności, że 

firma, która wykonuje remont nasze-

go mieszkania, jest dobrze do tego 

przygotowana. Po za tym żaden wy-

konawca nie może dać gwarancji, że 

nie dojdzie do jakiegoś niezamierzo-

nego zdarzenia, jeżeli nie ma pełnej 

wiedzy o danym budynku. 

Brak zgłoszenia i uzyskania zgody od 

Spółdzielni na jakiekolwiek prace 

remontowe w lokalu powoduje, że 

właściciel lub użytkownik lokalu bie-

rze na siebie całkowitą odpowiedzial-

ność za wystąpienie ewentualnych 

szkód. Grozi to nie tylko ryzkiem 

odpowiedzialności cywilnoprawnej, 

lecz również wszczęciem postępowa-

nia karnego wobec właściciela lub 

użytkownika lokalu. 

Dlatego dla Państwa bezpieczeństwa 

prosimy o zgłaszanie wszelkich plano-

wanych prac w lokalach mieszkalnych 

i użytkowych do Administracji Osiedla. 

Kiedy potrzebna jest zgoda Spół-

dzielni na przeprowadzenie remontu 

lub prac instalacyjnych? 

Zgodnie z § 17 ust. 1 Zasad używania 

lokali i porządku domowego w RSM 

„Praga” (dostępnych na stronie 

www.rsmpraga.pl) wszelkie przebudo-

wy w lokalu lub zmiany konstrukcyjne, 

bez zmiany jego powierzchni, pomiesz-

czenia przynależnego, miejsca postojo-

wego itp. mogą być dokonane jedynie 

po uzyskaniu pisemnej zgody Spół-

dzielni przy zachowaniu wymogów 

prawa budowlanego. 

Również wszelkie ingerencje w instala-

cję centralnego ogrzewania (np. zmiana 

rodzaju grzejnika lub jego demontaż), 

przeróbki instalacji gazowej wymagają 

uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni 

(§17 ust. 2 i 3 Zasad używania lokali…). 

Zgody Spółdzielni wymaga także za-

kładanie anten (w tym satelitarnych 

i radiowych), szyldów i reklam, klima-

tyzatorów oraz dokonywanie wszelkich 

przeróbek na zewnątrz lokalu takich 

jak: instalowanie krat w oknach, prze-

gradzanie korytarza kratą, zadaszanie 

i montaż obudów balkonowych itp. 

(§18 ust. 1 Zasad ...). Tego rodzaju pra-

ce mogą ingerować w elewację budyn-

Pod koniec lipca b.r. na jednym z naszych osiedli doszło do poważnego 
incydentu budowlanego polegającego na oberwaniu balustrady 
balkonowej. Balustrada oberwała się na skutek nielegalnie prowadzonych 
przez właściciela lokalu prac remontowych w związku z wykonaną przez 
niego zabudową balkonową. Były to prace prowadzone bez zgody 
Spółdzielni. Wobec właściciela lokalu Policja wszczęła śledztwo. 
W niniejszym artykule podpowiemy jak bezpiecznie przeprowadzić remont 
we własnym lokalu, aby do podobnych incydentów w przyszłości nie 
musiało dochodzić.  
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ku, dlatego też niezbędna jest jeszcze zgoda właściwe-

go Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Chcę przeprowadzić remont lub inne prace - co 

mam zrobić? 

Gdy planujemy przeprowadzić remont w lokalu, bądź 

chcemy dokonać przebudowy instalacji grzewczej (np. 

wymienić kaloryfery), wymienić instalację gazową (np. 

założyć nowy piec), czy też założyć antenę satelitarną 

lub radiową, zawsze musimy wystąpić o zgodę Spół-

dzielni. Ale jak to zrobić? 

Krok 1: Udaję się do Administracji Osiedla, która 

zarządza budynkiem, w którym znajduje się mój lokal. 

Krok 2: W Administracji Osiedla składam pisemne 

zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac wraz z ich 

szczegółowym opisem. 

Krok 3: Odpowiedni zespół inspektorów w Spół-

dzielni przyjrzy się przedłożonemu opisowi i przekaże 

nam szczegółową instrukcję w zakresie możliwości 

przeprowadzenia zgłoszonych przez nas prac. Instruk-

cja taka, w zależności od rodzaju prac, będzie zawiera-

ła szczegółowe uwarunkowania ich przeprowadzenia. 

Należy pamiętać, że każde zgłoszenie jest traktowane 

indywidualnie, gdyż każdy remont i inne prace, które 

chcemy wykonać w lokalu, odnoszą się do różnych 

uwarunkowań prawnych i technicznych. 

Krok 4: Po zakończeniu prac, zgłaszam ich zakończenie 

w Administracji Osiedla, która dokona komisyjnego odbio-

ru przeprowadzonej inwestycji. Dzięki temu mam pewność, 

że przeprowadzone prace w moim lokalu zostały wykonane 

bezpiecznie zgodnie ze sztuką budowlaną, a inwestycja 

spełnia odpowiednie wymogi prawne i techniczne. 

Legalizacja samowoli 

Część lokatorów niestety nie zgłasza zamiaru przeprowa-

dzenia prac remontowych we własnym lokalu. Jak już 

wspomnieliśmy takie postępowanie stanowi samowolę, 

która jest nielegalna, a w najgorszym przypadku może 

stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 

Co zrobić gdy już przeprowadziliśmy we własnym 

lokalu remont, albo inne prace, które zgodnie z Zasada-

mi używania lokali i porządku domowego w RSM 

„Praga” wymagają zgłoszenia? 

W celu zalegalizowania samowoli również należy zgło-

sić się do Administracji Osiedla, która stwierdzi, czy 

wykonane prace w rzeczywistości podlegały obowiąz-

kowi zgłoszenia. Ponadto sprawdzi, czy wykonana 

inwestycja spełnia normy prawa budowlanego, bądź 

innych właściwych przepisów. 

Lokator, który legalizuje samowolę, otrzyma również 

z Administracji Osiedla indywidualną instrukcję zawie-

rającą szczegółową procedurę legalizacyjną. 

Przykłady inwestycji wymagających zgłoszenia - na 

co trzeba zwrócić uwagę 

Zabudowa loggi 

W przypadku takiej inwestycji należy pamiętać, że czę-

stokroć dochodzi do zwiększenia powierzchni lokalu, co 

ma wpływ na wysokość wnoszenia miesięcznych opłat za 

zwiększoną powierzchnię oraz wiąże się z koniecznością 

uzupełnienia wkładu budowlanego. Ponadto budynki 

posiadają różnego rodzaju rozwiązania techniczne w za-

kresie montowania balustrad. W związku z tym mocowa-

nie zabudowy balkonowej wymaga szczegółowego zapo-

znania się z uwarunkowaniami technicznymi balkonu. 

Zabudowa korytarza klatki schodowej 

Tutaj trzeba pamiętać, że taka inwestycja może mieć 

wpływ na konieczność przeniesienia punktów świetlnych 

ogólnodostępnej części korytarza. Ściany i drzwi odgradza-

jące zabudowanę powierzchni powinny spełniać normy 

przeciwpożarowe. Zabudowa powinna zostać wykonana 

w sposób jednolity z zachowaniem istniejącej kolorystyki 

i charakteru wnętrza budynku. Ponieważ roboty takie są 

wykonywane na części wspólnej korytarza, prace powinny 

odbywać się w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców. 

Administracja Osiedla po zapoznaniu się z rodzajem zapla-

nowanych prac określi, w jaki sposób należy prace takie 

przeprowadzać, aby były one jak najmniej uciążliwe. Nale-

ży również pamiętać, że dokonanie takiej zabudowy powo-

duje zwiększenie powierzchni zabudowy lokalu, co wiąże 

się z koniecznością uzupełnienia wkładu budowlanego. 

Zabudowa krat okiennych lub żaluzji antywłamaniowych 

Instalując kraty okienne lub żaluzje antywłamaniowe, 

należy pamiętać, że zgoda Spółdzielni na ich instalację 

jest uzależniona od uprzedniego złożenia przez lokato-

ra zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa 

właściwej dzielnicy m. st. Warszawy. Jeżeli urząd 

w ciągu 30 dni od zgłoszenia nie sprzeciwi się plano-

wanym pracom, można je wówczas rozpocząć. 

Wymiana grzejników 

Zgłoszenie jest niezwykle istotne ze względu na koniecz-

ność uzgodnienia z Administracją terminu i przebiegu 

prac związanych ze spuszczeniem wody z pionów insta-

lacyjnych w budynku. Ponadto nowe grzejniki, które 

chcemy zainstalować, muszą spełniać odpowiednie wy-

magania w zakresie mocy grzewczych. Zamontowanie 

grzejników nie może zaburzać pierwotnego projektu 

instalacji c.o. dla budynku. Wymiana grzejników wiąże 

się częstokroć również z przełożeniem podzielników, do 

czego uprawniony jest wyłącznie specjalista z firmy zaj-

mujący się odczytami stanu zużycia energii cieplnej. 

Przeróbki instalacji ciepłej i zimnej wody 

Przeróbki instalacji ciepłej i zimnej wody wymagają czę-

sto dodatkowych działań, np. związanych z przełożeniem 

wodomierza, gdzie również wymagany jest nadzór pra-

cownika Administracji Osiedla. 

Instalacja klimatyzacji/wentylacji 

W Administracji Osiedla należy złożyć odpowiednią 

dokumentację zawierającą informacje o miejscu mon-

tażu, przebiegu trasy instalacji chłodniczej i odprowa-

dzania skroplin oraz tras okablowania elektrycznego. 

Ponadto istnieje obowiązek sprawdzenia, czy poziom 

hałasu montowanego urządzenia nie przekracza warto-

ści dopuszczalnych określonych przepisami prawa. 

Przeróbki instalacji gazowej 

Zawsze niezbędne jest wykonanie i przedłożenie do 

Administracji Osiedla odpowiedniej dokumentacji 

technicznej i wystąpienie do właściwego urzędu o po-

zwolenie na budowę. Po wykonaniu prac do Admini-

stracji należy dostarczyć protokół szczelności instalacji 

gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę oraz 

dokumentację wraz ze szkicem przebiegu instalacji 

w lokalu oraz odpowiednim opisem technicznym. 

Wszelkie prace instalacyjne zawsze muszą być prze-

prowadzone przez specjalistę w danej dziedzinie, po-

siadającego stosowne uprawnienia zgodnie z prawem 

budowlanym oraz obowiązującymi normami budowla-

nymi z uwzględnieniem zasad BHP. 

A więc zgłaszajmy 

Pamiętajmy, że zgłaszanie do Spółdzielni zamiaru 

przeprowadzenia niektórych prac ma na względzie nie 

tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale również za-

chowanie estetyki budynków. Samowole niestety mają 

ten skutek, że każdy lokator wykonuje prace według 

własnego zamysłu, nie zwracając uwagi na otoczenie. 

Widać to m.in. na przykładzie wymiany okien, albo 

instalowania zabudowy balkonowej. Skutek potem jest 

taki, że budynek traci swoje walory estetyczne. 

Ponadto należy mieć świadomość, że ingerencja 

w zewnętrzną bryłę budynku bez zgłoszenia planowa-

nych prac we właściwym urzędzie stanowić będzie 

samowolę budowlaną i podlegać będzie sankcjom wy-

nikającym z Prawa budowlanego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zaw-

sze kontaktować się z właściwą Administracją Osiedla. 

Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnej pomocy. 

O samowolach budowlanych pisaliśmy również w arty-

kule pt. „Samowole Budowlane” w „Gazecie Eresem” 

nr 04 (71) 2015, dostępnej również na stronie interne-

towej Spółdzielni. 

Łukasz Zaprawa 
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C hoć temat budowy II linii metra na Targówku 

może wydawać się oklepany, bo był i jest w me-

diach wielokrotnie omawiany, a przed rozpoczęciem 

prac odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkań-

ców Targówka, to jednak kilka istotnych wątków 

z punktu widzenia Spółdzielni nie zostało poruszonych. 

Właśnie w związku z budową II linii metra na Targów-

ku zostały zawarte na okres trzech lat dwie umowy 

dzierżawy między RSM „Praga” (wydzierżawiający) 

a Miastem St. Warszawa (dzierżawca) przy udziale 

Metra Warszawskiego Sp. z o.o. (wykonawca) i Zarzą-

du Transportu Miejskiego. Umowami objęte są grunty 

przy ul. Prałatowskiej i ul. H. Junkiewicz oraz przy 

ul. Sz. Askenazego i ul. Zamiejskiej. Umowy zawierają 

korzystne dla Spółdzielni warunki dzierżawy, wynego-

cjowane przez Zarząd RSM „Praga”. M. in. uzyskano 

dopłatę do budowy tymczasowego parkingu zastępcze-

go oraz dopłatę do miejsc postojowych na parkingu 

komercyjnym, na który została skierowana część użyt-

kowników z likwidowanych parkingów. 

Rozmowy z urzędnikami na temat warunków przekaza-

nia fragmentów nieruchomości Spółdzielni pod budo-

wę metra toczyły się od połowy 2015 roku. Na każdym 

spotkaniu Spółdzielnia zwracała uwagę, iż na obsza-

rach przeznaczonych pod inwestycję funkcjonują zor-

ganizowane parkingi społeczne. Informowaliśmy 

o braku stosownego miejsca w okolicy na lokalizację 

parkingu zastępczego. 

O ile w przypadku terenów będących w użytkowaniu 

wieczystym Spółdzielni nie było poważniejszych kło-

potów w negocjacjach (umowę dzierżawy zawarto 

w dniu 15.09.2015 r.), to rozmowy w sprawie tere-

nów, którymi Spółdzielnia włada, ale nie posiada jesz-

cze tytułu prawnego, tj. przy ul. Zamiejskiej i ul. Sz. 

Askenazego były trudniejsze (umowę zawarto dopiero 

w dniu 04.04.2016 r.). Prawdopodobnie argumentem, 

który w ogóle skłonił urzędników do podpisania umo-

wy dzierżawy ze Spółdzielnią na grunty nieuregulo-

wane, był fakt, że toczy się sprawa w sądzie przeciw-

ko Miastu o ustanowienie użytkowania wieczystego 

na rzecz RSM „Praga”. 

Sprawa przekazania gruntów przy ul. Zamiejskiej 

i ul. Sz. Askenazego pod budowę metra nabrała lawi-

nowego tempa pod koniec marca 2016 r., gdy Pani 

Prezydent m.st. Warszawy podpisała umowę z wyko-

nawcą inwestycji. Od tego momentu sprawy potoczyły 

się szybko. W dniu 07.04.2016 r. Spółdzielnia uzyskała 

wskazanie lokalizacji zastępczego parkingu na tyłach 

budynków Zamiejska 13, 15, 17. Dopiero po otrzyma-

niu zgody na lokalizację parkingu, można było przystą-

pić do sporządzenia projektu parkingu, zorganizować 

spotkanie z mieszkańcami oraz wszcząć stosowną pro-

cedurę administracyjną dotycząca w pierwszej kolejno-

ści utwardzenia terenu, a następnie budowy parkingu. 

Już 08.04.2016 r. wpłynęło do Spółdzielni „zaproszenie” 

od Metra Warszawskiego na protokolarne przekazanie 

gruntu w dniu 11.04.2016 r. Spółdzielnia nie wyraziła 

na to zgody, gdyż nie były przygotowane miejsca 

zastępcze na wyprowadzenie samochodów z likwido-

wanych parkingów i miejsc postojowych w zatokach 

parkingowych. Zarząd RSM „Praga” wynegocjował 

termin przekazania gruntów przy ul. Sz. Askenazego 

i ul. Zamiejskiej na dzień 29.04.2016 r. Na później-

sze terminy Miasto nie wyrażało zgody. Oczywiście 

w tak krótkim czasie nie było możliwe uzyskanie po-

zwolenia na budowę parkingu. Dlatego w porozumie-

niu z Urzędem Dzielnicy Targówek ustalono, że Spół-

dzielnia utwardzi teren i przeprowadzi samochody, 

a w późniejszym terminie zajmie się budową tymcza-

sowego parkingu. Dopiero po takich ustaleniach 

z Urzędem Miasta Zarząd Spółdzielni zainicjował 

spotkania z mieszkańcami. 

Podczas spotkań omówiono organizację budowy par-

kingu tymczasowego, warunki uzyskania miejsc za-

stępczych dla osób, których dotychczasowe miejsca 

uległy likwidacji. Ponadto, przekazano informacje 

o planowanej zmianie organizacji ruchu drogowego 

oraz wszystkie inne informacje, które Spółdzielnia po-

siadała, a które pomogły mieszkańcom przygotować 

się na niedogodności związane z budową II linii metra. 

Zarząd Spółdzielni dołożył wszelkich starań, aby za-

bezpieczyć potrzeby mieszkańców i zminimalizować 

uciążliwości. 

Za dobrą i szybką organizację pracy, spotkań oraz 

sprawną przeprowadzkę samochodów z terenu nie-

zbędnego do budowy metra, dziękujemy: pracownikom 

Spółdzielni, Zarządom Parkingów, szczególnie Zarzą-

dowi Parkingu nr 2 przy ul. Zamiejskiej, użytkowni-

kom parkingów oraz wszystkim mieszkańcom budyn-

ków przy ul. Sz. Askenazego i Zamiejskiej. 

Niemniej trudnym tematem okazała się nowa lokali-

zacja dla bazaru Trocka. W tym miejscu musimy cof-

nąć się do 2014 roku i do spotkania, które odbyło się 

w Urzędzie Dzielnicy Targówek w dniu 29.09.2014 r. 

z udziałem Wiceprezydenta Pana Michała Olszew-

skiego, władz dzielnicy, kupców i mieszkańców oraz 

zaproszonego przez Urząd, Prezesa Zarządu Spół-

dzielni Pana Andrzeja Półrolniczaka. W okresie po-

przedzającym spotkanie w dniu 29.09.2014 r. Spół-

dzielnia proponowała współpracę i pomoc przy szu-

kaniu nowej, czasowej lokalizacji bazaru. Także 

w trakcie tego spotkania Prezes Spółdzielni ponowił 

tę propozycję. Propozycja, którą Spółdzielnia przed-

stawiła, rozwiązywała kwestię lokalizacji bazarku, 

wiązała się jednocześnie z kwestią regulacji prawnej 

gruntów objętych roszczeniem Spółdzielni. Pomimo 

złożonej przez Spółdzielnię propozycji na spotkaniu 

w dniu 29.09.2014 r. przedstawiciele Urzędu Miasta 

jej nie podjęli. Natomiast zapadła decyzja o lokaliza-

cji bazarku przy ul. Fantazyjnej, która była przedsta-

wiana przez Urząd jako bardzo dobry wybór, a budo-

wa miała przebiegać w sposób bezproblemowy. Do-

piero w połowie stycznia 2016 r. do Spółdzielni do-

tarły wieści o problemach z przeniesieniem bazaru na 

ul. Fantazyjną. Pojawiły się sygnały od kupców, że 

uzyskali wstępne zgody na wybudowanie bazaru przy 

ul. Trockiej na terenie położonym między Gimna-

zjum nr 141 im. mjr Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” przy ul. Trockiej 4, a budynkami Spółdziel-

ni przy ul. Zamiejskiej 13, 15, 17, czyli na gruncie 

objętym roszczeniem RSM „Praga” i toczącym się od 

2012 roku postępowaniem sądowym o ustanowienie 

użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni. Spół-

dzielnia zawsze aktywnie stara się współpracować 

z Urzędem m.st. Warszawy w kwestiach istotnych dla 

mieszkańców i miasta, więc w tym temacie również, 

mając na uwadze rangę inwestycji jaką jest budowa 

metra w Warszawie i jej znaczenie dla lokalnej spo-

łeczności, dla dzielnicy Targówek i dla wszystkich 

mieszkańców Warszawy, podjęto współpracę. Prowa-

dzono rozmowy o rozwiązaniach organizacyjnych na 

wspólnej granicy projektowanego bazaru i terenu prze-

znaczonego na samochody mieszkańców z ul. Zamiej-

skiej 13, 15, 17; wyrażono zgodę na wybudowanie 

urządzeń podziemnych na gruncie Spółdzielni, zasila-

jących bazar w prąd i wodę. 

Pomimo stworzonej przez urzędników m. st. Warszawy 

olbrzymiej presji czasu, gorących dyskusji, narzucenia 

mnogości i różnorodności tematów, wymagających 

natychmiastowych analiz i decyzji, można stwierdzić 

z pewną nutą optymizmu i niezbyt odległej perspekty-

wy czasu, że bez dobrej woli i pozytywnego zaangażo-

wania wszystkich stron, byłoby zdecydowanie trudniej. 

Andrzej Podkóliński 

WRZESIEŃ 2016 
Stacja C17 Targówek 

 zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43 

 zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42 

 zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2 

 wykonano wykop wstępny wraz z murkami prowa-

dzącymi na komorze rozjazdów 

 rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego na stacji 

 trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych 

oraz baret na komorze rozjazdów 

 kontynuowane są prace związane z realizacją doświe-

tlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół bu-

dowy, w szczególności chodników i ciągów pieszych 

 trwają prace przy wciąganiu oraz przełączaniu kabli miedzia-

nych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych 

 wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych 

(wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych) w moż-

liwym zakresie wraz z docelowymi przełączeniami 

 kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnych 

wraz z komorami - odcinek K3-K4 kolektora 

Stacja C18 Trocka 

 trwa wykonywanie ścian szczelinowych 

 rozpoczęto przygotowania do wykonania stropu ze-

wnętrznego w osich 18-20 (odwodnienie, wykop) 

 trwa przełączanie kabli miedzianych i światłowodo-

wych do kanalizacji teletechnicznych 

 wykonywana jest naprawa niedrożnej kanalizacji teletechnicznej 

 uzyskano docelowe zasilanie placu budowy. 

 zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych 

z przełączeniem sieci w związku z zawarciem nie-

zbędnych umów pomiędzy Wykonawcą a RWE 

 zakończono prace związane z realizacją oświetlenia 
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placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowa-

dzeniem energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zasi-

lania przystanku autobusowego „PRATULIŃSKA” 

 wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych 

(wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i kana-

lizacyjnych) w możliwym w zakresie wraz z docelo-

wymi przełączeniami 

 kontynuowane są roboty demontażowe sieci ciepl-

nych wraz z komorami 

 trwa budowa pawilonu informacyjnego 

PAŹDZIERNIK 2016 
Stacja C17 Targówek 

 kontynuowano wykonywanie ścian szczelinowych na 

komorze rozjazdów 

 kontynuowano wykonywanie baret w komorze rozjazdów 

 wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych typu 

Larssen 

 rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny 

w komorze rozjazdów 

 rozpoczęto układanie warstwy chudego betonu pod 

strop górny w komorze rozjazdów 

 rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego w czę-

ści stacyjnej 

 rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących pod 

ściany szczelinowe w części stacyjnej. Wykonano 

wzmocnienie gruntu dla łącznika C17.1 

 kontynuowano prace związane z przebudową sieci 

kanalizacyjnej: trwa kontynuacja przebudowy sieci 

kanalizacyjnych wraz z komorami - odcinek K3-K4 

kolektora ''jajowego'' 

 trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwen-

taryzowanego kabla światłowodowego ZOSM za-

montowanego w kanalizacji ściekowej 

 zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej, 

następny etap po wykonaniu stropu 

 zakończono prace doświetlenia placu budowy i do-

świetlenia terenu wokół budowy, szczególnie chodni-

ków i ciągów pieszych 

 zakończono I etap przebudowy kolizji energetycznych 

 dokonano pomiarów urządzeń i sieci elektrycznej dla 

potrzeb budowy na stacji 

Stacja C18 Trocka 

 kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szcze-

linowych dla części stacyjnej 

 kontynuowano prace przy baretach w części stacyjnej 

 wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych 

 zakończono prace przy wykonywaniu murków pro-

wadzących części stacyjnej 

 trwają prace przy wykonywaniu wykopu wstępnego 

pod strop górny 

 trwają prace przy wykonywaniu warstwy chudego 

betonu pod strop górny 

 trwają prace przy wykonywaniu stropu zewnętrznego 

 wykonano I etap stropu zewnętrznego 

 kontynuowano prace nad komorami ciepłowniczymi 

i przy usuwaniu starej sieci ciepłowniczej. Dokonano 

odbioru końcowego całej przebudowanej sieci gazu 

wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 

 trwają przełączania kabli miedzianych i światłowodo-

wych do kanalizacji teletechnicznych 

 zakończono naprawę niedrożnej kanalizacji teletechnicznej 

 zakończono prace doświetlenia terenu wokół budo-

wy, wykonano niezbędne pomiary elektryczne 

 zakończono budowę pawilonu informacyjnego 

LISTOPAD 2016 
Stacja C17 Targówek 

 zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43 

 zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42 

 zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2 

 wykonano 20 % konstrukcji na komorze K3 

 wykonano 80 % konstrukcji na komorze K4 

 wykonano 18 % konstrukcji na komorze K1 

 wykonano 100 % wykopu wstępnego na stacji 

 wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych na ko-

morze rozjazdów 

 wykonano 100% baret na komorze rozjazdów 

 wykonano 20% sekcji ścian szczelinowych (13 szt. 

z 64 szt.) w części stacyjnej 

 trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych 

wraz z komorami - odcinek K3-K4 

 trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwen-

taryzowanego kabla światłowodowego ZOSM za-

montowanego w kanalizacji ściekowej 

Stacja C18 Trocka 

 zakończono przełączania kabli miedzianych i światło-

wodowych na trasy tymczasowe i docelowe 

 rozpoczęto prace związane z uziemieniem konstrukcji 

stacji 

 zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanali-

zacji sanitarnej nad stropem stacji w osiach 18 - 21 

 zakończono demontaż sieci cieplnej na estakadzie na 

końcu torów odstawczych 

 trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret części 

stacyjnej (zaawansowanie 95%) 

 trwa wykonywanie stropu zewnętrznego 

(zaawansowanie 30%) 

 wykonano izolację przegłębienia stropu zewnętrzne-

go stacji w osich 18 - 20 

 rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących 

torów odstawczych 

 rozpoczęto wykop wstępny na torach odstawczych 

 trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grou-

ting) przy osi 1 na potrzeby TBM 

Podpisanie Aktu Erekcyjnego 

W dniu 15 listopada 2016 r. na Targówku odbyła się 

uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmuro-

wania kamienia węgielnego w strop budowanej stacji 

C18 Trocka. Podpisanie Aktu Erekcyjnego miało miej-

sce w Punkcie Informacyjnym budowy II linii metra na 

odcinku wschodnim - północnym, zlokalizowanym na 

skrzyżowaniu ulic Pratulińskiej i Handlowej. W uro-

czystości udział wzięli min. przedstawiciele Urzędu 

m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra Warszawskie-

go, Wykonawcy oraz innych instytucji zaangażowa-

nych w realizację inwestycji. 

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez Panią Prezy-

dent Hannę Gronkiewicz-Waltz, dokument schowa-

ny został do specjalnej metalowej tuby, a następnie 

wmurowany w strop stacji C18 Trocka. W tubie, 

oprócz Aktu znalazły się również zgrane na pendrive 

życzenia dla przyszłych mieszkańców Warszawy 

zebrane od współczesnych mieszkańców całego kra-

ju oraz aktualne gazety. 

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego była jedno-

cześnie inauguracją działalności Punktu informacyjne-

go budowy II linii metra na odcinku wschodnim - pół-

nocnym, który będzie dostępny dla mieszkańców War-

szawy przez cały okres budowy. 

MONITORING BUDOWY 

Na przełomie 2012/2013 roku, jeszcze na etapie plano-

wania inwestycji, wszystkim budynkom położonym 

wzdłuż terenu budowy założone zostały tzw. Karty 

Katalogowe budynku, czyli dokumentacja opisująca 

stan budynku sprzed rozpoczęcia robót. 

Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

wykonał powtórną ocenę stanu technicznego budyn-

ków/budowli oraz zweryfikował założenia projektowe 

celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 

przebywających w budynkach ludzi. 

Na tej podstawie, budowa odcinka wschodniego-

północnego od stacji Szwedzka do stacji Trocka II linii 

metra objęta została stałym monitoringiem budynków 

i budowli znajdujących się w strefie wpływu obiektów 

II linii metra (strefa ta została określona i wyznaczona 

na etapie planowania inwestycji). 

W strefie wpływu, wzdłuż budowy, uwzględnionych 

zostało 111 budynków. Oprócz tych budynków, moni-

toring obejmie również chodniki i ulice, wzdłuż któ-

rych poprowadzone będą tunele II linii metra oraz inne 

obiekty znajdujące się na trasie budowy. 

Odczyty z poszczególnych urządzeń są na bieżąco 

przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku 

wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiasto-

wej reakcji ze strony Generalnego Wykonawcy lub 

nadzorujących służb miejskich (np. wstrzymania prac). 

Dla każdego z punktów pomiarowych prowadzona jest 

bieżąca automatyczna obserwacja, wyznaczony jest 

także indywidualny poziom alertu. Jego przekroczenie 

powoduje natychmiastowe wygenerowanie komunikatu 

oraz jego przesłanie drogą mailową i poprzez sms-y do 

osób będących użytkownikami systemu. 

Redakcja 

Źródło: http://www.metro.waw.pl/dziennik-budowy-

odcinek-wschodni-polnocny 
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R ada Nadzorcza RSM „Praga” w dniu 13.09.2016 r. 

uchwaliła plan eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości Spółdzielni na 2017 r. W ślad za tym pod-

jęła 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 01.01.2017 r. 

Projekty planów na 2017 r. przygotowywane były 

w Administracjach Osiedli, a następnie skonsultowa-

ne i uzgodnione w Biurze Zarządu. Po zaopiniowaniu 

przez Rady Osiedli przedłożone zostały przez Zarząd 

Radzie Nadzorczej. Plany na 2017 r. zostały przygo-

towane w oparciu o wykonanie planu za I półrocze 

2016 r. oraz przewidywane wykonanie za cały rok.  

Dzięki prowadzonej w RSM „Praga” właściwej poli-

tyce gospodarczej sytuacja Spółdzielni jest dobra. 

Także wyniki roku 2016 będą lepsze niż zakładane 

w planie. Dzięki temu w Osiedlach „Targówek”, 

„Poraje” „Erazma” i „Jagiellońska” opłata na pokrycie 

kosztów eksploatacji (administrowanie, utrzymanie 

czystości, konserwacja, przeglądy techniczne) nie 

ulega zmianie. Jedynie w Osiedlu „Erazma” w ramach 

tej opłaty następuje przesunięcie między administro-

waniem, a utrzymaniem czystości - stawka na admini-

strowanie ulega zmniejszeniu o 5 groszy, zaś stawka 

na utrzymanie czystości wzrasta o 5 groszy. W Osie-

dlu „Kijowska” i „Generalska” stawka na utrzymanie 

czystości ulega zwiększeniu o 5 groszy, pozostałe 

stawki na pokrycie kosztów eksploatacji 

(administrowanie, utrzymanie czystości, konserwacja, 

przeglądy techniczne), pozostają bez zmian.  

Należy podkreślić, że od kilku lat opłata na pokrycie 

kosztów eksploatacji nie ulega zmianie lub zmienia się 

nieznacznie np. w Osiedlu „Erazma” opłata nie uległa 

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. 

Od 01.01.2017 r. wzrasta odpis na fundusz remontowy, 

co wynika z potrzeb remontowych Osiedli, dbałości 

o stan techniczny budynków, oraz kontynuacji prac 

termomodernizacyjnych. W Osiedlach „Kijowska”, 

„Generalska”, „Targówek”, „Poraje” i „Erazma” odpis 

na fundusz remontowy ulega zwiększeniu o 5 groszy, 

zaś w Osiedlu „Jagiellońska” o 15 groszy. 

W Osiedlach „Generalska”, „Targówek”, „Poraje” 

i „Jagiellońska” zwiększeniu ulega opłata za dźwigi. 

Zwiększenie stawek wynika z potrzeby utrzymywania 

dźwigów we właściwym stanie technicznym. 

W oparciu o przyjęte w planie eksploatacji i utrzy-

mania nieruchomości wpływy, Rada Nadzorcza 

w dniu 25.10.2016 r. uchwaliła plan działalności 

remontowej na 2017 r., który prezentujemy na 

stronach 6 - 9 gazety. 

Monika Olejarz 

OSIEDLE ERAZMA 

OSIEDLE GENERALSKA 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1. Instalacje c.o.    

projekt regulacji instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych 
A. Kamińskiego 20, 20A 

regulacja instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych 

Prace dodatkowe teren Osiedla 

2. Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z montażem urządzeń do monitoringu odczytów Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 9, 10, A. Kamińskiego 2, 20, 20A, 22A 

Prace dodatkowe teren Osiedla 

3. Roboty elektryczne   

wymiana latarni ulicznych 
teren Osiedla  

usuwanie usterek elektrycznych 

4. Docieplenia 

projekt zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z remontem balkonów 
A. Kamińskiego 20, 22  

zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z remontem balkonów 

5.  Roboty malarskie   

remont klatek schodowych A. Kamińskiego 20, 22 

6. Roboty dekarskie   

kapitalny remont dachu Erazma z Zakroczymia 5, 9 

7. Roboty drogowe   

wypełnienie ubytków 
teren Osiedla 

renowacja lastryko - naprawy bieżące 

8. Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana przeszkleń w budynku A. Kamińskiego 20 

9. Roboty ogólnobudowlane   

wymiana włazów dachowych wraz z dostosowaniem wejść do obowiązujących przepisów bhp i p.poż Erazma z Zakroczymia 9, A. Kamińskiego 4, 4A, 14, 20, 22 

10.   Tereny zielone - place zabaw   

pielęgnacja zieleni 
teren Osiedla 

naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych 

11.   Roboty inne  

ekspertyzy, audyty teren Osiedla 

12.    Dźwigi    

wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 8 kl. III 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.  

wykonanie PT modernizacji instalacji c.o. 
Zamiejska 1 

modernizacja instalacji  

montaż podzielników ciepła Mokra 23, Zamiejska 1, 3, 20 

wymiana ciepłomierzy (legalizacja) Remiszewska 1 
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OSIEDLE GENERALSKA - c.d. 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 

 

PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

2. Instalacje c.c.w. i z.w.   

projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Gajkowicza 1, 11, Zamiejska 13, Askenazego 2 

wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Gajkowicza 3, 5, 7, 9 

3. Inne hydrauliczne   

usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla 

dokumentacja proj-kosztorysowa wykonania przyłącza wodociągowego + montaż zestawu hydroforowego Gajkowicza 3, 5, 7 

wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem zestawu hydroforowego Askenazego 2, 6, 7, 9, 11 

wymiana wodomierzy analogowych na radiowe Kuflewska 4, Janinówka 11, 13, Gajkowicza 1, 4 

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Kuflewska 2, Janinówka 7, 9A, 14, Gajkowicza 11, Mokra 33 

4. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej Zamiejska 5, 20, Askenazego 3 

wymiana instalacji gazowej Askenazego 2, 6, Zamiejska 3 kl. IV, V 

5. Roboty elektryczne   

wykonanie uziemienia wyrównawczego Gajkowicza 3, 5, 7, 9 

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Mieszka I 13, 17, Mokra 2, 23, Janinówka 9A, Zamiejska 15 

wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy 
Zamiejska 1 kl. III, IV, Zamiejska 5 kl. I, II, 

Remiszewska 7 kl. I, II, III, Mokra 33 kl. I, II, III 

wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Gajkowicza 7 kl. I 

montaż latarni na ciągach pieszych + PT Askenazego 2 

montaż monitoringu wg bieżących potrzeb 

„rozbudowa” serwera do monitoringu Administracja Osiedla 

remont instalacji odgromowej Askenazego 11 

6. Docieplenia  

wykonanie PT na renowację elewacji Janinówka 11, 13 

zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, remont wejść do budynku Janinówka 9A, Kuflewska 4 

mycie całej elewacji północnej oraz ścian szczytowych budynku, odgrzybianie i malowanie farbą 

silikonową antyglonową ścian budynku 
Janinówka 7 

ocieplenie stropodachu Zamiejska 1, 3, 20, 24 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1. Instalacje c.o.    

wymiana co (II etap) Jagiellońska 4 

montaż podzielników Namysłowska 6 

2. Instalacje c.c.w. i z.w.   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Jagiellońska 2 

3. Inne hydrauliczne   

wymiana rur, niezbędne roboty w węźle teren Osiedla 

4. Roboty ogólnobudowlane   

remont tarasu (III etap) Jagiellońska 2 

inne roboty teren Osiedla 

termomodernizacja (remont elewacji, wym. inst e.e., docieplenie piwnic) Jagiellońska 64 

5. Tereny zielone - place zabaw   

renowacja zieleni teren Osiedla 

6. Dźwigi   

wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 64 kl. II 

7. Roboty malarskie   

malowanie klatek schodowych 
Mieszka I 15 kl. I, II, III, Mieszka I 17 kl. I, II, III, Gajkowicza 1, 

Mokra 23, Janinówka 9A 

8. Roboty dekarskie   

roboty awaryjne teren Osiedla 

9. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych  teren Osiedla - Warszawa, Marki 

remont chodników - ułożenie kostki Bauma Mieszka I 17 

wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Janinówka 9 

10. Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana drzwi na galeryjkach Askenazego 3, 7 

11. Roboty ogólnobudowlane   

kompleksowy remont balkonów/loggii teren Osiedla 

remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Askenazego 11 kl. I, II, III, IV, Zamiejska 1 kl. II, III, IV 

roboty ogólnobudowlane wg zgłoszeń lokatorskich oraz wynikające z przeglądów teren Osiedla 

remont wejść do klatek schodowych Janinówka 7 kl. III, IV 

przebudowa wejść do klatek schodowych  Mieszka I 13 kl. I, II, III 

przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych do segregacji śmieci wg bieżących potrzeb 

montaż ogrodzenia Zamiejska 24, Mokra 2, Janinówka 7, 9, Askenazego 2, 6, 11 

roboty ogólnobudowlane - naprawa + malowanie sprzętu zabawowego + ogrodzeń i ławek + malo-

wanie wyznaczonych części klatek + pom. po zalaniach 
teren Osiedla 

12. Zagospodarowanie terenów zieleni   

wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb teren Osiedla 

13. Inne roboty   

wykonanie siłowni plenerowej  rejon budynków Askenazego 

14. Dźwigi   

wymiana aparatur sterowych wraz z montażem systemu łączności ze służbami ratowniczymi 
Gajkowicza 5 kl. I, II, janinówka 13 kl. III, Askenazego 2 osobowy, 

Askenazego 7 kl. II, IV 

wymiana dźwigu w całości Askenazego 2 towarowy 

remont kabiny dźwigu - wymiana laminatu ścian i sufitu kabiny, modernizacja oświetlenia kabiny, 

wymiana kasety dyspozycji, montaż lustra 

Askenazego 1 kl. I, Askenazego 2 osobowy, 

Askenazego 9 kl. I, II, III, IV 
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OSIEDLE KIJOWSKA 

OSIEDLE PORAJE 

PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.    

montaż zaworów podpionowych wraz z regulacją Ząbkowska 40 

montaż podzielników kosztów ciepła Ząbkowska 40, Siedlecka 16/24, Siedlecka 1/15, Wołomińska 19 

2.  Instalacje c.c.w. i z.w.  

dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany  instalacji c.c.w., z.w., poziomy, montaż zaworów na cyrkulacji  Siedlecka 16/24 

wymiana instalacji c.c.w., z.w., poziomy, montaż zaworów na cyrkulacji Siedlecka 16/24, Wiosenna 3 

dokumentacja proj-kosztorysowa wyposażenia budynku w instalację hydrantową p.poż 

Białostocka 9 wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktem poboru wody do ce-

lów p.poż w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydroforowego 

3. Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych 
Siedlecka 16/24, Łochowska 1/29, Łochowska 34, 

Radzymińska 68/72, Radzymińska 52a, Białostocka 48 

4.  Roboty elektryczne   

wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) Wołomińska 19 

dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ) Siedlecka 16/24 

wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych Kijowska 11, Łomżyńska 15/25 

wymiana lamp oświetleniowych wzdłuż wału  garażowego w lokalizacji Białostocka teren Osiedla 

wykonanie monitoringu Siedlecka 16/24, Al. Tysiąclecia 151 

rozbudowa serwera w budynku ADM Ząbkowska 42 

5. Docieplenia                                        

docieplenie stropodachu Siedlecka 1/15, Siedlecka 16/24, Wołomińska 19 

6. Roboty malarskie   

malowanie klatki schodowej Kijowska 11 kl. 29 szt., Białostocka 7 kl. V - VIII 

malowanie płotków ogrodzeniowych tereny zielone 

7. Roboty dekarskie   

remont nawierzchni pokrycia dachu Kijowska 11 50% pow., Wołomińska 19 

remont pokrycia dachu ze zrywką Korsaka 1 

8. Roboty drogowe   
wymiana nawierzchni asfaltowych na kostkę betonową przy szczytach budynku, naprawa 

studzienek odpływowych, naprawa nawierzchni asfaltowej i trylinki od strony wejść na odcinku 

30 mb., wymiana nawierzchni na kostkę betonową od strony budynku Kijowska 11. 

Markowska 6 

przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, szczyt budynku od strony budynku Wiosenna 3 
Wiosenna 2 

remont drogi 

przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem, obie strony Wiosenna 3 

przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem od str. ul Ząbkowskiej Ząbkowska 40 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod ławki szt. 10 Ząbkowska 42 

naprawy nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

9. Roboty ogólnobudowlane   

remont holi wejściowych przed windami na parterze Al. Tysiąclecia 151 

remont balkonów budynki osiedla 

wymiana obróbki blacharskiej dolnej części tarasu Kijowska 11, taras strona południowy, sekcje A, B, C, F, G  

remont pomieszczeń biurowych ADM Ząbkowska 42 

remont murków oporowych tarasu południowego od strony Al. Tysiąclecia 151 Kijowska 11, taras strona południowa 

szlifowanie posadzki lastrico Al. Tysiąclecia 151, Korsaka 1, Wiosenna 2, 

10. Tereny zielone - place zabaw   

zagospodarowanie terenu zieleni  Łomżyńska 22/24, teren Osiedla 

wymiana nawierzchni placu zabaw Ząbkowska 42 

11. Dźwigi   

remont kapitalny dźwigu Siedlecka 1/15 kl. II towarowy 

wymiana zespołu napędowego wraz z modernizacją aparatury sterującej Siedlecka 15/24 kl. II towarowy 

wymiana zespołu napędowego Wiosenna 2 kl. III lewy i prawy, Siedlecka 1/15 kl. II lewy osobowy 

renowacja kabin dźwigów 
Białostocka 7,9, 11, Wiosenna 2 kl. II, III lewy i prawy, 

Łochowska 1/29 kl I, II osobowy i towarowy 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.c.w. i z.w.   

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany poziomu zimnej wody pierwszej strefy 
Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87  

wymiana poziomów zimnej wody i wykonanie instalacji hydrantowej p-poż. 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego z zestawem 

hydroforowym (hydrofornia Śreniawitów 2A) 
Nagodziców 2, 3, Śreniawitów 2 

2.  Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych 
Atutowa 5, Nagodziców 3, Pancera 11, Śreniawitów 2, 4, 12, 

Wittiga 2, 4, 5, 6 

wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki osiedla wg potrzeb 

3. Instalacje gazowe   

wymiana instalacji gazowej Śreniawitów 1, 4 

4. Roboty elektryczne   

wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych Nagodziców 2 

wymiana wentylatorów  Pancera 18 

naprawa oświetlenia terenu 
teren Osiedla  

montaż monitoringu ciąg dalszy 

5. Docieplenia                                       

projekt + wykonanie zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów Pancera 22 

projekt zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów  Pancera 6, Porajów 8 

6. Roboty malarskie   

remont klatek schodowych + projekt  Pancera 7, 14, Wittiga 5, 6 

malowanie klatek schodowych Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87 
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OSIEDLE PORAJE - c.d. 

OSIEDLE TARGÓWEK 

PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK 

10. Tereny zielone - place zabaw 

uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) 

teren Osiedla  Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych 

place zabaw - uzupełnienia i naprawy zabawowego 

11. Roboty inne   

naprawy izolacji szlicht balkonowych  budynki Osiedla wg potrzeb 

Wykonanie miejsc parkingowych  Pancera  

Wykonanie 6-ciu miejsc postojowych  Atutowa 5, 7 

Altany i komory zsypowe teren Osiedla 

12. Dźwigi   

kapitalny remont 
Antalla 6 kl. II 

Śreniawitów 5 kl. II 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.    

projekt regulacji 
Goławicka 3, H. Junkiewicz 10  

regulacja instalacji c.o. 

montaż podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych Goławicka 11 

2.  Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych 
Wincentego 38, 40, Goławicka 1, 4, 5, 9, Myszkowska 2, P. Skargi 61, 

Wejherowska 3, 6, Remiszewska 16, 18, H. Junkiewicz 12 

ekspertyza instalacji wewnętrznej wodociągowej p.poż 
Wincentego 40  

projekt instalacji wewnętrznej wodociągowej p.poż zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego P.S.P 

3. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej Remiszewska 16, 18, 20, Olgierda 44 

wymiana instalacji gazowej Olgierda 44 

remonty bieżące pieców gazowych  Tykocińska 42 

4. Roboty elektryczne   

montaż monitoringu 
Prałatowska 2, 4, Goławicka 1, 3, 11, Myszkowska 1a, 

Wincentego 38, 40 

5. Docieplenia                                                            

projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu dachu, 

stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi 

wejściowych do budynku) 
Prałatowska 4, 6, Goławicka 9 

projekt docieplenia (demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu dachu, 

stropu piwnic, remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku) 
Goławicka 4 

projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu piwnic, 

remont wejścia)  
Goławicka 7 

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie  stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia 

dachowego remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)  
Goławicka 9 (50%) 

ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia  

dachowego remont szlicht i ekranów balkonowych, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych 

do bud. (kontynuacja z 2016 r.) 
Goławicka 3 

ocieplenie stropu dachu Wejherowska 3, 6 

6. Roboty dekarskie   

wymiana pokrycia dachowego   Prałatowska 2 

remonty awaryjne  teren Osiedla 

7. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

8. Roboty ogólnobudowlane   

projekt remontu wejścia do klatki schodowej Radzymińska 97, H. Junkiewicz 8 

remont wejścia do klatki schodowej  Radzymińska 97, H. Junkiewicz 9 

kompleksowy remont klatek schodowych oraz wejść  Kołowa 2 kl. I, II            

wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.poż Prałatowska 4 (50%) kl. II - p. X, Kołowa 2 (50%) kl. II - p. XI 

projekt drogi ewakuacyjnej 
Wincentego 40  

ekspertyza techniczna stanu ochrony pożarowej - droga ewakuacyjna  

inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balko-

nowych, likwidacja graffiti, itp.) 
teren Osiedla 

9. Tereny zielone - place zabaw   

nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych teren Osiedla 

modernizacja placu zabaw                                                 Smoleńska 82 / P. Skargi 63 

10. Roboty inne   

 budowa  altanki śmietnikowej 
H. Junkiewicz 1, 2, 2a, 4, 6, Myszkowska 2, Kołowa 2, 4,  

Goławicka 9, 11 

11. Dźwigi   

wymiana aparatury sterowej Kołowa 4 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

7.  Roboty dekarskie 

awaryjne naprawy dekarskie budynki osiedla 

kapitalny remont pokrycia dachowego Pancera 5, 7 

8.   Roboty drogowe 

naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) teren Osiedla 

9. Roboty ogólnobudowlane   

Wymiana, uzupełnienie płotków ogrodzeniowych teren Osiedla  

Wykonanie remontu ścian garażu  Ceramiczna 7 
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 W  roku bieżącym - pośród wielu prac związa-

nych z utrzymaniem, remontami i moderniza-

cją zasobów Osiedla „Kijowska” - kontynuowane 

były w kolejnych budynkach remonty klatek schodo-

wych i wejść do budynków, których celem, oprócz 

przywrócenia estetyki i funkcjonalności klatek, jest 

także nadanie im nowoczesnego wyglądu i staranne-

go wykończenia. Modernizacja przeprowadzona 

w oparciu o szczegółowy projekt i z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii i materiałów nadaje re-

prezentacyjnym strefom w naszych budynkach efek-

towny wygląd, odpowiadający aktualnym standar-

dom wykończenia i zgodny z najnowszymi trendami 

w architekturze wnętrz. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje zastosowanie wykończenia ścian w tech-

nologii natrysku kropelkowego, która oprócz wyjąt-

kowego efektu dekoracyjnego zwiększa również 

odporność powierzchni ścian i ułatwia usuwanie 

zabrudzeń. Prowadzone są również próby z renowa-

cji posadzek lastrico z naprawami ubytków i polero-

waniem powierzchni. Posadzka zyskuje wyjątkowy 

efekt wizualny, nawiązując do estetyki polerowa-

nych kamiennych posadzek, a dzięki krystalizacji 

struktura betonu zostaje wzmocniona i wzrasta jej 

odporność na zabrudzenia i uszkodzenia. 

Wykonane zostały nasadzenia drzew i krzewów 

w ramach realizowanego w ostatnich latach projektu 

terenów zielonych w osiedlu. Na utworzonych raba-

tach posadzono liczne byliny, m.in. róże okrywowe, 

tawuły, miskanty itd., zapewniające łatwość utrzy-

mania i pielęgnacji, a zarazem tworzące w osiedlu 

założenia roślinne typu parkowego wzbogacając 

pozostałe po poprzednich dekadach zadrzewienia 

i połaci trawników. Wykonane nasadzenia nadały 

osiedlu nowy wizerunek dzięki wprowadzeniu 

znacznych obszarów starannie zaprojektowanej 

i dobrze utrzymanej zieleni. 

Kontynuowane są również remonty dźwigów osobo-

wych w budynkach osiedla. Instalowane są najnowo-

cześniejsze systemy sterujące zwiększające komfort 

i bezpieczeństwo użytkowania przy równoczesnym 

zmniejszeniu zużycia energii. Także kabiny dźwi-

gów, których systemy sterujące i mechanizmy napę-

dowe wcześniej modernizowano, poddawane są re-

nowacji przywracającej estetyczny wygląd na kolej-

ne lata użytkowania. Wykonywane są nadal planowe 

remonty instalacji wewnętrznych w budynkach, wy-

miana tablic głównych w instalacjach elektrycznych, 

wymiana instalacji grzewczych, montaż nowocze-

snych hydroforni. Dotychczasowe energochłonne 

oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych za-

stępowane są sukcesywnie oszczędnymi oprawami 

wykorzystującymi technologię LED, współpracują-

cymi z samoczynnymi urządzeniami sterującymi 

oświetleniem. 

Prowadzone są dalsze starania w celu poprawienia bez-

pieczeństwa mieszkańców osiedla. Rozbudowywany 

jest system monitoringu osiedlowego, zacieśniana jest 

współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpie-

czeństwo w naszej dzielnicy, zwłaszcza z Policją 

i Strażą Miejską, ale również z dzielnicową Delegaturą 

Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

m.st. Warszawy. Podjęliśmy współpracę w związku 

z tworzeniem mapy zagrożeń, odbywają się spotkania 

z mieszkańcami przy udziale przedstawicieli Rady 

Osiedla, RSM „Praga”, Urzędu Miasta, Policji, Straży 

Miejskiej, których celem jest zapoznanie się z proble-

mami i oczekiwaniami mieszkańców oraz poprawa 

bezpieczeństwa na terenie osiedla. 

Wśród codziennych spraw w naszym osiedlu pojawiają 

się również problemy. Są wprawdzie systematycznie 

rozwiązywane, stanowią jednak pewną uciążliwość dla 

mieszkańców, a także dla pracowników RSM „Praga”. 

Dużym utrudnieniem jest brak systematyczności 

w wywozie odpadów segregowanych i tzw. gabary-

tów z terenu osiedla realizowanym przez Lekaro 

PPUH na podstawie umowy zawartej Urzędem Mia-

sta. Pomimo wielokrotnych interwencji, które przy-

noszą tymczasową poprawę, wciąż pojawiają się 

kolejne przypadki kilkudniowej zwłoki w usuwaniu 

odpadów. Zmusza to administrację do podejmowania 

doraźnych działań w celu niedopuszczenia do zale-

gania śmieci w altanach i pod zsypami. Uciążliwa 

jest ponadto sama konieczność ciągłego powtarzania 

interwencji bezpośrednio w firmie Lekaro u kierow-

nictwa tej firmy, czy 

w Urzędzie Miasta, a które 

nie przynoszą trwałej po-

prawy terminowości wyko-

nywanych usług. Kolejny 

problem stanowią przypad-

ki dewastacji na klatkach 

schodowych i w kabinach 

dźwigów oraz zanieczysz-

czanie przestrzeni wspólnej 

w budynkach i na terenie 

osiedla. Skutki tych zda-

rzeń usuwane są przez ad-

ministrację, zaś sprawcy 

zostają niekiedy dzięki sys-

temowi monitoringu osie-

dlowego schwytani przez 

służby porządkowe i pono-

szą odpowiedzialność. Nie-

stety wciąż jednak docho-

dzi do kolejnych aktów 

wandalizmu. Szczególnie 

uciążliwe są zniszczenia 

elewacji budynków doko-

nywane przez grafficiarzy. 

Tworzone przez nich graf-

fiti stanowi wątpliwą ozdo-

bę budynku, wymaga nato-

miast usunięcia z elewacji. 

Otrzymujemy również in-

formacje o osobach, które 

przedostają się na klatki 

schodowe, lub hałasują na 

zewnątrz budynków. Zgod-

nie z informacjami otrzy-

mywanymi od służb po-

rządkowych, a także prze-

kazywanymi podczas spo-

tkań dotyczących bezpie-

czeństwa w osiedlu, każdy 

taki przypadek należy nie-

zwłocznie zgłaszać Policji 

lub Straży Miejskiej, co umożliwi podjęcie skutecz-

nej interwencji. 

Do dzisiaj borykamy się także z konsekwencjami 

pisma dotyczącego dróg ewakuacyjnych złożonego 

przez mieszkańca budynku Białostocka 9 do Straży 

Pożarnej. Komendant Miejski Państwowej Straży 

Pożarnej, w oparciu o przeprowadzone czynności 

kontrolno-rozpoznawcze, wydał decyzję nakładającą 

na RSM „Praga" Osiedle „Kijowska" obowiązek 

w zakresie wyposażenia wszystkich kondygnacji 

budynku w instalację wodociągową przeciwpożaro-

wą z punktem poboru wody do celów przeciwpożaro-

wych w postaci zaworu hydrantowego umieszczone-

go na pionie nawodnionym w budynku z zapewnie-

niem odpowiedniego zasilania, co wymaga wykona-

nia robót budowlanych i instalacyjnych w znacznym 

zakresie i wiąże się ze znacznymi kosztami. W świe-

tle powyższej decyzji należało zawiesić remont kla-

tek schodowych do czasu wykonania zaleceń Straży 

Pożarnej lub uchylenia wydanej decyzji. RSM 

„Praga” zaskarżyła przedmiotową decyzję, jednakże 

odwołanie nie zostało uwzględnione przez Mazo-

wieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

W związku z tym, w przypadku niekorzystnego roz-

strzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w sprawie zaskarżonej decyzji MZKPSP, przed 

wykonaniem remontu klatek, zostanie wykonana 

instalacja przeciwpożarowa. 

Maciej Czernikowski 

Osiedle Kijowska 

ogłoszenie  społeczne  



 GRUDZIEŃ 2016 11 

W  tym roku w naszym Osiedlu wykonano już sporo 

planowanych remontów, a część jest w trakcie. 

Wyremontowane zostały dachy budynków przy ul. Pan-

cera 6, Pancera 11 i Pancera 22. Remont dachów pole-

gał na usunięciu starych uszkodzonych lub osłabionych 

fragmentów papy oczyszczenie miejsc po zerwanej 

papie i wypełnienie ich warstwą papy termozgrzewal-

nej. Następnie cały dach zagruntowano i pokryto nową 

warstwą specjalnej papy termozgrzewalnej przeznaczo-

nej na stare pokrycia dachowe z papy. Nową papę wy-

klejono aż na obwodową attykę dachu w celu wyelimi-

nowania podciekania wody pod blachę attykową. Bla-

cha attykowa również została wymieniona na nową. 

Wyremontowane zostały elewacje budynków przy 

ul. Wittiga 2, Wittiga 4, Wittiga 7, Porajów 5 i Szczę-

śliwej 2. Remont elewacji polegał na oczyszczeniu 

elewacji, zmyciu glonów specjalnymi preparatami, 

zagruntowaniu i na końcu pomalowaniu nowymi farba-

mi i w nowych kolorach. Po remoncie ścian elewacji 

pojawiła się okazja dla mieszkańców do oczyszczenia 

i pomalowania swoich stalowych balustrad balkono-

wych oraz uprzątnięcia balkonów. 

Zakończone zostały prace drogowe polegające na na-

prawie chodników i ciągów pieszo-jezdnych. Najwię-

cej wykonano napraw pękniętych ścieżek asfaltowych, 

które wymagały wycięcia fragmentu asfaltu, oczysz-

czenia i wypełnienia nowym asfaltem. 

Zakończone zostało malowanie klatek schodowych 

w budynkach przy ul. Ceramicznej 5a, Ceramicznej 7 

i Ceramicznej 9, które polegało na oczyszczeniu ścian 

i sufitów, poszpachlowanie nierówności, zagruntowa-

nie i malowanie w istniejącym białym kolorze. Ele-

menty metalowe takie jak balustrady, drzwi szafek in-

stalacyjnych zostały oczyszczone i umyte. 

W trakcie są remonty klatek schodowych budynków 

przy ul. Pancera 18, Wittiga 2 i Wittiga 4. Remonty 

klatek schodowych polegają na malowaniu ścian 

i sufitów. W niskich budynkach przed malowaniem 

ściany są wygładzane gładziami gipsowymi, w budyn-

kach wysokich w holach windowych ściany wygła-

dzane są gipsowymi tynkami pocienionymi. W pozio-

mie parteru wykonywana jest nowa okładzina ścian 

i posadzek z płytek gresowych. W niskich budynkach 

posadzka z nowych płytek gresowych planowana jest 

do samej góry do 3 piętra. W niskich budynkach poja-

wi się nowa drewniana poręcz na balustradzie. Do 

wymiany przewidziane są drzwi wejściowe, grzejnik 

na parterze, parapety i drzwiczki stalowe od szachów 

instalacyjnych czy hydrantów. 

W tym roku planowane są jeszcze w podobnym zakre-

sie remonty klatek schodowych budynków przy 

ul. Śreniawitów 1 i Atutowej 5. 

Sylwia Czapska 

Osiedle Poraje 

R óżnego rodzaju malowidła, napisy, czasem wul-

garne w swojej treści, pojawiają się na wielu 

obiektach należących do Administracji Osiedla 

„Erazma”. Jest to ewidentne niszczenie elewacji bu-

dynków i budowli, co niszczy estetykę naszego Osiedla 

i negatywnie wpływa na jego wizerunek. Nierzadko 

ofiarą „artystów” padają świeżo odnowione elewacje, 

na których renowację Administracja Osiedla „Erazma” 

wydaje ogromne pieniądze. 

Tylko w ostatnim czasie, malowanie zdewastowanych 

klatek schodowych i elewacji budynków należących do 

Administracji kosztowało niemal 10 000,00 zł, a co za 

tym idzie koszty te ponoszą sami mieszkańcy. 

Na szczęście Spółdzielnia posiada ubezpieczenie od 

tego rodzaju przypadków, więc napisy zamalowuje na 

koszt ubezpieczyciela. Niestety im więcej zgłoszeń, 

tym stawka ubezpieczeniowa na kolejne okresy wzra-

sta, co może przełożyć się w przyszłości na zmianę 

opłat z tytułu eksploatacji. 

Usuwanie graffiti robione jest na bieżąco, ponieważ 

utrzymanie budynków zarówno w odpowiednim stanie 

technicznym, jak i estetycznym należy do obowiązków 

jego zarządcy lub właściciela. 

Nasuwa się pytanie: Czy można z tym skutecznie walczyć? 

Jak wiadomo, walka z „grafficiarzami” nie jest łatwa. 

Ważną, a może najistotniejszą rzeczą jest, by miesz-

kańcy zwracali uwagę na to, co dzieje się w okolicy Ich 

miejsca zamieszkania. Dzięki szybkiej i przytomnej 

reakcji świadków zatrzymanie sprawcy niszczenia mie-

nia na gorącym uczynku pozwoliłoby na pociągnięcie 

do odpowiedzialności za taki czyn oraz do pokrycia 

kosztów za zniszczenie cudzego mienia. 

Pamiętajmy, że nie wolno być obojętnym na akty wan-

dalizmu i należy zawiadamiać o takich spostrzeżeniach 

policję. Otoczenie, w którym żyjemy, jest dobrem 

wspólnym i na każdym spoczywa społeczny obowiązek 

dbania o nie. 

Niszczenie cudzego mienia jest przestępstwem zagrożo-

nym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Małgorzata Pęszyńska-Bodecka 

Osiedle Erazma 

W  ostatnim czasie Administracja Osiedla 

„Jagiellońska”, na prośbę mieszkańców, wyko-

nała nowe nasadzenia. 

W ogromnych, wyremontowanych w 2015 r. gazonach 

została nawieziona nowa ziemia (substrat ogrodniczy), 

zastosowana mata ogrodnicza, kora oraz zasadzone 

nowe rośliny: Pęcherznica „Diabolo”, Tawuła 

„Goldmound”, Róża okrywowa, Magnolia krzewiasta, 

Sosna górska „Pumilio”, Tawuła „Goldflame”, Lilak 

„Talibin”. 

Uwzględniliśmy również apele mieszkańców w spra-

wie zasadzenia róż okrywowych. 

Według otrzymanej informacji od producenta zastoso-

wana odmiana jest wytrzymała i mrozoodporna, sto-

sunkowo niewysoka, która dobrze się krzewi. Zaletą są 

również ozdobne kwiaty i owoce. Uprawa róży okry-

wowej nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. 

Po zakończeniu prac końcowy efekt jest bardzo dobry. 

Dzięki różnorodności form i kolorów rośliny wyglądają 

bardzo atrakcyjne. Z całą pewnością będą cieszyć 

mieszkańców przez kilka kolejnych lat. 

Łukasz Goszczycki 

P ilotażowo na kilku budynkach obsługiwanych 

przez Administracje Osiedla „Jagiellońska” został 

zamontowany profesjonalny system monitoringu. Zale-

tami tego rozwiązania, które znacząco ma wpłynąć na 

bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jest niewątpli-

wie ochrona przed ewentualnymi włamaniami, wanda-

lizmem oraz napadami. Rejestracja prowadzona jest 

przez 24 godziny na dobę przez kamery zewnętrzne 

i wewnętrzne, które obserwują wejścia do budynków 

oraz teren przed budynkami. Umiejscowienie kamer 

zostało precyzyjnie dobrane, aby obejmowały możliwie 

największy zakres. Celowo nie podajemy lokalizacji 

kamer, aby nie ułatwiać zadania wandalom. 

Łukasz Goszczycki 

Osiedle Jagiellońska 

Osiedle Jagiellońska 
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 M ówią, że błędy lekarzy kryje ziemia, a błędy 

architektów skrywa zieleń. Natomiast co z po-

wracającym problemem na osiedlach warszawskich. 

Administracja Osiedla „Targówek” boryka się z powra-

cającymi jak bumerang dewastacjami nieruchomości 

poprzez malowanie graffiti na budynkach będących 

w zasobach RSM „Praga”. 

Walka z wandalizmem wymaga od właścicieli i zarząd-

ców nieruchomości, aby zawsze wyprzedzali o krok 

problem, z którym się borykają. Kluczem do jego roz-

wiązania jest dobra znajomość otoczenia nieruchomo-

ści i tego, co się dzieje w sąsiedztwie. Budynki zlokali-

zowane w pobliżu szkół, klubów sportowych lub in-

nych miejsc, do których uczęszczają młodzi ludzie, to 

potencjalne cele ataku wandali. Według Policji za de-

wastacją obiektów i graffiti odpowiedzialna jest zazwy-

czaj młodzież. Autorami graffiti bywają również osoby 

nieco starsze, pokazując swoje upodobania związane 

np. z klubami piłkarskimi. 

Do takiej formy zademonstrowania swoich poglądów 

doszło z 16 na 17 września przy ul. Kołowej 4. Spraw-

cy, działając pod osłoną nocy, zdewastowali poprzez 

wymalowanie graffiti, znaczna część elewacji budynku. 

Nie przeszli też obojętnie obok teatru Rampa jak i in-

nych części Osiedla „Targówek”. 

Obok współpracy z mieszkańcami dla Administracji 

Osiedla „Targówek” kolejnym skutecznym środkiem 

do zwalczania wandalizmu w tej formie jest stosowa-

nie rozwiązań technicznych w postaci kamer. Dla po-

tencjalnych wandali świadomość ciągłego monitorin-

gu jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym. 

Jednak w tym przypadku sprawcy nie mieli tej wie-

dzy. Kamery działały poprawnie i dzięki nim sprawą 

zajmuje się Komisariat Policji Warszawa Targówek. 

Warto zwrócić uwagę, że problem graffiti jest od 

dawien dawna plagą dużych miast. Jednak ostatnimi 

czasy zamiast powstawania kolorowych obrazów, 

kierowanych dla wąskiego grona odbiorców, przy-

brały one splot wulgarnych napisów nie wnoszących 

nic zarówno dla samego pseudo „artysty” jak 

i mieszkańców Spółdzielni. 

Maciej Gaik 

Osiedle Targówek 

P alacze na klatkach schodowych to odwieczny pro-

blem spółdzielni mieszkaniowych jak również 

wspólnot mieszkaniowych. Administracja Osiedla 

„Targówek” również zmaga się z takim problemem, 

jednak posiada pewne możliwości w walce z palaczami 

tytoniu. Jednym ze stosowanych rozwiązań na naszym 

osiedlu jest wywieszona informacja o zakazie palenia 

papierosów na klatkach schodowych. Klatka schodowa 

jako część wspólna budynku dla wszystkich mieszkań-

ców jest miejscem, w którym codziennie przechodzi 

nawet kilkadziesiąt osób. Statystycznie można stwier-

dzić, że połową z takich przechodzących osób mogą 

być osoby nie palące i nie muszą one wdychać dymu 

tytoniowego. Zasady używania lokali i porządku domo-

wego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga” w Warszawie wyraźnie zaznaczają, że w roz-

dziale IX § 30 punkt 1 „Dla zachowania bezpieczeń-

stwa, porządku i spokoju oraz estetycznego wyglądu 

budynku zakazane jest przede wszystkim: … 10) palenie 

tytoniu w windach, na klatkach schodowych, koryta-

rzach, ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz 

w pomieszczeniach ogólnego użytku”. Jest to wewnętrz-

ny regulamin Spółdzielni, ale uwarunkowany również 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-

tów budowlanych i terenów. Dla dobra wszystkich 

mieszkańcy powinni bezwzględnie stosować się do 

powyższych zarządzeń. W przypadku niepodporządko-

wania się właściciela mieszkania do wspomnianych 

reguł Spółdzielnia może wszcząć wobec osoby posia-

dającej prawo do lokalu postępowanie na podstawie 

art. 16 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali 

w związku z art. 1710 ustawy z dnia 15.12.2000 r. 

o spółdzielni mieszkaniowych o sądowy nakaz sprzeda-

ży lokalu w drodze licytacji. Jest to rozwiązanie osta-

teczne i stosowane wyłącznie w przypadkach nagminne-

go oraz uporczywego zakłócania porządku domowego. 

Maciej Leoniak 

Osiedle Targówek 

R ok 2016 w osiedlu „Targówek” to kolejny rok, 

w którym z myślą o poprawie estetyki i komfortu 

dla mieszkańców, zaplanowano wykonanie remontu 

klatek schodowych o podwyższonym standardzie. 

Zakończono już prace w budynku przy ul. Św. Wincen-

tego 38. Na parterze zostały ułożone płytki na posadzce, 

schodach i na ścianach. W zakres remontu wchodziła 

również wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian 

i sufitów części wspólnych. Na wszystkich piętrach 

portale windowe zostały obłożone płytkami gresowymi 

a na barierki został nałożony pochwyt z PCV. Admini-

stracja zadbała również o uporządkowanie wszelkiego 

rodzaju instalacji operatorów zewnętrznych, które zo-

stały zamaskowane estetyczną zabudową typu lekkiego 

nawiązującą kolorystycznie do pozostałej części wyre-

montowanego budynku. Zamontowano nowy osprzęt 

elektryczny, listwy maskujące kable, drzwiczki rewizyj-

ne instalacji hydrantowej i elektrycznej. Zastosowano 

nowoczesne oświetlenie lampami ledowymi. 

Kolejną pozytywną zmianą w Osiedlu „Targówek” 

jest zakończony remont klatki schodowej wraz 

z modernizacją wejścia do budynku przy ul. Prała-

towskiej 5. 

Do dzisiaj zostały wykonane na wszystkich piętrach 

gładzie na ścianach i sufitach, zamontowano nowocze-

sne i jednocześnie energooszczędne oświetlenie ledowe 

części wspólnych. Wymieniono na nowe luksfery od-

dzielające klatkę schodową od korytarza. 

Zakres prac przewiduje jeszcze wykonanie okładzin 

z płytek ceramicznych na ścianach i posadzce w holu 

wejściowym na parterze oraz wokół drzwi do wind na 

wszystkich kondygnacjach. Ściany i sufity korytarzy 

oraz klatek schodowych zyskają nowy wygląd dzięki 

wykonaniu powłok malarskich w przyjemnych jasnych 

kolorach. Do malowania zostaną wykorzystane wyso-

kiej jakości farby zmywalne dające możliwość czysz-

czenia powierzchni ścian. Pozwoli to na rezygnację 

z lamperii olejnej będącej reliktem minionej epoki. 

W ramach remontu wejścia do klatki schodowej zostanie 

zmodernizowana pochylnia dla wózków spełniająca po-

trzeby starszych mieszkańców naszego osiedla. W fazie 

projektowania nie zapomniano również o estetycznym 

wykonaniu okładzin schodów, które zyskają nowe lastri-

co tudzież poręcze ze stali nierdzewnej. Wymienione 

zostaną drzwi wejściowe na nowe z ciepłymi profilami. 

Chcemy z tego miejsca podziękować Mieszkańcom za 

duże zrozumienie i wyrozumiałość wobec niedogodno-

ści jakie niosą za sobą przeprowadzane remonty. 

Izabela Michalska, Tomasz Łapka 

Osiedle Targówek 

Św. Wincentego 38 - klatka po remoncie 

Św. Wincentego 38 - klatka przed remontem 
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Z apraszamy Państwa do odwiedzenia nowej strony 

internetowej Spółdzielni. Strona zawiera wszyst-

kie dotychczasowe informacje oraz zakładki, które 

prezentowane są w zupełnie nowej i bardziej przejrzy-

stej odsłonie. Naszym zdaniem nowa strona jest zdecy-

dowanie bardziej uporządkowana, zaś odnajdywanie 

interesujących tematów łatwiejsze i szybsze. Tworząc 

nową stronę internetową, kierowaliśmy się przede 

wszystkim tym, aby była ona nowoczesna oraz bardziej 

przyjazna w odbiorze. Nowa strona internetowa dosto-

sowana jest również do przeglądarek zainstalowanych 

w tabletach i smartfonach. Przy okazji zmiany szablonu 

strony internetowej postanowiliśmy również odświeżyć 

logo Spółdzielni, zmieniając nieco czcionkę i dodając 

pomarańczowy kolor. Dzięki temu nowe logo łączy 

tradycje naszej Spółdzielni i nowoczesność. Mamy 

nadzieję, że nowy wizerunek oraz nowa strona interne-

towa Spółdzielni przypadnie Państwu do gustu. 

Redakcja 

 

N a Targówku jest wiele instytucji kulturalnych 

i oświatowych, które proponują mieszkańcom 

szeroki wachlarz zajęć dla dzieci oraz dorosłych, za 

darmo jak i odpłatnie. Kuszą pięknymi salami pełnych 

luster, kolorowych dekoracji i super wykfalifikowaną 

kadrą. Nasze Kluby Osiedlowe niczym nie odstają od 

innych instytucji kulturalno-oświatowych. Choć wnę-

trza może są dość skromne to personel, sztab instrukto-

rów i oferta zajęć jaką mają do zaoferowania jest bar-

dzo interesująca. 

W każdym klubie są zajęcia umuzykalniające min. 

pianino, gitara, akordeon, keyboard. 

Zajęcia językowe: hiszpański, niemiecki, japoński, 

angielski. 

Zajęcia taneczne: taniec nowoczesny, balet. 

Zajęcia sportowe: karate, gimnastyka korekcyjna. 

Zajęcia artystyczne: plastyczne, robótki ręczne. 

Zajęcia dla maluszków: rytmika, warsztaty kreatywne-

go rozwoju, adaptacyjne. 

Zajęcia edukacyjne: grafomotoryka dla dzieci 4-7 lat, 

zajęcia pomocnicze z matematyki. 

Zajęcia fizyczno-chemiczne, pomoc w odrabianiu lekcji 

i wiele wiele innych zajęć, których nie sposób wymieniać.  

Jesteśmy również organizatorami akcji „Lato w mie-

ście” i „Zima w mieście”. 

Mamy też sporą propozycję dla dorosłych: ABC Kom-

puterowe, Nauka języków obcych, Spotkania Kół Pol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Oddział Targówek, gimnastykę usprawniającą, nordic 

walking, zumbę, fitness, chór, tenis stołowy i wiele 

innych, gdzie w większości zajęcia są bezpłatne. Każdy 

znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy bardzo atrakcyjni 

cenowo, a w niektórych propozycjach na Targówku 

wręcz bezkonkurencyjni. Zapraszamy więc do naszych 

Klubów Osiedlowych: 

Na Targówku: 

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1, tel. 22 679 78 72, 

email: pinokio@rsmpraga.pl, 

Klub Kołatka, ul. Kołowa 2, tel. 22 679 75 85, 

email: kolatka@rsmpraga.pl. 

Osiedle Generalska: Klub Nasz Klub, ul. Zamiejska 1, 

tel. 22 679 58 52, email: naszklub@rsmpraga.pl. 

Osiedle Poraje: Klub Arkona, ul. Nagodziców 3, 

tel. 22 811 15 43, email: arkona@rsmpraga.pl. 

ZAPRASZAMY !!!!!!!!! 

Edyta Redestowicz 

A dministracja Osiedla „Generalska” od dłuższego 

czasu prowadzi remonty, które znacząco wpływa-

ją na estetykę Osiedla. Przy tej okazji realizowane są 

potrzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia im bez-

piecznych i przyjaznych warunków życia. Od kilku lat 

sukcesywnie wykonywane są remonty wejść do klatek 

schodowych, które harmonizują się zarówno z nowo-

czesnym trendem w budownictwie mieszkaniowym jak 

i architekturą lat 80-tych. Ale remonty to nie tylko ład-

ne i czyste wejścia lecz przede wszystkim bezpieczeń-

stwo. Dlatego też dla zachowania bezpiecznego ruchu 

na schodach zostały zainstalowane poręcze ze stali 

nierdzewnej, wyrównane biegi schodowe i złagodzone 

podjazdy. Takie działania w bezpośredni sposób przy-

czyniają się do łatwiejszego życia wszystkich miesz-

kańców, szczególnie osób niepełnosprawnych, star-

szych oraz rodziców z dziećmi. 

Biorąc pod uwagę fakt, że środowisko w którym prze-

bywa człowiek, jest ważne nie tylko w zakresie zapew-

nienia mu potrzeb użytkowych, ale również stworzenia 

zharmonizowanego otoczenia, w którym będzie się 

czuł po prostu miło, Administracja Osiedla „Generalska” 

prowadzi szereg działań w zakresie architektury przy-

rody. Na to składają się nasadzenia zieleni: drzew, 

krzewów i kwiatów, a także dbałość o już istniejące, 

poprzez dokonywanie systematycznych cięć i prze-

świetleń, a także budowę w miejscu istniejących 

„przedeptów”, nowych estetycznych chodników. 

Niewątpliwie wszystkie powyższe działania planistycz-

ne, realizacyjne i pielęgnacyjne krajobrazu w sposób 

znaczący wpływają na poprawę jakości życia miesz-

kańców i będą w dalszym ciągu kontynuowane. 

Grażyna Powierża 

Osiedle Generalska 
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- Nie ma takiej możliwości! – zakrzyknęła nauczyciel-

ka głosem nieznoszącym sprzeciwu. 

- Ale… 

- Żadnego ale! Idziemy dalej, chłopaki! 

Cała klasa ruszyła, ale Marcin i Kamil od razu zaczęli 

realizować swój plan, na który wpadli w tym samym 

czasie. A plan ten był prosty – niepostrzeżenie odłą-

czyć się od grupy i wejść do tajemniczego domu, które-

go dachu nie mogli dostrzec. Ciekawość zżerała ich tak 

bardzo, że nie potrafili odmówić sobie przyjemności 

poznania tajemnicy budynku. Bo że jakaś tajemnica za 

tym się kryła nie budziło najmniejszych wątpliwości. 

Po kilku minutach nadarzyła się idealna okazja aby 

czmychnąć. Otóż klasa, z nauczycielką na czele, skrę-

ciła w główną ulicę. Rezolutni chłopcy, idący teraz na 

końcu grupy, błyskawicznie wykorzystali ten moment, 

aby ukryć się za latarnią stojącą przy zbiegu ulic. Od-

czekali kilka chwil i pędem wrócili do domu, w którym 

spodziewali się odkryć niezwykłe tajemnice. Nie wie-

dzieli, że bystra Kasia zauważyła ich zniknięcie. 

Kiedy stanęli przed furtką prowadzącą na podwórze tajem-

niczego domu ogarnął ich nagle strach. Wszak nie wiado-

mo, co można zastać w środku. A może czyha tam na nich 

jakieś niebezpieczeństwo? Nauczycielka była bardzo ta-

jemnicza kiedy odpowiadała na pytania klasy dotyczące 

tego domu. Chłopcy z przejęciem patrzyli więc jeden na 

drugiego. Każdy czekał aż kolega zrobi pierwszy krok. 

- To co, wchodzimy? – spytał w końcu Marcin z lek-

kim zniecierpliwieniem. 

- Dobra! 

Nie było już odwrotu! Kamil delikatnym popchnięciem 

otworzył furtkę, która zaskrzypiała głośno. Mali detek-

tywi patrzyli to w górę, chcąc dostrzec wreszcie ów 

skąpany we mgle dach domu, to na drzwi wejściowe, 

obrośnięte bluszczem i innego rodzaju krzakami. Po-

dobnie też wyglądało całe podwórko: bez trudu można 

było zgadnąć, że bardzo długo nikt tutaj nie kosił trawy 

ani nie dbał o czystość brukowej ścieżki biegnącej od 

furtki do drzwi. 

Chłopcy stąpali bardzo powoli i cicho, jakby nie chcąc 

zbudzić mieszkającego tu stwora, którego istnienie 

zakładali i którego obawiali się najbardziej. A może 

mieszka tu ziejący ogniem smok? Może okrutny cza-

rownik? A może jaki krasnolud albo inna postać z le-

gend? Tego nie wiedzieli, ale czuli, że to, co zastaną 

w środku, zaskoczy ich lub przerazi. 

Gdy dotarli do drzwi, zatrzymali się znowu. Żaden nie 

miał odwagi nacisnąć klamki i wejść o środka. 

- Zróbmy to razem – zaproponował Kamil, czując, że 

takie rozwiązanie będzie najlepsze. 

- Ok – odparł Marcin, nie patrząc na kompana. 

Obaj wyciągnęli prawe dłonie i wolnym, delikatnym 

ruchem nacisnęli wielką zardzewiałą klamkę, która 

wydała z siebie skrzypnięcie podobne do tego, jakie 

towarzyszyło im podczas otwierania furtki. Niestety 

jednak drzwi wejściowe domu nie otworzyły się. Mu-

siały być zamknięte na klucz. Chłopcy spróbowali raz 

jeszcze, tym razem odważniejszym, szybszym ruchem. 

Ale i to nie przyniosło rezultatu. 

Naraz usłyszeli głośny trzask na wysokości pierwszego 

piętra domu. Podnieśli błyskawicznie oczy i zobaczyli 

jak stare okno wychodzące na podwórze domu zamyka 

się z piskiem. W jednym momencie Kamil i Marcin za-

częli krzyczeć z przerażenia i rzucili się pędem w stronę 

furtki. Ale było już za późno – furtka zatrzasnęła się 

z hukiem, odcinając małym detektywom drogę ucieczki. 

- Szybko, przeskakujemy ją! – zakrzyknął Marcin 

i przerzucił swój plecak na drugą stronę. Następnie sam 

zaczął wdrapywać się na furtkę, marząc o tym, aby 

znaleźć się na chodniku i jak najszybciej oddalić się 

z tego miejsca. Wtem poczuł jednak, że coś spadło mu 

na głowę i pociągnęło w dół. Krzycząc ze strachu, 

spojrzał w górę. Okazało się, że z drzewa rosnącego 

tuż przy furtce spadła na niego siatka. Co gorsza, w ten 

sam sposób uwięziony został także Kamil. 

Cdn. … 

Przez dłuższą chwilę leżeli w bezruchu, nie mogąc 

złapać tchu. Nie krzyczeli. Strach po kilku momen-

tach został w ich sercach zastąpiony przez niepoha-

mowaną ciekawość. Marcin postanowił podjąć próbę 

wydostania się z siatki, która ich krępowała i zmu-

szała do leżenia na ziemi. Kamil, widząc działania 

kolegi, także zaczął się szamotać, chcąc zrzucić 

z siebie niewygodny materiał. 

- Chyba dam radę się uwolnić – wyszeptał przez zęby 

Marcin. 

- Ja też – odparł kompan, cały czas pracując usilnie nad 

wygramoleniem się spod siatki. 

Wtem od strony domu doszedł ich dziwny, nieco upior-

ny głos: 

- Wejdźcie do środka! 

Chłopcy w jednej chwili spojrzeli w kierunku, z któ-

rego padło owo zaproszenie. Nie widzieli jednak 

nikogo. Domyślali się, że wewnątrz musi czekać na 

nich jakiś czarownik, albo inna przerażająca postać. 

Było już jednak za późno na ucieczkę. Jedyne co 

mogli zrobić, jak już wydostali się spod siatki, to 

udać się do tajemniczego domu. Nie przyszło im to 

łatwo. Każdy krok wydawał się Kamilowi i Marci-

nowi niesamowicie trudny, jakby bliżej nieokreślona 

siła przyciągała ich do ziemi. 

Ale były to tylko złudzenia oraz obawa przed tym, co 

zastaną w środku. Pomimo tego szli dzielnie, by po 

krótkiej chwili stanąć przy samych drzwiach wejścio-

wych, pokonując po drodze skrzypiące stare schody.  

Przez kilka sekund, które wydawały im się wieczno-

ścią, chłopcy stali przed drzwiami. W pewnym mo-

mencie te otworzyły się ze zgrzytem. Wewnątrz pano-

wała całkowita ciemność.  Nie dało się dostrzec do-

słownie nic. Kamil i Marcin poczekali aż ich oczy 

przyzwyczają się do mroku i powoli ruszyli przed sie-

bie. Nie słyszeli nic poza cichym szelestem. Domyślali 

się, że mogą to być myszy. Mieli rację: jeden z gryzoni 

przebiegł tak blisko Kamila, że ten bez trudu go zauwa-

żył. Odważni kompani nie bali się jednak tak małych 

stworzeń, więc nie stanowiło to dla nich problemu. 

Wtem zapalił się stary żyrandol wiszący tuż pod 

wysokim sufitem. Mali detektywi aż wydali okrzyk 

przerażenia. Ale mimo usilnych prób dostrzeżenia 

jakiejkolwiek postaci, która mogłaby włączyć świa-

tło, nie udało im się dostrzec nikogo. Mogli za to 

rozejrzeć się teraz dokoła. 

Dom, jak słusznie się domyślali, był bardzo zaniedba-

ny. Podłogę oraz ściany pokrywał kurz i pajęczyny. 

W środku brakowało praktycznie mebli, jedynie w sa-

mym kącie największego pokoju, który musiał być 

niegdyś salonem, znajdował się kominek, a przy nim 

stary, prawie rozpadający się stół oraz jedno, równie 

stare i zniszczone krzesło. Kamil i Marcin przekonali 

się też, że owych myszy biegało wszędzie bardzo wie-

le. Z całą pewnością zadomowiły się w tutaj na dobre. 

Po prawej stronie od wejścia chłopcy dostrzegli schody 

prowadzące na górę. Spojrzeli na siebie wymownie, po 

czym wolnym krokiem podeszli do nich i zaczęli 

wchodzić. W tym momencie usłyszeli, że drzwi wej-

ściowe zatrzasnęły się z hukiem. Dodatkowo usłyszeli 

dźwięk przekręcania klucza w zamku. Oznaczało to, że 

zostali uwięzieni wewnątrz. 

Byli już jednak zdecydowani, że muszą wyjaśnić za-

gadkę tego domu. Nie zamierzali uciekać. Skoro do tej 

pory nic złego im się nie stało i żadna upiorna postać 

ich nie zaatakowała, to może nie będzie tak źle? 

- Halo, jest tu kto? – w pewnej chwili zawołał Marcin, 

z natury nieco odważniejszy od Kamila. 

Ale odpowiedziała mu cisza. Chłopak powtórzył więc 

swoje zawołanie. Na próżno. 

- To nic nie da – szepnął Kamil. 

Szli więc dalej na górę w milczeniu. Strach i ciekawość 

narastały z każdym pokonanym stopniem schodów. 

Co zastaną na piętrze? 

Cdn. … 

 

Od redakcji: 

Autorem opowiadania jest Adrian Kuszpit - copyw-

riter, pisarz, tłumacz. Tworzy teksty na potrzeby 

stron interneto-wych, opisy produktów w sklepach 

online, tłumaczy teksty z języka angielskiego na 

polski oraz z polskie-go na angielski. Publikuje 

w gazetach lokalnych, jest współautorem kilku 

opracowań studenckich. W 2013 roku ukazała się 

jego książka „Morderca z Whitechapel”, kryminał 

osadzony w XIX-wiecznej Anglii. Powieść (wydanie 

książkowe lub e-book) do nabycia w księgarniach 

internetowych: 

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

www.gandalf.com.pl i innych. 

Miłej lektury 
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J esienią ubiegłego roku Osiedle „Jagiellońska” roz-

poczęło prace związane z poprawą estetyki budynku 

przy ul. Jagiellońskiej 2. Wykonane zostały prace pole-

gające na oczyszczeniu i zmyciu elewacji, nałożeniu 

środka biobójczego, naprawie ubytków i pęknięć tyn-

ków, zagruntowaniu i pomalowaniu elewacji farbą an-

tyglonową. Wykonano wymianę okien drewnianych na 

PCW w pomieszczeniach technicznych i lokalach użyt-

kowych na parterze i w poziomie fosy, remont balko-

nów i loggii, wymieniono stalowe przeszklone witryny 

i okna w lokalach użytkowych na nowe aluminiowe 

z szybami antywłamaniowymi. Na poziomie parteru 

zlikwidowano nieczynne drzwi stalowe do pomiesz-

czeń technicznych i użytkowych. Zerwano starą okła-

dzinę z gresu na ścianie południowo-zachodniej i wy-

konano jej ocieplenie, zlikwidowano również stary 

kiosk od strony ulicy Jagiellońskiej. Na wybranych 

ścianach w poziomie parteru ułożono płytki klinkiero-

we, ocieplono i pomalowano ściany w poziomie fosy, 

co nadało elegancji i poprawiło estetykę budynku. War-

tość prac zgodnie z umową wyniosła 1.271.275,83 zł. 

Oprócz prac objętych umową wymieniono koryta osła-

niające kable energetyczne zasilające rozdzielnię elek-

tryczną w poziomie fosy i stare szafki gazowe. Napra-

wiono i ułożono płytki na schodach do lokalu użytko-

wego od ul. Jagiellońskiej. W lokalach użytkowych 

w poziomie fosy, wymieniono trzy nieszczelne drzwi 

(jedno- i dwuskrzydłowe) na stalowe, wzmocnione 

i ocieplone. Ułożono płytki na ścianach przy wejściach 

do klatek schodowych nr I, II, III, V. Na ukończeniu są 

prace związane z montażem daszków nad wejściami do 

klatek schodowych. Wartość tych prac to 32.302,23 zł. 

Administracja Osiedla zakupiła zewnętrzne oprawy 

oświetleniowe oraz tabliczki identyfikacyjne budyn-

ków z numeracją klatek za kwotę 1.465,25 zł. Kon-

serwatorzy  dokonali ich wymiany. Do zakupu i wy-

miany pozostały jeszcze oprawy oświetleniowe oraz 

zamontowanie tabliczek z numerami lokali nad wej-

ściami do klatek schodowych. Jeżeli warunki pogo-

dowe pozwolą, zostaną jeszcze pomalowane drzwi 

stalowe w poziomie fosy. 

Dzięki staraniom Spółdzielni uzyskano pożyczkę 

w wysokości 475.499,91 zł w ramach miejskiego pro-

jektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Zwiększenie efek-

tywności energetycznej w wybranych budynkach RSM 

„Praga” w Warszawie w ramach Inicjatywy JESSICA. 

Projekt ten obejmuje wymianę okien drewnianych na 

PCV, wymianę witryn i okien w lokalach użytkowych, 

docieplenie ściany południowo-zachodniej w poziomie 

parteru, docieplenie ścian w poziomie fosy. 

Uzyskanie pożyczki pozwoliło przyspieszyć prace za-

planowane na 2017 rok związane z remontem tarasów, 

realizowane według technologii: 

 rozbiórka istniejących warstw tarasu do płyty kon-

strukcyjnej,  

 reprofilacja płyty konstrukcyjnej,  

 wykonanie warstwy spadkowej,  

 wykonanie warstwy izolacji termicznej nad po-

mieszczeniami technicznymi,  

 wykonanie warstwy dociskowej, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnych,  

 wymiana obróbek blacharskich, 

 wymiana balustrad,  

 ułożenie nawierzchni z płyt betonowych na wspor-

nikach. 

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, prawie ciągłe 

opady deszczu, utrudniały realizację prac. Na tarasach 

pozostały do wykonania głównie prace wykończeniowe 

związane z regulacją płyt i balustrad, ułożeniem tynków 

na cokołach. Wartość prac remontowych tarasu przy 

budynku Jagiellońska 2 to kwota: 688.800,00 zł. Zgod-

nie z podpisaną umową zapłata za wykonanie robót na-

stąpi pod koniec I kwartału 2017 r. 

Administracja Osiedla „Jagiellońska” dziękuje miesz-

kańcom za zainteresowanie, cenne podpowiedzi oraz 

współpracę podczas realizacji prac. 

Wiesława Długozima 
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P ozytywne efekty przynosi przyjęta przez Zarząd 

RSM „Praga” nowa strategia remontowa, polega-

jąca na kompleksowym organizowaniu i wykonywaniu 

remontów. Przykładem tego jest dobiegający końca 

remont budynku przy ul. Goławickiej 3, który obejmu-

je remont elewacji oraz remont wejść do budynku. 

Wdrożone nowe rozwiązania techniczne i technolo-

gie o podwyższonym standardzie, wpłynęły na po-

prawę walorów estetycznych nie tylko budynku, ale 

również i otoczenia. 

Remont elewacji w tym budynku był dużym wyzwa-

niem zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy robót. 

Budynek przy ul. Goławickiej 3 jest jednym z więk-

szych budynków na terenie osiedla „Targówek” o dość 

skomplikowanym układzie architektonicznym. Bryła 

budynku składa się z 62 ścian, o łącznej powierzchni 

10.200 m2. Prowadzenie prac na tak dużej powierzchni 

wymagało dobrej organizacji pracy, aby roboty te nie 

były zbyt uciążliwe dla mieszkańców. 

Zakres prac remontowych obejmuje nie tylko docieple-

nie ścian, ale również remont loggii. O ile prace docie-

pleniowe na ścianach budynku bez loggii przebiegały 

sprawnie, o tyle na ścianach z loggiami bywało różnie. 

W trakcie prowadzenia robót nie zawsze spotykaliśmy 

się ze zrozumieniem mieszkańców w sprawie koniecz-

ności docieplenia ścian loggii, wykonanie izolacji czy 

demontaż istniejących zabudów (krat, przeszkleń). 

Jednak w miarę postępu robót mieszkańcy, szybko 

przekonali się, że założenia dotyczące zakresu prac 

remontowych loggii elewacji są słuszne i bezwzględnie 

potrzebne jest ich wykonanie. 

Do konieczności demontażu istniejących zabudów, 

przekonali się również mieszkańcy z parteru budyn-

ku, które przed wieloma laty wykonali we własnym 

zakresie. Zabudowy wykonano z różnych materiałów 

i w różnej technologii, a z upływem lat, ich wygląd 

pozostawiał wiele do życzenia. 

Dlatego też, Zarząd RSM „Praga” podjął decyzję 

o wykonaniu nowych, jednolitych zabudów wszyst-

kich balkonów na parterze, co poza funkcją zapew-

nienia bezpieczeństwa i ochrony znacząco wpłynie 

na estetykę budynku. 

Dobrze dobrana przez architekta kolorystyka budynku 

doskonale komponuje się z elewacjami budynków przy 

ul. Remiszewskiej 16, 18, 20, Goławickiej 11 oraz no-

wo wybudowanego budynku Remiszewska 17. Wyre-

montowane wejścia do klatek schodowych budynku 

nadają mu nowoczesności. Końcowy efekt prac będą 

mogli Państwo ocenić wiosną 2017, po zagospodaro-

waniu terenu wokół budynku. 

Grażyna Rogosz 
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie 

zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
  

Informujemy, iż w dniu 18.01.2017 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

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

nr 31 położonego w Warszawie przy ul. Gajkowicza 3. 
  

 Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, 

 Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 53,10 m2, 

 W pobliżu: Centrum Handlowe Targówek, Teatr Rampa, tereny rekreacyjne, szkoły, przedszkola, 

 Dogodny dojazd do Centrum, 

 Idealne miejsca dla osoby starszej, studenta lub pod wynajem. 
  

Wartość rynkowa lokalu oszacowana została na kwotę 250.900,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania 

i wynosi: 

188.175,00 zł   tj. TYLKO   3.543,00 zł/m2
 

  

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 06 1500 2080 1220 8000 

0388 0000 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 25.090,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również 

złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do 

prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
  

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

dla Warszawy Pragi-Północ Renaty Delert miesząca się w Warszawie przy ul. Lęborskiej 8/10 oraz pod numerem telefonu: 22 401 -22-76 

po powołaniu się na sygnaturę akt RD KM 407/14. 
  

Przedmiotową nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji zaś akta postępowania egzekucyjnego można 

przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a 

pod sygn. akt VII Co 52/15. 
  

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie 

zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
  

Informujemy, iż w dniu 08.02.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę 

przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego nr 177 położonego w Warszawie przy ul. Janinówka 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00436346/0. 
  

 Lokal mieszkalny położony jest na 5 piętrze i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki z w. c. i kuchni, 

 Powierzchnia lokalu wynosi 53,80 m2, 

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

 Dogodny dojazd do Centrum, 

 Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta. 
  

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 291.927,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy 

oszacowania i wynosi: 

218.945,25 zł   tj. TYLKO   4.069,00 zł/m2
 

  

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 29.192,70,00 zł + 2,00 zł za 

przelew na rachunek Komornika Sądowego nr  66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym 

przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie. 
  

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

Warszawy Pragi-Północ Juliana Banachowicza mieszcząca się Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lub pod numerami telefonów: 22 465-67-

15, 22 465-67-16 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 198/16. 
  

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Biurze 

Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A pod sygnaturą akt I Co 584/16. 
  

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

Zapraszamy do licytacji !!! 
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SUDOKU 
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W  dniu 8 września br. weszły w życie nowe 

przepisy dotyczące prowadzenia egzekucji. 

Zmiany te powodowane są licznymi uwagami ko-

morników odnośnie przepisów, które krępowały pra-

cę komorników i ułatwiały dłużnikom wodzenie za 

nos wierzycieli. Przepisy obowiązujące w zakresie 

poszczególnych obszarów egzekucji nie uwzględnia-

ły bowiem ogromnej mobilności, jaką nabrały pie-

niądze dzięki internetowi. Rozwiązania te uszczelnią 

system egzekucji i przede wszystkim ukrócą zacho-

wania nieuczciwych dłużników. Łatwiej też będzie 

bronić się dłużnikom przed samowolą komorników. 

Głośne sprawy dotyczące kuriozalnych decyzji ko-

morników z ostatnich lat wymusiły zmiany dotyczą-

ce sposobu składania skargi na te czynności. 

Komornik Decyduje 

Do tej pory komornik w całości podporządkowany był 

wierzycielowi w zakresie podejmowanych działań. To 

wierzyciel musiał wskazać składniki majątku i sposo-

by, w jaki komornik ma dokonać ściągnięcia długów. 

Prowadziło to do nadużyć z obu stron. Z jednej strony 

komornik nie czuł się odpowiedzialny za egzekucję, 

gdyż zawsze mógł zrzucić winę na wierzyciela, który 

mógł w jego mniemaniu nie odpowiednio wskazać 

zakres egzekucji. Postępowanie przedłużało się z tego 

powodu, albowiem komornik, gdy znalazł jakiś mają-

tek dłużnika, musiał skierować do wierzyciela infor-

macje, by ten uzupełnił wniosek o egzekucję. W mię-

dzyczasie dłużnik zaś mógł już upłynnić swój mają-

tek, tak by uniemożliwić ściągnięcie zaległości. Ta-

kiego postępowania dopuszczają się jedynie nieuczci-

wi dłużnicy, wobec czego rozszerzenie decyzyjności 

komorników zdecydowanie obróci się przeciwko nim, 

a nie osobom w trudnej sytuacji materialnej. 

Zasadą bowiem dalej pozostaje, iż komornik musi 

dobierać najmniej uciążliwe, ale prowadzące do spła-

ty zaległości sposoby egzekucji. Omawiana zmiana 

chroni więc również dłużników. Do tej pory komor-

nik nie miał wyboru w tej kwestii - musiał postępo-

wać zgodni z wytycznymi wierzyciela. W tej chwili 

komornik może, w oparciu o znaną sytuację osobistą 

dłużnika, modyfikować sposoby prowadzenia egzeku-

cji. Nie może jednak od niej odstąpić, gdyż cel postę-

powania, czyli spłata zaległości, musi zostać wypeł-

niony. Będzie to więc chronić przed najbardziej do-

tkliwymi poczynaniami wierzycieli, przede wszyst-

kim z firm pożyczkowych tzw. „Chwilówek”. 

Komornik Sprawdza 

Komornikowi przydzielono również bardzo istotną 

możliwość wezwania dłużnika do złożenia wykazu 

majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do prze-

prowadzenia egzekucji. Taki wykaz dłużnik będzie 

składał przed komornikiem pod rygorem odpowie-

dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadcze-

nia. Do tej pory komornik próbował obciążać dłużni-

ków karą finansową za brak odpowiedzi na powyższe 

wezwanie do udzielenia informacji o własnym mająt-

ku. Jednak kary finansowe w wysokości nawet kilku 

tysięcy złotych nie robiły wrażenia na dłużnikach 

posiadających wielotysięczne zaległości. Odpowie-

dzialność karna, podobna do tej za składanie fałszy-

wych zeznań w sądzie, jest kolejnym ostrzem wymie-

rzonym w nieuczciwych dłużników. 

Komornik Zajmuje Konto 

Z punktu widzenia technicznego najważniejszą zmia-

ną wprowadzoną przez nowelizację jest zmiana doty-

cząca sposobu zajmowania rachunków bankowych. 

Do tej pory procedura trwała od kilku dni do kilku 

tygodni. Pozwalało to dłużnikowi zareagować i wyjąć 

pieniądze z banku. Obecnie prawo umożliwia skorzy-

stanie komornikom z systemu, który pozwoli zająć 

konto w dowolnym banku bez kierowania pism, jedy-

nie za pomocą systemu elektronicznego. Co więcej, 

komornik będzie mógł zając w ten sposób konta 

w wielu bankach jednocześnie. System ten nie jest 

jeszcze gotowy, ale biorąc pod uwagę determinacje 

komorników, z pewnością niedługo można spodzie-

wać się jego pełnego wdrożenia. Zmiany te doprowa-

dzą również do obniżenia kosztów postępowania. 

Należy tu zauważyć, że zajęcie rachunku bankowego 

jest jednym z bardziej dotkliwych sposób prowadze-

nia egzekucji. W dobie kart płatniczych, większość 

naszej gotówki rozsądnie trzymamy w banku. W mo-

mencie gdy komornik zajmuje rachunek bankowy, 

może się okazać, że zostajemy bez środków na prze-

życie najbliższych dni. Komornik zaś zablokuje moż-

liwość wypłat, niezależnie od tego ile zalegamy, a ile 

jest zgromadzone na rachunku bankowym. Doprowa-

dzenia więc do sytuacji postępowania egzekucyjne-

go, w obliczu wprowadzonych zmian jest bardzo 

niebezpieczne. 

W tej kwestii zmienia się również wysokość kwoty 

wolnej od zajęcia na rachunku. Do tej pory była to 

kwota 3 krotności średniego wynagrodzenia. Była to 

więc kwota ok. 12.000,00 zł, której komornik nie 

mógł ruszyć, za to bank blokował możliwość wypłat 

z konta. Obecnie kwota ta wynosi 75% kwoty mini-

malnego zadłużenia, czyli ok. 1.380,00 złotych. Wg 

ustawodawcy jest to minimalna kwota, która w mie-

siącu pozwala na przeżycie. Jest to jednak kwota 

miesięczna, która co miesiąc musi być nieodwołanie 

zabezpieczona na koncie dłużnika. 

Komornik Sprzedaje „na Allegro” 

Od dawna wyczekiwane zmiany dotyczą również 

egzekucji z ruchomości. Do tej pory komornik zaj-

mował rzeczy dłużnika, jednak w większości zezwa-

lał na pozostawienie ich w majątku dłużnika, do cza-

su sprzedaży. W dniu zaś wyznaczonej licytacji, 

dłużnik, mimo okazanego mu zaufania, był nieobec-

ny i nie dochodziło do sprzedaży ruchomości. Licyta-

cja bowiem musiała odbywać się fizycznie - z udzia-

łem komornika i licytantów. Ta formuła w obecnych 

czasach jest mocno przedatowana. 

Dlatego przepisy umożliwiają obecnie komornikom 

wystawienie odebranych ruchomości na sprzedaż, 

w drodze aukcji internetowej. Już dziś można spoj-

rzeć co sprzedają komornicy z majątku dłużników na 

stronie www.licytacje.komornik.pl. Jednak dodanie 

możliwości licytowania zdalnego ruchomości za-

pewni, że odebrane ruchomości z pozycji kłopotu, 

będą mogły szybko zmienić się w pozycje dodatnie 

na rachunku wierzyciela. Wizja szybkiej, nieodzow-

nej sprzedaży ruchomości w internecie również znie-

chęci dłużników do igrania z kwestią zadłużenia. 

Należy tu jednak podkreślić, że nowelizacja umożli-

wiła dopiero wdrożenie tego systemu. Izba Komor-

nicza deklaruje jednak jego funkcjonalność w poło-

wie przyszłego roku. RSM „Praga” mocno liczy na 

płynne wdrożenie tego projektu. 

Komornik Odpowiada 

Aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrywanie skarg na 

czynności komornika, zmieniono sposób ich rozpatry-

wania. Obecnie skargę wnosić będzie się do komorni-

ka, który będzie zobowiązany przesłać ją wraz z swo-

im stanowiskiem do sądu. Wyeliminuje to okres ocze-

kiwania na reakcje sądu na złożone pismo, w czasie 

kiedy bezprawne czynności komornika istotnie wpły-

wają na sytuację dłużnika. Przesuwając tym samym 

ciężar dowodu na komornika, zwiększy to odpowie-

dzialność za podejmowanie decyzji zgodnie z prawem 

w późniejszym postępowaniu sądowym. Komornik, 

który mógłby bowiem naprawić swoją błędną decyzję, 

przed wysłaniem skargi do sądu, będzie musiał być 

zdecydowanie pewny swoich racji, by nie ryzykować 

niekorzystnego rozwiązania sądu, które w jego wypad-

ku może utrudnić prowadzenie działalności. 

Nowe sposoby prowadzenia egzekucji zdecydowanie 

mogą przyczynić się do podniesienia skuteczności 

windykacji. Jednak wszystkie omówione środki służą 

przede wszystkim temu, żeby uświadomić dłużniko-

wi, że jest zobowiązany do spłaty swoich długów 

i najlepiej by zrobił to dobrowolnie. Inaczej będzie to 

i tak nieuchronne, a w dodatku kosztowne. Im szyb-

ciej dłużnicy dojdą do takiego wniosku, tym lepiej dla 

nich samych. Bo sposobów na wykręcanie się od pła-

cenia jest coraz to mniej. 

Maciej Kurek 

„Pan Bóg nie rychliwy, a sprawiedliwy”. To samo moglibyśmy powiedzieć o polskim Sejmie, który po 

wielu latach uchwalił bardzo potrzebne zmiany w prawie dotyczącym postępowania egzekucyjnego. 

Zmiany te są istotne dla wszystkich jego uczestników - dłużników, wierzycieli i komorników. Szeroka 

nowelizacja, wprowadzając wiele nowych rozwiązań, sprawia, że łatwiej będzie ściągać zaległości dzięki 

korzystaniu z dobrodziejstw współczesnej technologii.  
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Edward Galiński i Mala Zimetbaum byli więźniami 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

Auschwitz, a połączyły ich wspólne tragiczne przeżycia 

obozowe oraz marzenia o wolności. Początkowa fascy-

nacja dwojga młodych, późniejsza przyjaźń, a w końcu 

miłość przytrafiła się za drutami obozu zagłady. 

Edward Galiński, numer obozowy 531, był jednym 

z pierwszych więźniów, przywieziony wraz z transpor-

tem z Tarnowa. Był młodym, silnym i wysportowanym 

chłopakiem, a do tego bardzo odważny. Początkowo 

pracował w ślusarni, a następnie w 1943 r. trafił do 

obozu Auschwitz - Birkenau, gdzie został przydzielony 

do pracy w zespole instalatorów zakładających urzą-

dzenia wodociągowe. Charakter wykonywanej przez 

niego pracy umożliwiał mu swobodne poruszanie się 

po terenie całego obozu Auschwitz, co pozwoliło mu 

na zaplanowanie ucieczki. 

Mala Zimetbaum była natomiast młodą Żydówką 

z Belgii, nr obozowy 19880. Mieszkała w części „B” 

obozu kobiecego Auschwitz - Birkenau. Była bardzo 

piękną kobietą o zachwycającej urodzie. Początkowo 

przydzielono jej zadanie tłumaczki, a później pracowała 

jako goniec w obozie kobiecym na wartowni SS. Funk-

cje, które pełniła, również i jej pozwalały na swobodne 

przemieszczanie się po terenie obozu koncentracyjnego. 

Ucieczki z Auschwitz były zazwyczaj koordynowane 

z przyobozowym ruchem oporu AK, bądź konsultowa-

ne z innymi organizatorami akcji niesienia pomocom 

więźniom. Samodzielne i niezorganizowane akcje 

ucieczki kończyły się zazwyczaj niepowodzeniem 

i śmiercią uciekinierów. Edek i Mala dokonali jednak 

udanej ucieczki na własną rękę. 

Edek i Mala wspólnie opracowali plan ucieczki 

z łagru. Postanowili uciekać w biały dzień, w samo 

południe. Mala miała wyjść, trzymając na głowie 

ciężką umywalkę pod eskortą Edka przebranego 

w mundur esesmana. Mala załatwiła przepustki dla 

konwojującego. Mundur SS oraz pistolet z trzema 

nabojami Edek otrzymał od zaprzyjaźnionego i życz-

liwego Polakom esesmana Edwarda Lubuscha, 

volksdeutscha, pochodzącego z Bielska. Pistoletem 

z trzema nabojami nie mieli szans bronić się w mo-

mencie napotkania niemieckiego patrolu. Jeden na-

bój miał posłużyć im do zastrzelenia legitymującego 

ich policjanta, a pozostałe dla siebie… 

Nieprawdopodobna jest wręcz historia samego Lubu-

scha, który planował przedostać się do partyzantki AK 

działającej w rejonie Oświęcimia. Jednakże tuż przed 

ucieczką został przyłapany z fałszywymi dokumenta-

mi, a następnie zdegradowany i rozstrzelany. Inne 

źródła twierdzą, że został przewieziony do więzienia 

w Berlinie, a następnie wyzwolony przez sowietów 

miał przedostać się do Polski i doczekać końca swoich 

dni jako Bronisław Żołnierowicz. 

Edek i Mala ucieczkę przeprowadzili 24 czerwca 

1944 r. Edek, jako esesman, wraz z więźniarką ubraną 

w obozowy granatowy kombinezon dźwigającą porce-

lanową umywalkę na głowie podeszli do południowej 

bramy obozu. Edek podał dokumenty strażnikowi, 

a ten zwyczajnie machnął ręką i przepuścił ich dalej. 

Uciekinierzy postanowili ruszyć na południe. Po 

trzech kilometrach Mala zostawiła umywalkę i prze-

brała się w mundur rottenführera SS. Przemierzali 

bocznymi wydeptanymi ścieżkami w pobliżu rzeki 

Soły, a dalej w kierunku gór. 

Dopiero pod koniec dnia pracy, gdy liczono więźniów 

powracających z pracy, strażnicy w obozie zorientowa-

li się o braku więźniów. Od razu wszczęto alarm i za-

rządzono poszukiwania. Powiadomione zostały wszyst-

kie posterunki żandarmerii w całym powiecie bielskim 

oraz placówki straży granicznej. 

Niestety po kilku dniach tułaczki Edek i Mala zostali 

ujęci w Beskidzie Żywieckim przez patrol graniczny. 

Z pistoletu, który Edek miał przygotowany, nie skorzy-

stał. Prawdopodobnie obydwoje zostali zauważeni 

przez mieszkańca jednej z wiosek, przez które przemie-

rzali, i „zakapowani” żandarmerii lub straży granicznej. 

Patrol graniczny odstawił ich do Bielska, a po przesłu-

chaniu zostali przewiezieni do Auschwitz. Tutaj Edek 

i Mala zostali skatowani i wpółżywi wtrąceni do bunkra. 

Oboje wiedzieli, co ich czeka. Mali na jej prośbę kole-

żanki podrzuciły żyletkę. Chciała popełnić samobójstwo. 

Kiedy apel wieczorny dobiegł końca, wszystkich wię-

zionych mężczyzn ustawiono w czworoboku wokół 

szubienicy. Edek ze śladami pobicia i bestialskich 

tortur postanowił, że nie pozwoli wykonać na sobie 

wyroku. W momencie kiedy esesman zaczął odczyty-

wać wyrok, Edek sam stanął na zydlu włożył głowę 

w pętlę powroza i tylko krzyknął „Niech żyje Pol…”, 

kopiąc stołek. W tłumie tylko ktoś krzyknął „czapki 

zdjąć” i wszyscy spontanicznie oddali hołd Edkowi.  

W obozie kobiecym równocześnie odbywała się egze-

kucja Mali. W momencie odczytywania wyroku 

blockführer Rotter zauważył, że z jej dłoni cieknie 

krew. Kiedy ten do niej podbiegł, Mala spoliczkowała 

go i osunęła się na ziemię. Esesmani leżącą Malę za-

częli kopać. Na polecenie prowadzącego apel 

rapportführera Taube, konającą więźniarkę esesmani 

postanowili taczką przewieźć do krematorium i żywą 

wrzucić do pieca. Nie zdążyli, gdyż Mala zmarła 

w drodze do krematorium z powodu utraty krwi. 

Okres drugiej wojny światowej niestety kryje jeszcze 

wiele tajemnic cichych bohaterów, o których świat nie 

usłyszał. Wiele przejmujących historii osób, które 

z dnia na dzień jako zwykli ludzie, tacy jak my dzisiaj, 

zostali postawieni przed okrucieństwem i dramatem 

tamtych dni. Każdego dnia musieli być bohaterami, 

żeby przetrwać. My wszyscy żyjący w kolorowych 

czasach dobrobytu i spokoju, którzy nie pamiętają 

okresu II wojny światowej, możemy tylko próbować 

wyobrażać sobie tragedię tamtej apokalipsy. Niewątpli-

wie naszym obowiązkiem jest dbać o zachowanie pa-

mięci o bohaterach tamtych lat i przekazywać ich histo-

rię następnym pokoleniom. 

Cześć Waszej Pamięci! 

Łukasz Zaprawa 

W niniejszym numerze przedstawiamy fragment historii opowiedzianej przez Pana Tadeusza 

Bielewicza o wielkiej miłości i  ucieczce Edwarda Galińskiego i Mali Zimetbaum z Auschwitz 

w  czasie II Wojny Światowej. Pan Tadeusz Bielewicz, ostatni adiutant komendanta Okręgu 

Śląskiego AK i ostatni p.o. komendanta Obwodu AK Oświęcim, jest również członkiem naszej 

Spółdzielni. Z Panem Tadeuszem miałem zaszczyt porozmawiać dotychczas dwukrotnie. 

Podczas tych spotkań opowiedział mi o tej i  o  wielu innych ciekawych oraz  emocjonujących 

wydarzeniach z czasów II Wojny Światowej,  których był świadkiem, a które zechcemy również 

opublikować na łamach naszej Gazety.  

Edward Galiński (1926-1944) 

Mala Zimetbaum (1918-1944) 
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E lektroniczny loop, dźwięk trąbki. Na początku tylko 

takie dźwięki - intrygujące, dosyć mroczne kontra-

punktowane głębokim dźwiękiem kontrabasu. W drugim 

utworze pojawiają się trzaski winylowej płyty. Sekcja 

rytmiczna - oszczędna gra basisty, ostre uderzenia perku-

sisty… Jest melodia, jest rytm, czasami wręcz funkowa 

energia jak w tańcu wiewióra. Utwory są krótkie. Naj-

dłuższy resume (raz piąty) ledwo pięć minut i 34 sekun-

dy. Nie wiem czy tak grałby teraz Miles Davis? Może? 

Moje skojarzenia dotyczą raczej Molværa norweskiego 

trębacza nagrywającego dla wytwórni ECM. Skojarzenia 

tym bardziej oczywiste, że Molvær to jeden z pionie-

rów nu jazzu - czego przykładem jego pierwsza solowa 

płyta dla ECM Khmer. Na trąbce nie gra jednak norwe-

ski muzyk. Maciej Fortuna to polski trębacz jazzowy, 

w którego muzyce być może pobrzmiewają nostalgicz-

ne skandynawskie nuty, bliżej mu jednak do polskiej 

melancholii. Jest też w jego muzyce szacunek dla ci-

szy, do pełnego wybrzmienia instrumentu. Te wrażenia 

potęgują się gdy słucham homo naledi, wspomnianego 

już resume czy for alice. Trębaczowi towarzyszą Kuba 

Mielcarek na kontrabasie i Frank Parker na perkusji. 

I razem z trębaczem tworzą Jazz, bo taki nieskompliko-

wany tytuł nosi ta płyta. Ten Jazz opakowany jest też 

w charakterystyczną okładkę, która jest też pewnym 

wyznacznikiem stylu i klasy artysty. 

Maciej Fortuna to muzyk i artysta wszechstronny. Oprócz 

jazzu, muzyki ludowej i elektroniki - blisko mu do klasy-

ki i muzyki współczesnej. Do muzyki trafił dzięki babci, 

bo ta postanowiła okiełznać - muzyką właśnie - jego nad-

mierną, dziecięcą energię. Rodzice zaś zdecydowali, że 

będzie grał na trąbce, bo to najtrudniejszy instrument 

w szkole muzycznej. A że w Lesznie, w którym się uro-

dził i mieszkał brakowało trębaczy w orkiestrach dętych 

sprawa została zaklepana. Edukacja toczyła się pomyśl-

nie, więc najpierw skończył… prawo, a dopiero potem 

dokończył edukację muzyczną. Jak sam mówi studia 

prawa nauczyły go pracowitości. Daje to w efekcie około 

trzydziestu nagranych płyt, z tego bodaj 10 lub 11 pod 

własnym nazwiskiem. Własne studio nagraniowe, własna 

wytwórnia płytowa, zajęcia na uczelni z młodymi adepta-

mi jazzu. W 2012 roku obronił doktorat, który może już 

niedługo ukaże się drukiem.* Na stronie muzyka http://

www.maciejfortuna.pl/ można zaś podejrzeć jego naj-

nowszy projekt multimedialny Fortuna plays Szymbor-

ska. 28 sierpnia br. w Kórniku k. Poznania - miejscu uro-

dzin Wisławy Szymborskiej - odbyła się polska premiera 

projektu. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś w Kórniku, to 

oprócz Zamku Działyńskich i przepięknego arboretum, 

może traficie na promenadę jej imienia? - I usiądziecie na 

ławeczce obok stojącej poetki i pogłaszczecie kota? - 

Czego sobie i Wam bardzo życzę. 

Domowe piosenki pani w słomkowym kapeluszu 

Sobotnie popołudnie. Za oknem pada deszcz i słychać 

burzę w oddali. W odtwarzaczu kręci się płyta, z której 

dobiegają dźwięki bossa novy. Bossa novy z polskimi 

tekstami śpiewanymi ciepłym głosem Wandy Warskiej. 

To Jej teksty, i w większości, Jej kompozycje. Pełne 

uroku, ciepła i miłości. Artystce towarzyszy Orkiestra 

Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Kuryle-

wicza i zespół pod Jego kierownictwem w składzie: 

Andrzej Kurylewicz - fortepian, Paweł Pańta - kontra-

bas, Marek Napiórkowski - gitara i Cezary Konrad - 

perkusja. Kurylewicz jest też autorem aranżacji. 

W dwóch utworach nieżyjącego już męża artystki za-

stąpił na fortepianie Andrzej Jagodziński i on je też 

zaaranżował. Nagrania pochodzą z różnych lat, ale 

słucha się ich tak jakby zostały nagrane na Tą właśnie 

płytę. To zasługa Jacka Gładkowskiego, który dokonał 

montażu i masteringu. Za pomysł i dobór utworów 

należy podziękować Janowi Borkowskiemu, który też 

opatrzył całość słowem wstępnym. Słowa podziękowa-

nia tym bardziej na miejscu, że był on jednym z pierw-

szych, którzy prezentowali muzykę Wandy Warskiej 

i Andrzeja Kurylewicza na falach eteru. I dzięki Pol-

skiemu Radiu te płyty (liczba mnoga jest na miejscu - 

to album dwupłytowy) trafiły do mojego odtwarzacza. 

Cieszę się z tego bardzo, bo w radiu muzyka Wandy 

Warskiej nie jest czymś codziennym. A teksty jej pio-

senek jakże wspaniale korespondują z tekstami 

Agnieszki Osieckiej czy Magdy Umer. Ale wróćmy do 

bossa novy. Antonio Carlos Jobim po przeczytaniu 

kilku tekstów przetłumaczonych na portugalski „…był 

więcej niż zadowolony z moich wierszyków i w imieniu 

całej grupy twórców nowego gatunku upoważnił mnie 

do opatrywania polskimi tekstami ich piosenek, a warto 

wiedzieć, że to on odkrył i wprowadził na rynek mu-

zyczny wielu młodych twórców bossa novy - w tym 

sławnego później João Gilberto”.** Słuchamy więc 

polskich piosenek i słuchamy… jazzu. Bo to taki jazz, 

który z jazzem się zupełnie nie kojarzy, jeśli nie wie-

my, że to jazz. A purysta powie, i będzie miał rację, że 

bossa nova to nie jazz. Więc miłego słuchania. 

A na koniec coś rockowego 

Idę o zakład, że macie Państwo w pobliżu sąsiada, który 

słucha głośno muzyki. Czasami gra na gitarze lub innym 

instrumencie. I na dodatek śpiewa. Jednym słowem ska-

ranie boskie! Bo wytrzymać to czasami trudno. Ale jak 

się okazuje czasami nie kończy się to tak źle. Nie zawsze 

konieczna jest sąsiedzka interwencja poparta asystą Stra-

ży Miejskiej. Czasami warto odcierpieć i posłuchać ra-

zem z nim. Przecież może jednak coś z Niego wyrośnie? 

Z mojego wyrosło. Nie dosyć, że całkiem nieźle radzi 

sobie na SGH, to jeszcze podrzucił mi EP-kę The Procra-

sters - zespołu, który założył. Płyta nagrana i wydana 

własnym sumptem. W olbrzymim nakładzie bodajże 100 

egzemplarzy. Ale daje się tego słuchać! Jest rockowo 

i jest melodyjnie. Jest też po angielsku, ale tak zaczyna 

teraz wielu polskich artystów. Inspiracje sięgają klasyki 

rocka, hard rocka czy heavy. Produkcja muzyczna może 

jeszcze nie najlepsza, ale wstydu nie przynosi. Dodatko-

we punkty za projekt graficzny płyty - pełen profesjona-

lizm! Ponieważ płytka się już rozeszła, odsyłam Państwa 

do YouTube gdzie znajdziecie kilka relacji z koncertów 

i wersje audio. Warto posłuchać. Można też popatrzeć. 

Za oknem zima. Festiwali i koncertów nie brakuje. 

Jeżeli tylko pogoda Was nie wystraszy warto się na 

jakiś wybrać. Może traficie na koncert życia? Odpo-

czywajcie słuchając muzyki, może odkryjecie coś dla 

siebie. Serdecznie tego państwu życzę. 

pam 

Maciej Fortuna Trio - Jazz http://fonografika.pl/ 

Wanda Warska - Domowe piosenki http://

sklep.polskieradio.pl/ 

The Procrasters - The Procrasters 

*http://poznan.wyborcza.pl/

poznan/1,105531,19920985,poznan-czyli-jazz-

rozmowa-z-maciejem-fortuna-trebaczem-

jazzowym.html [dostęp 2016-06-04] 

** Za Jan Borkowski „Wanda Warska jest prawdziwą 

artystką” str. 8 Liner notes do płyty „Domowe piosen-

ki” PRCD 1984-1085 Polskie Radio S.A. 2016 

Pośród szumiących 
liści i traw 

przemierzam życie 
ukradkiem 

tu stworzę obraz 
tam rzucę wiersz 
lecz nie zupełnie 

przypadkiem 
Przechodzę przemijam 

uśmiecham się 
do psa trawnika 

do sąsiadki 
próbując dostrzec 
w działaniu sens 

przeglądam wspomnień 
kartki 

AK. 

Agnieszka Kazała - rodowita Warszawianka, jak sama 

o sobie mówi, urodziła się z duszą artystki-plastyka, 

najpierw rysowała po chodnikach, później na sztalu-

gach, a gdzieś po drodze zaczęła pisać książeczki dla 

dzieci, które sama ilustruje. Kocha muzykę i literaturę, 

lubi malować portrety ludzi szczęśliwych. Na każdy 

spacer wybiera się z aparatem fotograficznym, aby 

uwiecznić to, co najpiękniejsze w każdym zakątku jej 

miasta. Niejednokrotnie własne zdjęcia wykorzystuje 

w swoich pracach graficznych. 
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Jan Józef Różycki 

Urodził się w 1834 r. Jego dziadek brał udział w po-

wstaniu listopadowym, a stryj w powstaniu stycznio-

wym. Jan Różycki ukończył Warszawską Szkołę Far-

maceutyczną, po której został pomocnikiem aptekarza. 

Po ukończeniu Wydziału Farmacji Akademii Medycz-

no – Chirurgicznej przejął jedną z pierwszych aptek na 

Pradze przy ul. Brukowej 31 (obecnie Okrzei), po 

czym założył Laboratorium Farmaceutyczne. Przejął 

również aptekę przy ul. Targowej 52. 

Julian Różycki stawał się coraz prężniejszym przemy-

słowcem. Nabył Pierwszą Krajową Fabrykę Plastrów 

Chemicznych, produkował także wody pitne sztucznie 

mineralizowane. 

W 1895 r. założył Towarzystwo Budowy i Eksploatacji 

Dróg Żelaznych, dzięki której uruchomiona została 

kolej dojazdowa Warszawa – Marki, przedłużona póź-

niej do Radzymina. Kolej ta służyła do 1974 r. 

W latach 70. Różycki rozpoczął skupowanie działek 

w okolicach ul. Targowej w celu, który sobie wytyczył, 

założenia największego Targowiska w Warszawie 

i takim wkrótce ono się stało. Targowisko pozwoliło 

uporządkować handel w tym rejonie. Bazar powstał 

ostatecznie w 1901 r., który ogrodzono wielkim żeliw-

nym płotem z kunsztową bramą. Początkowo znajdo-

wało się tu 7 dużych drewnianych zadaszonych kramów 

z wydzielonymi stoiskami. Po pierwszej wojnie świato-

wej bazar stał się targowiskiem ogólnowarszawskim. 

Różycki znany był też z działalności charytatywnej. 

Opiekował się przedszkolami, sierotami, stworzył bez-

płatne czytelnie, założył teatr dla dzieci. Przeznaczył 

również fundusze na budowę Szpitala Najświętszej 

Maryi Panny (obecnie Szpital Przemienienia Pańskie-

go). Ponadto stworzył Kasę Groszowych Oszczędno-

ści. To właśnie Julian Różycki wystarał się u władz 

carskich o zgodę na budowę Gimnazjum Męskiego 

(obecnie LO im. Władysława IV), które finansował. 

Był postacią bardzo szanowaną wśród społeczności 

Pragi, o czym świadczy fakt, że jego pogrzeb w 1919 r. 

trwał 3 dni. 

Jan Wedel 

Rodzina Wedlów swój słodki interes zaczynała w 1851 r. 

od zwykłej cukierni przy ul. Miodowej 12, założonej 

przez Karola Wedla. Od 1865 r. biznes przejął jego syn – 

Emil Wedel, który otworzył cukiernię przy ul. Szpitalnej, 

rozszerzając produkty o nowe asortymenty. To właśnie on 

wybudował istniejącą do dziś piękną secesyjną kamienicę 

u zbiegu ulic Szpitalnej i Hortensji (obecnie Górskiego). 

Największy rozwój biznes rodzinny zawdzięcza Janowi 

Wedlowi – synowi Emila, który przejął firmę w 1908 r. 

i nadał jej statut spółki rodzinnej, przekształcając ją póź-

niej w spółkę akcyjną. W 1930 r. wybudował na Pradze, 

na Kamionku zakład. Był pracodawcą bardzo wymaga-

jącym, ale też dbającym o swoich pracowników. 

Wspierał różne formy sportu, rekreacji i wypoczynku. 

Utworzył różne sekcje sportowe w tym wioślarskie 

i kolarskie. Pomagał także rodzinom znajdującym się 

w najtrudniejszych sytuacjach finansowych. Prowadził 

szerokie akcje socjalne, żłobek i przedszkole, przy-

chodnię lekarską oraz wczasowisko w Świdrze. Budo-

wał również domy pracownicze. 

W czasie II wojny światowej fabryka została zajęta 

przez okupantów niemieckich. W tym okresie Jan 

Wedel pomagał potrzebującym, wysyłał paczki na 

Pawiak i do innych więzień. W fabryce trwała dzia-

łalność konspiracyjna. 

W 1949 r. zakłady Wedla zostały upaństwowione, 

gdzie powstały Zakłady Przemysłu Cukierniczego 

im. 22 Lipca. Jednak marka Wedel pozostała. 

Jan Wedel nie pozostawił potomstwa. Z odszkodowania 

za bezprawne używanie przez państwo jego nazwiska 

ufundował pomnik Ignacego Paderewskiego i dary dla 

kościoła ewangelicko – augsburskiego. Zmarł w 1960 r. 

W 1990 r. fabryka powróciła do pierwotnej nazwy, 

która istnieje do dziś. 

Janusz Korczak 

Ten znany polski pisarz, pedagog, publicysta, lekarz 

i działacz sportowy urodził się w 1878 r. Ukończył Gim-

nazjum Męskie na Pradze (obecnie LO im. Władysława 

IV), zaś w 1905 r. uzyskał dyplom lekarza Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Cesarskiego w Warszawie. 

W tym samym roku został wcielony do armii carskiej 

w wojnie przeciwko Japonii jako lekarz wojskowy. 

Po wojnie pracował w szpitalu dziecięcym przy 

ul. Śliskiej – Siennej jako pediatra. Za leczenie dzie-

ci z rodzin ubogich nie pobierał pieniędzy, zaś słono 

sobie liczył za usługi od bogatych. W 1911 r. objął 

funkcję dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydow-

skich w Warszawie, gdzie realizował nowatorski 

program wychowawczy, opierający się m. in. na ak-

tywnym udziale dzieci w samorządzie. Znany był 

z pionierskich działań na rzecz dzieci, resocjalizacji, 

diagnozowania wychowawczego, opieki nad dziećmi 

trudnymi. Był uważany za pierwszego nieoficjalnego 

rzecznika praw dziecka. Bardzo dużą uwagę przy-

kładał do wypoczynku dzieci na łonie natury. Nie 

uznawał poniżających godność człowieka kar ciele-

snych dla dzieci. Wprowadził samorządy wycho-

wanków, którzy mogli w określonych warunkach 

oceniać postępowanie wychowawców. 

Janusz Korczak napisał też wiele książek dla dzieci 

i młodzieży, m. in. Król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej, 

Dzieci ulicy. 

W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny świa-

towej w listopadzie 1940 r. do getta warszawskiego 

zostali przesiedleni również personel i wychowanko-

wie Domu Sierot. W getcie Korczak w dalszym ciągu 

prowadził sierociniec. W czasie wojny nosił polski 

mundur wojskowy i nie aprobował oznaczania Żydów 

Gwiazdą Dawida, za co przetrzymywany był na Pawia-

ku przez miesiąc. 

Jego międzynarodowa sława dawała mu szansę na 

ucieczkę za granicę. On jednak za nic nie chciał opu-

ścić dzieci, którymi się opiekował. 

5 lub 6 czerwca 1942 r. został przetransportowany 

w wagonach bydlęcych razem ze swoimi 192 dziećmi 

i 10 opiekunami z sierocińca do obozu w Treblince. 

Janusz Korczak dobrowolnie towarzyszył dzieciom 

w drodze na śmierć w komorze gazowej – niosąc naj-

młodsze na ręku. 

Źródła: 

A.Banasik, Moja przygoda z poznawaniem dziejów war-

szawskiej Pragi, Warszawa 2013 r., wyd. MEGA PRINT 

Zdjęcia: 

Nowa Gazeta Praska, www.wedel.com, Międzynarodo-

we Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka 

Łukasz Zaprawa 

Burzliwe dzieje Pragi to również ciekawe historie i losy jej mieszkańców. Ludzie wyjątkowi tak jak 

nasza dzielnica. To właśnie dzięki nim Praga wielokrotnie podnosiła się i rozwijała. I to właśnie dzięki 

Prażanom klimat tej dzielnicy jest wyjątkowy i niepowtarzalny już od wielu wieków. Spośród nich 

postaramy się przedstawić kilka znanych postaci, których wkład dla rozwoju Pragi jest bezcenny.  

Jan Józef Różycki 

Jan Wedel 

Janusz Korczak 
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R ok 2017 przyniesie wiele pozytywnych zmian dla 

naszych mieszkańców, a to za sprawą wyników 

ostatniego głosowania w ramach Budżetu Partycypa-

cyjnego. W dniu 12 lipca o godz. 18:00 w Teatrze Po-

wszechnym ogłoszono wyniki głosowania. Wśród zwy-

cięskich pomysłów są projekty zgłoszone przez na-

szych mieszkańców i wspierane przez RSM „Praga”. 

Zrealizowane zostaną one w Państwa okolicy. 

W dzielnicy Targówek na terenie parku im. Stefana 

Wiecheckiego „Wiecha” zostaną zamontowane betono-

we, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka. 

Ich dokładną lokalizacje poznamy w przyszłym roku. 

Dodatkowo wśród zwycięskich projektów znalazł się 

pomysł zgłoszony przez UKS „Zdrowy Targówek” - 

Siłownia plenerowa: Ruch + Sport = Młodość. Zakłada 

on zorganizowanie plenerowej siłowni dla osób począt-

kujących i zaawansowanych. Dla początkujących po-

wstaną stanowiska do treningu podstawowych grup mię-

śniowych na urządzeniach stacjonarnych. Dla osób zaa-

wansowanych przewiduje się utworzenie tzw. Workout, 

czyli systemu drążków, drabinek i poręczy do ćwiczeń 

siłowych. W celu umożliwienia odpoczynku planuje się 

naprawę istniejących ławeczek na betonowym cokole. 

W dzielnicy Białołęka zostaną ustawione dystrybutory 

worków oraz koszy na odchody zwierzęce. Pozwoli to 

bardziej zmotywować właścicieli zwierząt do sprząta-

nia po swoich pupilach, a trawniki będą czystsze. 

W dzielnicy Praga Północ aż 823 głosów zdobył pro-

jekt Chronimy jerzyki i wróble na Pradze Północ. Pro-

jekt przysłuży się zwiększeniu ilości miejsc dogodnych 

do gniazdowania jerzyków i wróbli - poprzez zastoso-

wanie skrzynek lęgowych zajmowanych przez te ptaki 

(niekiedy również przez szpaki i sikory) - na budyn-

kach należących m.in. do RSM „Praga”. Podkreślić 

należy że, ptaki swoją obecnością nie spowodują uciąż-

liwości ani zagrożeń sanitarnych. 

Kolejnym zwycięskim pomysłem jest dosadzenie 

drzew pomiędzy torowiskiem a budynkami Aleja Ty-

siąclecia 151 i Kijowska 11, gdzie obecnie roślinność 

jest uboga i przerzedzona. Posadzone drzewa zapewnią 

cień i obniżą temperaturę otoczenia w upalne dni. Po-

prawi to także estetykę otoczenia naszych budynków. 

Jednocześnie liczymy, że w przyszłym roku również 

będą Państwo głosować na projekty, które przyczynią 

się do poprawy życia naszych mieszkańców. Chodzi tu 

m.in. o projekty z dzielnicy Praga Północ - Remont 

nawierzchni z wykonaniem odprowadzenia wód opado-

wych bezpośrednio przy ul. Jagiellońskiej na wysokości 

budynku Jagiellońska 64 lub z Dzielnicy Białołęka - 

Modernizacja terenu sportowego (część działki nr 

16/30 i 16/15 z obrębu 40304). 

RSM „Praga” pragnie pogratulować wszystkim auto-

rom zwycięskich projektów i jednocześnie podzięko-

wać za ich zaangażowanie. To dzięki inicjatywie na-

szych mieszkańców Państwa podwórka, place zabaw 

i tereny zielone zostaną ulepszone i dopasowane do 

Państwa potrzeb. Z niecierpliwością czekamy na reali-

zację projektów i mamy nadzieję że staną się one inte-

gralna częścią naszego otoczenia. 

Aleksandra Umińska 

P rzez cały rok w na terenach naszych Osiedli trwa do-

karmianie ptaków, które nasila się jednak w sezonie 

jesienno-zimowym. Nie każdy jednak o tym wie, że wysy-

pywanie resztek ludzkiego pożywiania na terenach zielo-

nych może przynieść ptakom więcej szkody niż pożytku. 

Dokarmianie ptactwa prowadzi, zdaniem ornitologów do 

zachwiania równowagi biologicznej oraz zmienia naturalne 

zachowania i odruchy u zwierząt. Wiele osobników przestaje 

poszukiwać pożywienia, biernie oczekując na ludzki pokarm. 

Większość ptasich gatunków posiada instynkt i przystosowała 

się do zdobywania pokarmu w trudnych warunkach. Zimą 

zwierzęta potrafią znaleźć pożywienie tam, gdzie my go nie 

dostrzegamy i potrafią sobie poradzić bez pomocy człowieka. 

I tak miejskie ptactwo żywi się owocami jemioły, jarzębiny, 

dzikich jabłoni i gruszy, a nawet padliną (drapieżne krukowa-

te). Dlatego nacisk należy położyć raczej na nasadzenia roślin, 

które zapewnią im pożywienie w tych cięższych okresach. 

Z „podwórkowych stołówek” korzystają zazwyczaj wy-

brane osobniki pospolitych i nie zagrożonych gatunków 

(np. gołębie, wrony). Całoroczne dokarmianie w/w ptac-

twa utrzymuje przy życiu najsłabsze i często chore osobni-

ki, a także prowadzi do nadmiernego rozrostu ich popula-

cji, a co za tym idzie do zwiększenia liczebności odcho-

dów. Pozostawione na balkonach, ławkach i chodnikach 

zanieczyszczenia odchodami mogą prowadzić do zagroże-

nia bakteriologicznego. Jednocześnie przyczynia się to do 

degradacji i niszczenia naszych budynków oraz placów 

zabaw. Wzrastają także koszty ponoszone przez mieszkań-

ców na uprzątnięcie, dezynfekcję lub odbudowę zniszczeń. 

Tak więc pamiętajmy: 

1. Ptaki dokarmiamy tylko w czasie największych zimowych 

chłodów. Ornitolodzy uważają, że w przypadku tzw. ła-

godnej zimy, czyli gdy temperatury oscylują w okolicach 

zera, należy całkowicie zrezygnować z dokarmiania. 

2. Dokarmianie rozpoczynamy po pierwszych mro-

zach, a szczególnie gdy ziemię przykryje gruba 

warstwa śniegu i nastaną silne mrozy. 

3. Ptaki karmimy jak najdalej od budynków mieszkalnych. 

4. Raz rozpoczęte dokarmianie nie może zostać przerwane. 

5. Nie podajemy pokarmów zepsutych, jak np. sple-

śniałego chleba, zjełczałej kaszy lub ryżu, czy zgni-

łych owoców. Usuwamy niespożyte resztki. 

6. Staramy się nie przekarmiać - jeśli w karmniku 

znajduje się spora ilość pożywienia, nie należy wte-

dy dorzucać kolejnej porcji. 

7. Unikajmy białego pieczywa, produktów solonych 

i przyprawianych. 

Aleksandra Umińska 
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S ądzimy, że - jeśli jakieś przedsięwzięcie jest reali-

zowane trzeci raz - można już mówić o tradycji. 

Dlatego śmiało piszemy, że tradycyjnie w pierwszej 

połowie września Robotnicza Spółdzielnia Mieszkanio-

wa „Praga” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy 

Targówek” wspólnie zorganizowali piknik rodzinny. 

Nazwa pikniku, „Radość-Sport-Młodość”, nawiązuje 

do pierwszych liter nazwy Spółdzielni. 

12 września 2016 roku panowała piękna pogoda, 

zatem organizatorzy mogli bez obaw rozstawić na-

mioty. Ważnym elementem pikniku była prezentacja 

propozycji programowych Klubów Osiedlowych 

RSM „Praga”, a także ich reklama wśród mieszkań-

ców. W namiotach wystawionych przez Spółdzielnię 

można było zabawić się w rzeźbiarzy, malarzy i in-

nych plastycznych artystów. Dzieci otrzymywały 

punkty za wykonane prace, a po ich zebraniu wrę-

czano im upominki. 

Instruktorzy z Klubu „Pinokio” na stoisku reklamo-

wym prezentowali: 

 kolorowanki małe i duże, rebusy, krzyżówki, zgady-

wanki - tą formą zajęła się Pani Bożenna Bujak, na 

co dzień prowadząca w klubie zajęcia plastyczne, 

 lepienie z masy solnej figur przestrzennych i płaskich 

- opiekunem stoiska była Pani Edyta Redestowicz, 

 instruktor Pan Grzegorz Kosik w ramach prezenta-

cji zajęć w Klubie prezentował zainteresowanym 

podstawy sztuki walki karate, 

 Pani Patrycja Zawidzka, składając piękne kwiaty 

z dziećmi, zachęcała rodziców oraz dzieci na zaję-

cia z języka angielskiego, grafomotoryki oraz na 

Warsztaty Kreatywnego Rozwoju dla maluszków, 

 Pani Małgorzata Kryszyłowicz z Klubu „Kołatka” 

zachęcała dzieci do uczestnictwa w zajęciach klu-

bowych, poprzez rozmowy z zainteresowanymi 

promujące zajęcia oraz poprzez rozdawanie ulotek, 

 Pani Beata Grochowska, instruktor z Klubu „Nasz 

Klub”, prowadziła różnego rodzaju działania plastycz-

ne oraz zachęcała do zapisów na ciekawe zajęcia, 

 Panie Maria Wasilewska i Joanna Chudolińska - 

instruktorki z Klubu „Arkona” z Osiedla „Poraje” 

– promowały zajęcia programowe swojego klubu. 

Ponadto prowadziły zajęcia plastyczne, podczas 

których dzieci tworzyły, z papierowych talerzy-

ków wyklejanych kolorowym papierem, różnego 

rodzaju zwierzątka i serwetkowe kwiatki. Zdoby-

cie stempelka na wydawanym karneciku, a na-

stępnie zebranie 4 pieczątek dawało możliwość 

otrzymania nagrody. Oprócz działań manualnych 

o prowadzonych przez siebie zajęciach informo-

wali instruktorzy klubów: 

 Pani Marzena Walenda - instruktorka sensei - 

posiadaczka czarnego pasa w Karate Shorin-

Ryu oraz kilkukrotna mistrzyni świata w Ka-

rate i Kobudo, 

 Pani Patrycja Zawidzka - instruktorka zajęć 

adaptacyjnych dla maluszków oraz lektorka 

języka angielskiego dla dzieci młodszych, 

 Pani Agnieszka Kazała - wydawca książek dla 

dzieci i nie tylko, plastyczka, osoba współpra-

cująca z Naszym Klubem. 

Swoje umiejętności zaprezentowały także zespoły 

taneczne. Zaczęło się od hip-hopu w wykonaniu 

UKS „Progres”. Wystąpiły również zespoły tanecz-

ne prowadzone przez kluby RSM „Praga”: „Nasz 

Klub” i „Pinokio”, a także dwie grupy taneczne 

ALEXIA DANCE STUDIO na co dzień trenujące 

w Klubie „Pinokio”. 

W Pikniku udział wzięli również Członkowie Kół 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Tar-

gówka, którzy zapraszali chętnych na pyszne kanap-

ki, smaczne wypieki oraz ciepłe napoje: kawę i her-

batę. Ciekawostką były ciasteczka z logo Spółdziel-

ni, przygotowane przez członków koła emerytów. 

Podczas Pikniku można było również zapoznać się 

z ofertą mieszkań do sprzedaży, które RSM „Praga” 

posiada w swoich inwestycjach. W jednym z namio-

tów pracownik Działu Sprzedaży szczegółowo infor-

mował zainteresowanych o możliwościach zakupu 

lub najmu mieszkania. 

Piknik to także zawody sportowe, a więc rozłożono 

matę zapaśniczą oraz przygotowano sprawnościowy tor 

przeszkód. Zakładano, że uczestnikami toru przeszkód 

będą całe rodziny. Z dumą możemy donieść, że tak 

było! Po zaliczeniu wszystkich przeszkód uczestnicy 

otrzymywali medale, dyplomy i nagrody ufundowane 

przez organizatorów pikniku. 

Równocześnie na macie odbywały się pokazy zapa-

śnicze młodych zawodników UKS „Zdrowy Targó-

wek”, które prowadził młody trener Sebastian Gwiaz-

da. Po pokazach rozegrano IV Tur niej w koluch-

stylu. W zawodach startowało pięć warszawskich 

klubów, spośród których pierwsze miejsce zajął UKS 

„Marysin Wawerski”, drugie gospodarze, a na trze-

cim stopniu podium znalazła się Legia. 

Warto nadmienić, że wszystkiemu bacznie przygląda-

li się strażnicy miejscy oraz pielęgniarka, którą odde-

legował Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, kiero-

wany przez Pana Marcina Jakubowskiego. 

Na pikniku obecni byli przedstawiciele Rady Nadzor-

czej RSM „Praga”, Biura Zarządu RSM „Praga”, Rad 

Osiedli oraz Kierownicy Administracji Osiedli 

„Generalska” i „Targówek”, a także pracownicy Spół-

dzielni. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców, którzy częstowani byli grochówką oraz 

kiełbaskami z grilla. 

Wiele wskazuje na to, że uczestnicy przyszłorocznego 

pikniku będą mieli okazję skorzystać z siłowni plene-

rowej, której nazwa „Ruch + Sport = Młodość” rów-

nież nawiązuje do Spółdzielni. Okazało się bowiem, 

że stworzony przez Jacka Sidorowicza, Karola Ślu-

sarskiego i Romana Soroczyńskiego projekt siłowni 

zyskał duże poparcie osób głosujących w ramach bu-

dżetu partycypacyjnego. Dzięki temu siłownia powin-

na w 2017 roku stanąć obok siedziby Klubu przy ulicy 

Heleny Junkiewicz 8. 

Kilka dni później, 16 i 17 września, w pobliskiej Hali 

OSiR Dzielnicy Targówek przy ul. Ossowskiego 25, 

UKS „Zdrowy Targówek” zorganizował kolejną edycję 

Turnieju Młodzików im. Wacława i Piotra Rydzew-

skich oraz Mistrzostw Polski Weteranów w zapasach. 

Dotychczas turnieje te były organizowane w listopa-

dzie każdego roku. UKS „Zdrowy Targówek” przesu-

nął ich termin na prośbę weteranów, którzy przygoto-

wywali się do mistrzostw świata w swojej kategorii 

wiekowej. Zapyta ktoś: dlaczego zatem przesunięto 

termin obydwu imprez? 

Otóż, Klub wychodzi z założenia, że dzieci i młodzież 

- startując obok niezwykle sprawnych oldbojów - mają 

możliwość obserwowania różnych technik i przekona-

nia się, że sport daje możliwość zachowania sprawno-

ści przez długie lata. Tak się składa, że większość we-

teranów jest jednocześnie trenerami młodzieży. Wobec 

tego podczas walki trener stoi w narożniku i podpo-

wiada, a za chwilę sam wychodzi na matę i dostaje 

wsparcie od swoich podopiecznych. Mimo przesunię-

cia terminu XIII Turnieju Młodzików im. Wacława 

i Piotra Rydzewskich oraz XI Mistrzostw Polski Wete-

ranów w zapasach frekwencja była niezła: na imprezę 

przyjechało ponad 130 zawodników. 

Walki finałowe rozegrano w sobotę, 17 września. 

Zanim jednak do nich doszło, nastąpiło uroczyste 

otwarcie zawodów, którego dokonał Zastępca Bur-

mistrza Dzielnicy Targówek, Paweł Michalec. Pod-

czas swojego wystąpienia Pan Burmistrz - w towarzy-

stwie Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy, 
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 Zamienię mieszkanie komunalne 29 m2 

na własnościowe. DOPŁATA. Kawalerka 

została przerobiona na dwa pokoje (12 m2 

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

518 476 183 

 Zamienię pokój z kuchnią 34 m2 na 

Targówku na 2 pokoje z kuchnią do 

42 m2. Tel. 504 837 918 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo - loka-

torskie, M3 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

zabudowana loggia, przy ul. Radzymiń-

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

w RSM „Praga” (adm. Kijowska, Jagiel-

lońska, Targówek). Spłacę zadłużenie. 

Telefon po 17-tej: 607 871 316 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo-

lokatorski (kredyt z KFM), ul. Myśli-

borska, 33 m2 na większe, może być 

zadłużone. Tel. 608 405 544 

 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe wła-

snościowe na 3 pokojowe własnościo-

we z dopłatą lub spłatą zadłużenia. 

Tel. 506 407 588 

 Zamienię M-3 w bloku przy ul. Ząbkow-

skiej, parter na M-4 (najchętniej parter 

lub I p) ul. Ząbkowska, Wiosenna, Mar-

kowska, Białostocka. Tel. 502 154 326 

 Młoda osoba prywatna odkupi miesz-

kanie z zastrzeżeniem dożywocia. 

Może być zadłużone. Tel. 665 925 655 

 Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 

82 m2 na 2 mniejsze. Parter z ogród-

kiem, loggia, 4 pokoje, toaleta, łazien-

ka, widna kuchnia. Tarchomin, 3 pię-

trowe/Erazma. Tylko zamiana na wła-

snościowe. Rozważę wszystkie propo-

zycje. Tel. 602 206 422 

 Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 73 m2, 

rozkładowe, ul. Szczęśliwa, Tarchomin, 

po remoncie, na dwa mniejsze, chętnie 

2x2 pokoje. Założona jest księga wie-

czysta. Tel. 501 383 234 

 Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 

mieszczące się w Warszawie w pobliżu 

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

Bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie 

po generalnym remoncie - wszystko wy-

mienione wraz z elektryką i hydrauliką. 

Wszystkie media. Zamienię na lokator-

skie może być zadłużone. Tel. 600 987 298 

 Zamienię lub sprzedam 3 pokojowe miesz-

kanie na ul. Białostockiej 11, I piętro, 

z garażem (vis a vis), na dwa mniejsze 

lub jedno z dopłatą. Kontakt: 602 135 062  

 Zamienię lub sprzedam mieszkanie 

spółdzielcze, własnościowe M-4, trzy 

pokoje z kuchnią, IV piętro bez windy 

o powierzchni 58,5 m2 + loggia na 

Targówku przy ul. Junkiewicz. Telefon 

kontaktowy 792 081 369 

 Zamienię kwaterunek 90 m2 (3 pokoje 

z kuchnią) po remoncie z wygodami, 

2 piętro, Praga Północ, na dwa małe po-

koje z kuchnią, z wygodami – kwateru-

nek (bez pośredników). Tel. 604 993 018 

 Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 

z kuchnią, loggia, po generalnym re-

moncie 47 m2, ul. Wiosenna 3 na 2 

pokoje z kuchnią, około 38 m2 po ge-

neralnym remoncie parter lub I piętro. 

Chętnie Wiosenne 3 lub okolice. 

Tel. 608 124 060  

 Sprzedam działkę 5 ha z partero-

wym domem murowanym + media. 

Tel. 605 890 894 

 Kupię M-4 parter ewentualnie I piętro 

w bloku przy ul. Wiosennej, Markow-

skiej, Ząbkowskiej. Tel. 22 818 05 45 

 Zamienię mieszkanie 4-pokojowe 

70 m2 {koło teatru Rampa i Skweru 

Wiecha} na 2-pokoj. około 40 m2 + 

dopłata. Tylko Targówek. Telefon 

kontaktowy 505 701 046 

 Zamienię mieszkanie 31 m2, ul. Woło-

mińska 19, drugie piętro, na większe do 

40 m2. Własnościowe z balkonem. Tel. 

504 351 554 

 Zamienię mieszkanie kwaterunkowe na 

Grochowie, 2 pokojowe, 52 m2 na 

mniejsze lub większe na Targówku 

(może być zadłużone). Tel. 600 312 323 

 Zamienię mieszkanie własnościowe 

z księgą wieczystą 33 m2 (kawalerka, 

stan bardzo dobry, winda, 6 piętro, 

piękny widok, południowe) na większe 

2-3 pokojowe ok. 60 m2. Chętnie do 

remontu, na Targówku, bezpośrednio. 

Tel. 694 558 333 

Witolda Harasima - wręczył Uczniowskiemu Klu-

bowi Sportowemu „Zdrowy Targówek” oraz jego 

prezesowi medale z okazji 100-lecia przyłączenia 

Targówka do Warszawy. Przedstawiciele Klubu 

otrzymali również pierścienie i medal z okazji 90-

lecia sekcji zapaśniczej Legii Warszawa. Z kolei 

medale z okazji XV-lecia UKS „Zdrowy Targówek” 

otrzymali: Andrzej Głaz - Sekretarz Generalny Pol-

skiego Związku Zapaśniczego i Andrzej Półrolni-

czak - Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Praga”. W imieniu Prezesa medal 

odebrała Krystyna Zielińska - Kierownik Działu 

Organizacyjno-Samorządowego Biura Zarządu. Or-

ganizatorzy z satysfakcją odnotowali fakt, że wśród 

zaproszonych gości zajęli miejsca przedstawiciele 

rodziny patronów zawodów: Halina Rydzewska, 

Małgorzata Rydzewska-Elsner i Leon Rydzewski. 

Stało się niemal tradycją, że zawody grup młodzieżowych 

w zapasach w stylu klasycznym, organizowane na Targów-

ku, w klasyfikacji drużynowej wygrywa RCSZ OLIMPIJ-

CZYK Radom. Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej 

zajął JLKS OLIMP Janów Lubelski, a trzecie - AKS 

Piotrków Trybunalski. Gospodarze z UKS „Zdrowy Tar-

gówek” okazali się gościnni: tylko Jakub Grabowski 

zdobył brązowy medal w kategorii wagowej 38 kg. Tuż 

obok podium znalazł się Maks Korbuszewski (35 kg). 

Wśród weteranów znowu błysnął Leszek Blautenberg, 

który zdobył czternasty i piętnasty tytuł Mistrza Polski. 

Pan Leszek startował w obydwu stylach: wolnym 

i klasycznym. Stąd dwa tytuły w kategorii 95 kg Dywi-

zji B (powyżej 45. roku życia). Reprezentujący gospo-

darzy Jacek Sidorowicz również walczył w dwóch sty-

lach w kategorii 110 kg Dywizji B. Został Mistrzem 

Polski w stylu wolnym oraz brązowym medalistą 

w stylu klasycznym. Gratulujemy! 

Sędzia Główny zawodów, Karol Łebkowski - reprezen-

tant polskich sędziów podczas Igrzysk Olimpijskich 

w Rio de Janeiro - wysoko ocenił poziom sportowy 

i organizacyjny obydwu imprez. 

Medale i nagrody wręczali najlepszym zawodnikom 

między innymi: Marek Goliszewski - prezes Busi-

ness Centre Club, „profesor zapasów” Andrzej Su-

pron - wicemistrz olimpijski z 1980 r., Eugeniusz 

Najmark - były trener kadry narodowej, Jan Żuraw-

ski i Ryszard Niedźwiedzki - honorowy i obecny 

prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego 

Związku Zapaśniczego oraz sponsorzy Klubu - Do-

rota Gałka i Henryk Dobrzyński. 

Współorganizatorami imprezy byli: VIII Ogród Jorda-

nowski, UKS Zapasy Gwardia oraz UKS Progress, 

którego zawodniczki oraz trenerka, Paulina Przestrzel-

ska, wykonały wspaniałe tańce podczas otwarcia 

imprezy. Zawody były współfinansowane przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego i Polski Związek Zapa-

śniczy, zaś wśród sponsorów znaleźli się: Wydawnic-

two Bauer Sp. z o.o. Sp. k., Enigma SOI Sp. z o.o. 

i F.H. Jarex-Wrestling Jarosław Siuj, Warszawskie 

Towarzystwo Zapaśnicze, Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Praga” oraz Dariusz Klimaszewski. 

Patronat medialny sprawowało Radio RMF MAXXX 

oraz portale internetowe www.warszawa.pl 

i www.heroldtargowka.pl. 

Po zakończonej imprezie nie wszyscy członkowie 

UKS „Zdrowy Targówek” mogli przeznaczyć nie-

dzielę na odpoczynek. Bowiem 18 września w Zamo-

ściu rozegrano VIII Mistrzostwa Polski w Koluch-

styl. Reprezentanci Klubu przywieźli medale wszyst-

kich kolorów. Na pierwszym stopniu podium stanęli 

zdobywcy złotych medali: Giorgi Shavidze (w kate-

gorii wagowej 85 kg wśród juniorów) i Dariusz Sko-

łożyński (młodzieżowcy, 100 kg). Sr ebr ne medale 

zdobyli: Kinga Smakulska (seniorki, 56 kg), Paweł 

Wojciechowski (senior zy, 67 kg), Giorgi Shavidze 

(młodzieżowcy, 82 kg) i Jumber Shavidze (juniorzy, 

85 kg). Z kolei brązowe medale otrzymali: Emil 

Gwiazda (seniorzy, 67 kg) i Sebastian Gwiazda 

(seniorzy, 83 kg). 

Ostatni spośród wymienionych startował również 

w Mistrzostwach Polski AZS w zapasach w stylu kla-

sycznym, które zostały rozegrane w dniach 23 - 24 

września 2016 roku w Raciborzu. Sebastian Gwiazda 

zajął trzecie miejsce w kategorii wagowej 98 kg. 

Jak widać, niektóre nazwiska powtarzają się w 15-

letniej historii Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Zdrowy Targówek”. Ci, którzy osiągali sukcesy 

jako dzieci czy młodzicy, teraz są medalistami nawet 

wśród seniorów. Warto nadmienić, że niektórzy wy-

chowankowie Klubu występują również w innych 

dyscyplinach sportu. Podczas uprawiania zapasów 

osiągnęli oni podstawowe umiejętności motoryczne, 

które są przydatne w każdej dyscyplinie. Zatem za-

chęcamy do trenowania zapasów! 

Krystyna Zielińska 

Roman Soroczyński - Prezes UKS „Zdrowy Targówek” 

P.S. 

Podczas Drużynowego Turnieju Zapaśniczego o Pu-

char Burmistrza Dzielnicy Targówek, organizowane-

go w dniach 5-6 listopada 2016 roku, Prezes Robotni-

czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, pan Andrzej 

Półrolniczak, otrzymał Złotą Odznakę Polskiego 

Związku Zapaśniczego. Gratulujemy! 

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 

59 m2 przy ul. Szanajcy 3. 

Na ostatnim 3 piętrze, bardzo 

jasne, w otoczeniu zieleni, 

dwustronne, świetny rozkład. 

3 pokoje (dwie sypialnie, jadalnia, 

kuchnia, salon z balkonem, 

przedpokój, łazienka, WC 

osobno). Komórka lokatorska. 

Kontakt: 601 077 477 
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