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O d lipca 2017 roku członkowie 

spółdzielni mieszkaniowych na 

terenie Warszawy mogą z dużą bonifi-

katą przekształcać prawo do użytko-

wania wieczystego w prawo własności. 

RSM Praga było jednym z inicjatorów, 

a Pan głównym pełnomocnikiem jed-

nego z dwóch komitetów, które zebrały 

ponad 70 tysięcy podpisów pod obywa-

telskim projektem uchwały Rady Mia-

sta st. Warszawy w tej sprawie. 

To prawda. W gronie kilku spółdzielni 

przygotowaliśmy projekt uchwały, która 

miała umożliwić udzielenie spółdzielcom 

bonifikaty od opłat za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Nasze trzyletnie działania w tej 

sprawie poparli mieszkańcy 54 spółdziel-

ni mieszkaniowych z całej Warszawy - 

zarówno dużych, jak i bardzo małych. 

Łącznie w ramach naszego komitetu ze-

braliśmy rekordową liczbę ponad 52 ty-

sięcy podpisów. Wspólnie z drugim ko-

mitetem, który również zaangażował się 

w sprawę zebranych zostało ponad 70 

tysięcy podpisów. Żaden obywatelski 

projekt uchwały Rady Miasta nie uzyskał 

tylu podpisów. Po dwóch latach rozmów 

i dyskusji udało się do naszego pomysłu 

przekonać Radę Warszawy. 

Skala poparcia wśród spółdzielców 

była rzeczywiście ogromna. Dlaczego 

było to dla nich tak ważne? 

To bardzo ważna sprawa ze względu na 

wysokie i skokowo rosnące opłaty, któ-

rych nasi spółdzielcy nie są w stanie 

ponosić. Zdarza się, że opłaty za użytko-

wanie wieczyste jednorazowo rosną 

dziesięciokrotnie i nawet więcej. Miasto 

potraktowało opłaty za użytkowanie 

wieczyste jak dodatkowy podatek, pła-

cony zresztą tylko przez niektórych 

mieszkańców. To forma prawna niespo-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Rozmowa z Andr zejem Półrolniczakiem,  

prezesem RSM „Praga”  

 

Uwaga konkurs! 

„WYGRAJ ROWER” 

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę z RSM „Praga” Polski Czerwony Krzyż 

Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie ufundował dla niepełnosprawnych Miesz-

kańców naszej Spółdzielni 4 rowery rehabilitacyjne. W tym miejscu pragniemy przypo-

mnieć, iż Spółdzielnia od lat uczestniczy w akcjach krwiodawstwa PCK, a także udo-

stępnia swoje tereny pod pojemniki na odzież dla osób potrzebujących. W uznaniu dla 

Spółdzielni Kapituła PCK w 2016 r. odznaczyła Sztandar Spółdzielni Honorową Odznaką. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodami są właśnie te rowery. 

Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych, Mieszkańców naszej Spółdzielni. 

Rowery rehabilitacyjne to nowoczesne urządzenia, przeznaczone dla niepełnospraw-

nych. Korzystać z nich mogą osoby o umiarkowanej niepełnosprawności ruchowej oraz 

intelektualnej. Regularne użytkowanie pojazdów przyczynia się do poprawy ogólnej 

kondycji fizycznej, a w szczególności koordynacji ruchowej oraz wzmocnienia mięśni. 

Konkurs trwa od 20 grudnia 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 31 stycznia 

2018 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.rsmpraga.pl. 

Uczestnicy konkursu powinni dokończyć zdanie „Rower to dla mnie…”. Nagrody 

otrzymają 4 osoby, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi na zadanie konkurso-

we. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

o niepełnosprawności. 

Odpowiedzi należy przesyłać w terminie do 

15 stycznia 2018 r. na adres: Robotnicza 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”, ul. Bia-

łostocka 11, 03-748 Warszawa, z  dopiskiem: 

Konkurs „Wygraj rower" lub e-mailem na 

adres: redakcja@rsmpraga.pl. Zgłoszenia, 

które wpłyną po terminie, nie będą rozpa-

trywane. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie 

www.rsmpraga.pl 

r e k l a m a  
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W  związku z przyjęciem ww. uchwały pracownicy 

Spółdzielni poddali szczegółowej analizie wszyst-

kie zabudowane nieruchomości RSM „Praga” objęte 

prawem użytkowania wieczystego. Dla niemal wszyst-

kich tego typu nieruchomości, które spełniały warunki 

prawne, postępowania administracyjne o przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-

ruchomości zostały wszczęte już w 2011 r. i w 2013 r. 

Postępowania te zostały później zawieszone przez Urzędy 

Dzielnic z uwagi na sprzeciwy współużytkowników wie-

czystych. Głównym powodem sprzeciwów współużytkow-

ników wieczystych były wysokie wówczas koszty związa-

ne z przekształceniem. Również Spółdzielnia ze względu 

na brak bonifikat dla mieszkańców nie przyspieszała tych 

postępowań w oczekiwaniu na przyjęcie przez Radę m. st. 

Warszawy uchwały o bonifikatach. Dlatego też nasza Spół-

dzielnia tak mocno zaangażowała się w pracach Komitetu 

Inicjatywy - Społecznego Komitetu Mieszkańców Warsza-

wy, który przygotował projekt uchwały Rady Miasta 

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty. 

Jedynie dla nieruchomości przy ul. Białostockiej 48 Spół-

dzielnia uzyskała w 2012 r. decyzję o przekształceniu tytu-

łu prawnego, ale było to konieczne ze względu na ujedno-

licenie tytułu prawnego do gruntu pod tym budynkiem. 

Przyjęcie wreszcie przez Radę m. st. Warszawę uchwały 

o bonifikatach pozwoliło na kontynuowanie spraw wszczę-

tych w latach poprzednich. W związku z powyższym Spół-

dzielnia we wrześniu 2017 r. poinformowała pisemnie 

wszystkich Mieszkańców zamieszkujących w budynkach 

na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym o nowych 

warunkach finansowych związanych z przekształceniem 

tytułu prawnego do gruntu. Ponadto do właścicieli wyod-

rębnionych lokali została skierowana prośba o przyłączenie 

się do prowadzonych postępowań o przekształcenie. Jedno-

cześnie przekazane zostały druki wniosków o przekształce-

nie i o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie. 

Z uwagi na nowe uregulowania dające możliwość uzy-

skania bonifikaty przez Mieszkańców szczególnie waż-

ne było dotarcie do tych Mieszkańców, którzy w latach 

ubiegłych złożyli sprzeciwy, aby jeszcze raz przeanali-

zowali warunki przekształcenia i zechciały wycofać 

złożone sprzeciwy. Kolejne pisma w tej sprawie zostały 

dostarczone do tych osób w październiku 2017 r. 

W wyniku prowadzonych działań pracowników naszej Spół-

dzielni Mieszkańcy wycofują złożone sprzeciwy, przez co 

sukcesywnie udaje się „odblokowywać” kolejne postępowania. 

Pierwszą nieruchomością, dla której udało się uzyskać decyzję 

o przekształceniu wraz z bonifikatą była nieruchomość położona 

przy ul. F. Pancera 5, 7. Dzięki aktywności kilku Mieszkańców, 

zaangażowaniu Spółdzielni i zgodnym współdziałaniu pozostałych 

Mieszkańców osiągnięty został sukces. W dniu 11.09.2017 r. Za-

rząd Dzielnicy Białołęka wydał decyzję o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości. 

Nieco inaczej wygląda procedura związana z prze-

kształceniem nieruchomości położonych przy ul. Mo-

krej 31, 33 i przy ul. Remiszewskiej 17. 

Pozostałe sprawy są na różnym etapie procedowa-

nia, co obrazuje poniższa tabela. 

Przyjęcie przez Radę m. st. Warszawę uchwały nr 

L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania bonifikat 

i wysokości stawek procentowych od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości dla osób 

fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych dało 

realną szansę na przekształcenie tytułu prawnego 

do gruntu przy bardzo atrakcyjnych warunkach 

finansowych. 

L.p. Osiedle Adres nieruchomości 

Data złożenia 
wniosku 

o przekształce-
nie w Urzędzie 

Dzielnicy 

Obecny stan sprawy w Urzędzie 
Dzielnicy 

Ilość 
zgłoszonych 
sprzeciwów 

(stan na sierpień 
2017 r.) 

Ilość 
zgłoszonych 
sprzeciwów 

(stan na dzień 
14.12.2017 r.) 

1 

Jagiellońska 

ul. Jagiellońska 64 03.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
1 1 

2 ul. Jagiellońska 62 03.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
8 5 

3 ul. Floriańska 14 03.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
3 1 

4 ul. Targowa 80/82 03.08.2011 
ZAWIESZONA (ZMARŁ JEDEN ZE WSPÓŁ-

UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH) 
0 0 

5 ul. Namysłowska 6, 6a 03.08.2011 
OCZEKUJEMY NA PODJĘCIE POSTĘPO-
WANIA PO WYCOFANIU SPRZECIWU 

MIESZKAŃCÓW 
6 0 

6 ul. Jagiellońska 1, 3, 5a 03.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
3 1 

7 Kijowska 
ul. Wiosenna 1, 2, 3, 
ul. Tarchomińska 10 

03.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
20 10 

8 

Erazma  

ul. A. Kamińskiego 2 04.08.2011 W TOKU 1 0 

9 ul. A. Kamińskiego 4, 4a 04.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
1 1 

10 ul. A. Kamińskiego 6, 6a 04.08.2011 
OCZEKUJEMY NA PODJĘCIE POSTĘPO-
WANIA PO WYCOFANIU SPRZECIWU 

MIESZKAŃCÓW 
3 0 

11 ul. A. Kamińskiego 8, 10  04.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
1 1 

12 ul. A. Kamińskiego 12 04.08.2011 W TOKU 0 0 

13 ul. A. Kamińskiego 14, 16, 18 04.08.2011 W TOKU 0 0 

14 ul. A. Kamińskiego 20, 20a 04.08.2011 W TOKU 0 0 

15 ul. A. Kamińskiego 22, 22a 04.08.2011 W TOKU 0 0 

16 ul. Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 04.08.2011 
OCZEKUJEMY NA PODJĘCIE POSTĘPO-
WANIA PO WYCOFANIU SPRZECIWU 

MIESZKAŃCÓW 
1 0 

17 ul. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 04.08.2011 W TOKU 1 0 

18 ul. Erazma z Zakroczymia 8, 10 04.08.2011 W TOKU 0 0 

19 ul. Erazma z Zakroczymia 7, 9 04.08.2011 W TOKU 0 0 

20 ul. Erazma z Zakroczymia 13 10.12.2010 W TOKU 0 0 

21 ul. Erazma z Zakroczymia 19, 21 04.08.2011 
OCZEKUJEMY NA PODJĘCIE POSTĘPO-
WANIA PO WYCOFANIU SPRZECIWU 

MIESZKAŃCÓW 
2 0 

22 

 Poraje 

ul. F. Pancera 6, 8 04.08.2011 
OCZEKUJEMY NA PODJĘCIE POSTĘPO-
WANIA PO WYCOFANIU SPRZECIWU 

MIESZKAŃCÓW 
4 0 

23 ul. F. Pancera 9, 11 04.08.2011 W TOKU 5 0 

24 ul. F. Pancera 10, 12, 14 04.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
10 5 

25 ul. F. Pancera 13, 15, 17 04.08.2011 W TOKU 2 0 

26 ul. F. Pancera 18 04.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
26 11 

27 ul. F. Pancera 22 04.08.2011 W TOKU 0 0 

28 

Targówek 

ul. Myszkowska 2, 4, 
ul. H. Junkiewicz 1, 4 

05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
12 7 

29 ul. Olgierda 42 05.08.2011 W TOKU 0 0 

30 
ul. H. Junkiewicz 12, 

ul. Myszkowska 1, 1a, 1b 
05.08.2011 

ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 
SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 

3 2 

31 ul. Myszkowska 33 25.02.2011 W TOKU 0 0 

32 ul. Goławicka 4, 7, 9, 11 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
10 6 

33 ul. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
24 21 

34 ul. Olgierda 44 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
6 2 

35 
ul. ks. P. Skargi 63, 

ul. św. Wincentego 28, 32, 
ul. Smoleńska 82 

05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
2 1 

36 ul. Remiszewska 16, 18, 20 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
6 4 

37 ul. św. Wincentego 38 05.08.2011 W TOKU 4 0 

38 ul. św. Wincentego 40 05.08.2011 W TOKU 2 0 

39 ul. Tykocińska 32 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
1 1 

40 ul. ks. P. Skargi 61 05.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
1 0 

41 ul. Tykocińska 42 
01.06.2011  
21.09.2017 

W TOKU 0 0 

42 ul. Goławicka 1, 3, 5 01.06.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
31 16 

43 
ul. H. Junkiewicz 2, 2a, 2b, 

ul. Radzymińska 97 
12.07.2013 

ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 
SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 

3 3 

44 ul. Remiszewska 17 07.11.2017 
OCZEKUJEMY NA WSZCZĘCIE POSTĘPO-

WANIA ADMINISTRACYJNEGO 
    

45 

Generalska 

ul. Remiszewska 1 02.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
6 4 

46 ul. Remiszewska 7 02.08.2011 W TOKU 2 0 

47 ul. Kuflewska 2, 4 02.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
9 9 

48 

ul. A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
ul. H. Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, 

ul. Mokra 2, 4, 23, 
ul. Szczepanika 2 

02.08.2011 
ZAWIESZONA Z UWAGI NA ZGŁOSZONE 

SPRZECIWY MIESZKAŃCÓW 
37 27 

49 ul. Mokra 31, 33 27.10.2017 
OCZEKUJEMY NA WSZCZĘCIE POSTĘPO-

WANIA ADMINISTRACYJNEGO 
    

50 

Marki 

ul. Mieszka I 13, 15 28.07.2011 W TOKU 0 0 

51 
ul. Mieszka I 17, 21, 23, 

ul. Okólna 28 
28.07.2011 W TOKU 0 0 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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tykana w innych krajach, przeżytek minionej epoki. 

Użytkowanie wieczyste wprowadzono w 1961 roku, 

aby zachować państwową własność gruntów i nie od-

dawać jej w prywatne ręce, ale to się nie sprawdziło. 

Ponadto stawki za użytkowanie wieczyste płacone 

przez naszych mieszkańców za trawniki, tereny zielo-

ne, place zabaw, boiska były naliczane, tak jak dla 

działek budowlanych przeznaczonych pod budownic-

two komercyjne. A przecież te trawniki czy place zaba-

wa nie nadawały się na zagęszczenie budynkami 

mieszkalnymi. Jest to kolejna niesprawiedliwość 

w ustalaniu tych opłat. Nie brano też pod uwagę, że 

spółdzielnie samodzielnie ponoszą na swoim terenie 

koszty budowy i remontów infrastruktury, utrzymania 

zieleni. Inwestują w boiska, place zabaw, oświetlenie, 

z czego korzystają wszyscy okoliczni mieszkańcy, tak-

że nie będący spółdzielcami. Na szczęście, przy obec-

nie przyjętym rozwiązaniu te obciążenia dla spółdziel-

ców mogą być dużo mniejsze. 

Czy istniejące rozwiązania prawne nie są wystarczające?  

Chociaż od 1997 roku jest ustawowa możliwość zmiany 

wieczystego użytkowania we własność, także dla spół-

dzielni, to skuteczną zaporą dla przekształceń stały się 

wysokie opłaty, które trzeba było z tego tytułu zapłacić. 

Dla przykładu: w naszych dwóch budynkach przy ul. 

Namysłowskiej dopłata z tytułu przekształcenia we wła-

sność miała wynieść średnio 13 tys. zł w przeliczeniu na 

jedno mieszkanie (ponad 2 mln zł dla całej nieruchomo-

ści). Dlatego tak ważne było podjęcie przez Radę Miasta 

uchwały wprowadzającej bonifikatę od opłaty za prze-

kształcenie. Co prawda od maja 2008 roku obowiązuje 

uchwała Rady Warszawy, która pozwalała na udzielanie 

bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, ale tylko osobom fi-

zycznym w wysokości podstawowej 60%. Spółdzielnie 

nie miały możliwości skorzystania z takiej bonifikaty, 

tym samym nie mogły z niej skorzystać osoby, posiada-

jące spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo 

do lokalu. Brak takich bonifikat dla spółdzielni uznali-

śmy za brak równości w traktowaniu obywateli. Ci nasi 

mieszkańcy byli tu mocno poszkodowani, bardzo często 

koszty przekształcenia użytkowania wieczystego bez 

bonifikaty przekraczały ich możliwości finansowe. 

Jakie rozwiązania wprowadza nowa uchwała Rady 

Miasta z czerwca 2017? 

Zgodnie z naszą propozycją w przyjętej przez radnych 

uchwale bonifikata wynosi 95% wyliczonej opłaty 

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 

w prawo własności. Jest ona liczona od kotwy będącej 

różnicą pomiędzy wartością rynkową a wartością po-

siadanego prawa użytkowania wieczystego. A więc 

należy uiścić jedynie 5% tak wyliczonej kwoty. Ponad-

to opłatę za przekształcenie można rozłożyć na raty. 

Jakie w praktyce są to kwoty? 

Można przyjąć, choć to się trochę różnie kształtuje 

w zależności od nieruchomości, że są to kwoty równe 

mniej więcej 2 - 3 rocznym opłatom z tytułu użytkowa-

nia wieczystego dla danego lokalu. Jako przykład może-

my podać decyzję o przekształceniu jaką otrzymaliśmy 

we wrześniu dla dwóch budynków przy ul. Pancera na 

Tarchominie. Średnio opłata za przekształcenie z udzie-

loną bonifikatą wyniosła ok. 1.000,00 zł za lokal. Zaś 

opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego jaką 

wnoszą mieszkańcy tej nieruchomości za lokal np. 

50 m2 wynosi ok. 450 zł., a więc przekształcenie zwraca 

się w 2 lata. Potem nie ma już opłat za użytkowanie. 

Czy to są jedyne koszty, jakie trzeba ponieść? 

Koszty postępowania administracyjnego, w tym koszty 

sporządzenia operatu szacunkowego ponosi organ pro-

wadzący postępowanie. Na właścicielu lokalu ciąży 

obowiązek uiszczenia opłat wieczystoksięgowych 

związanych z ujawnieniem przekształcenia w księdze 

wieczystej. Są to opłaty niewysokie. 

Kto może skorzystać z tak atrakcyjnych warunków? 

Z tych rozwiązań mogą korzystać zarówno mieszkańcy 

spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe lub 

lokatorskie prawo do lokalu oraz odrębni właściciele loka-

li spółdzielczych oraz, i to chcę podkreśli,, ale nie tylko, 

właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych.  

Dlatego zachęcam spółdzielnie i mieszkańców wspól-

not do składania wniosków o przekształcenie.  

W naszej Spółdzielni RSM „PRAGA” przekazaliśmy 

informację o bonifikacie do wszystkich 17 tysięcy 

mieszkań. Bardzo zachęcamy wszystkich do składania 

wniosków o przekształcenie. 

Jeśli chodzi o lokale odrębnych właścicieli w naszej 

spółdzielni oraz o wspólnoty, którymi Spółdzielnia 

administruje - sami rozsyłaliśmy wnioski urzędu 

mieszkańcom do wypełnienia. Ale każdy, kto ma do-

stęp do internetu, może wejść na stronę urzędu miasta 

https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-

uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-

nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy 

i tam znaleźć wszystkie informacje oraz gotowe do pobra-

nia formularze. O formularze w wersji papierowej można 

też pytać w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów 

dzielnic. Zebraną dokumentację należy złożyć we właści-

wym dla danej nieruchomości urzędzie dzielnicy. 

W RSM „Praga” przekształcona już została pierwsza 

nieruchomość a szereg kolejnych jest w trakcie postę-

powań administracyjnych. Myślę, że niebawem będą 

kolejne decyzje urzędu o przekształceniu.  

Co z mieszkańcami wspólnot, które nie są pod ad-

ministracją spółdzielni? 

Najlepiej jak jest sprawny administrator, który weźmie te 

sprawy w swoje ręce i będzie koordynował cały ten proces 

tj. zbierze wnioski, przeliczy, czy jest faktycznie zebrane 

ponad 50% udziałów, bo tyle jest wymagane i złoży je 

w urzędzie dzielnicy. Ewentualnie zarząd wspólnoty. 

W przypadku, gdy zgłaszają się do Urzędu poszczególne oso-

by z danej wspólnoty, a ich udziały nie osiągną 50%, postępo-

wanie nie może być wszczęte. Problem pojawia się również 

w przypadku wniesienia sprzeciwu przez członka wspólnoty. 

Wówczas postępowanie jest zawieszane i nie toczy się dalej. 

Przypadki złożonego sprzeciwu mamy także w Spółdzielni. 

Apelujemy, aby takich protestów pochopnie nie wnosić. 

To trochę wyścig z czasem, ponieważ lada moment 

może wejść w życie ustawa przygotowywana przez 

rząd, chyba z mniej korzystnymi warunkami? 

To prawda, lepiej się spieszyć. Projektowana ustawa ma wejść 

w życie w przyszłym roku. Przekształca ona grunt na własność 

ale dotychczasową opłatę będzie trzeba jeszcze wnosić przez 

20 lat. Z pewnością bonifikaty są korzystniejszym rozwiązaniem. 

Czy tak duże bonifikaty nie zubożą za bardzo finansów miasta? 

Takie argumenty też się pojawiały w dyskusjach, ze strony 

przedstawicieli miasta ale nie przedstawiono na ich poparcie 

żadnych konkretnych wyliczeń finansowych. Okazało się, że 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone przez spół-

dzielnie nie stanowią znaczącego udziału w dochodach miasta, 

poza tym są różnie księgowane w poszczególnych dzielnicach 

i do końca nie wiadomo, ile pieniędzy z tytułu użytkowania 

wieczystego wpływa do kasy miasta od spółdzielców. 

Rozmawiamy o spółdzielcach, ale warto podkreślić, że 

przekształceń własności na tych bardzo atrakcyjnych 

warunkach mogą dokonywać także osoby fizyczne. 

To prawda. Rozmawiamy głównie o spółdzielcach ale 

jeszcze raz chcę podkreślić, że z przekształcenia na wła-

sność, na tych dogodnych warunkach, będą też mogli 

skorzystać mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych. Jako 

mieszkańcy Warszawy wszyscy możemy na tym zyskać. 

Rozmawiała Karolina Krajewska 

Wywiad został przeprowadzony przez Karolinę Krajewską 

oraz przedrukowany z Nowej Gazety Praskiej nr 19 (598). 

O podjętych działaniach Spółdzielni w tym zakresie 

piszemy obok, na stronie 2. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

W przypadku pierwszej z wymienionych nieruchomości, 

RSM „Praga” złożyła w październiku 2017 r. dokumenta-

cję wraz z wnioskiem o przekształcenie tytułu prawnego. 

Odpowiednio wcześniej rozesłane zostały do wszystkich 

Mieszkańców pisma z informacją o możliwości prze-

kształcenia wraz z drukami wniosków. W przypadku tego 

postępowania współużytkownicy wieczyści wypełnione 

wnioski składali w Spółdzielni, a następnie jako jedna 

dokumentacja zostały one złożone przez pracownika 

Spółdzielni w Urzędzie Dzielnicy Targówek. 

Podobna procedura przeprowadzona została w odniesieniu 

do nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej 

Remiszewska 17, a zarządzanej przez RSM „Praga”. Spół-

dzielnia złożyła w listopadzie 2017 r. dokumentację wraz 

z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności. W tym przypadku ważne było, aby 

przed złożeniem wniosku w Urzędzie zgromadzić wnioski 

tylu osób, aby suma ich udziałów wynosił co najmniej 50%. 

W powyższych dwóch sprawach oczekujemy na wszczęcie po-

stępowania administracyjnego przez Urząd Dzielnicy Targówek. 

Obecnie największym problemem jest długotrwałość procedur 

administracyjnych. W przypadku każdej sprawy Urząd Dzielni-

cy gromadzi szereg opinii, np. w przedmiocie istnienia ewentual-

nych roszczeń do nieruchomości wynikających z Kodeksu Cy-

wilnego i innych przepisów prawa oraz tego, czy wobec nieru-

chomości stanowiącej przedmiot sprawy toczy się postępowanie 

administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. W tym celu 

Urząd występuje do: Samorządowego Kolegium Odwoławcze-

go, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Spraw 

Dekretowych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wy-

działu Wywłaszczeń i Odszkodowań w Biurze Mienia Miasta 

i Skarbu Państwa. Poza tym Urząd Dzielnicy występuje o opinię 

w przedmiocie, czy wobec nieruchomości objętej wnioskiem 

o przekształcenie nie toczy się postępowanie administracyjne, 

mające na celu nabycie nieruchomości lub jej część pod inwesty-

cję celu publicznego. O wydanie takiej decyzji Urząd zwraca się 

do: Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydziału Architek-

tury i Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Infrastruktury. 

Niestety powyższe czynności Urzędu wydłużają przed-

miotowe postępowania o wiele tygodni. 

W obliczu zaistniałych problemów Spółdzielnia zwróciła się 

do Burmistrzów Dzielnic o zwiększenie liczby pracowników 

zajmujących się obsługą wniosków o przekształcenie. 

Od czasu przyjęcia uchwały o bonifikatach, Biuro Mienia 

Miasta i Skarbu Państwa kierowane przez Pana Arkadiusza 

Kuranowskiego organizuje cykliczne spotkania ze spół-

dzielniami mieszkaniowymi, na których omawiana jest 

problematyka związana z realizacją złożonych wniosków 

o przekształcenie. Przedstawiciele naszej Spółdzielni od 

początku czynnie uczestniczą w tych spotkaniach. 

Przypominamy, że opisywane kwestie przekształcenia tytułu 

prawnego do gruntów dotyczą tylko i wyłącznie gruntów 

uregulowanych, objętych użytkowaniem wieczystym. 

W następnym numerze naszej gazety przybliżmy Państwu 

działania Spółdzielni w przedmiocie regulacji stanu prawne-

go gruntów nieuregulowanych. 

Marek Bernat 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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W  Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wice-

wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. 

wręczył odznaczenia państwowe i resortowe, w tym: 

jeden Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzy Złote 

Krzyże Zasługi, sześć Srebrnych Krzyży Zasługi, dwa 

Brązowe Krzyże Zasługi i dwa medale „Pro Patria”. 

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski otrzymał Piotr 

Michał Ogiński - jeden z głównych działaczy Niezależ-

nego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Gospodar-

stwa Wiejskiego i Ruchu Młodej Polski. W czasie sta-

nu wojennego internowany. Był zaangażowany 

w obronę więźniów politycznych. 

Wśród odznaczonych znalazła się również Pani Ewa 

Skrońc - Bielak. Od ponad 20 lat jest aktywnym dzia-

łaczem RSM „Praga”, pełniąc nieprzerwanie funkcję 

Przewodniczącej Rady Osiedla „Erazma”. Ponadto przez 

6 lat była członkiem Rady Nadzorczej RSM „Praga” oraz 

Przewodniczącą Komisji społeczno-ekologicznej w tej 

Radzie. Jako działacz Spółdzielni przyczyniła się do efek-

tywnego rozwoju działalności lokalnej społeczności. Jest 

inicjatorem wielu konkursów, akcji charytatywnych 

i zawodów integrujących społeczność Warszawy. Na 

terenie Osiedla „Erazma” współorganizowała zbiórkę 

darów dla ubogich. Ponadto, działając zgodnie z polityką 

ekologiczną m. st. Warszawy, prowadziła akcję charyta-

tywną dokarmiania w zimie zwierząt wolnożyjących. 

Wielokrotnie brała też udział w akcji „Bezpieczne Osie-

dle”, współpracując ze służbami miejskimi. 

Ponadto jest twórczym nauczycielem - wychowawcą 

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie, 

gdzie stworzyła wiele programów wychowawczo - 

edukacyjnych na rzecz wspierania rozwoju zdolności 

i talentów młodzieży szkolnej. Jest m.in. autorem ta-

kich programów jak: „Spacerkiem po Warszawie”, 

„Kultura w słowie i zamku zaklęta”, czy „W poszuki-

waniu tajemnic dawnej Warszawy”. Jako członek To-

warzystwa Przyjaciół Warszawy prowadzi nieodpłatne 

kursy wiedzy o Warszawie, a także organizuje wystę-

py artystyczne w Zamku Królewskim. 

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: 

 Jan Marszałek - poeta, pisarz, publicysta, wydawca, 

działacz opozycji. W latach 1993-2006 redaktor 

naczelny pisma Światowej Federacji Polskich Kom-

batantów „Westerplatte”. Od 2001 roku pełni funk-

cję zastępcy Komendanta ŚFPK gen. A. Hedy 

„Szarego”. Działał na rzecz niepodległości Polski. 

 Paweł Pichniarczyk - naukowiec. Zajmuje się pracami 

naukowo-badawczymi dotyczącymi innowacyjnych 

materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz opra-

cowaniem i wdrażaniem technologii ich produkcji. 

 Renata Maria Schur - ekonomista. Związana z Pol-

skim Związkiem Katolicko-Społecznym, w którym 

jest od 1989 roku członkinią władz krajowych. Była 

działaczką Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidar-

ność w latach 1981-1982. 

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: 

 Ewa Beata Skrońc-Bielak - stołeczny nauczyciel, działa 

w Radzie Osiedla i w Robotniczej Spółdzielni Mieszka-

niowej. Koordynuje edukację varsavianistyczną i kultu-

ralną. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 

 Jan Wojciech Bystroń - pracownik Krakowskich 

Zakładów Eksploatacji Kruszywa, specjalista 

w dziedzinie górnictwa odkrywkowego. Współdziała 

w lokalnych projektach związanych z ochroną przy-

rody i w pracach na rzecz zarządzania kryzysowego. 

 Włodzimierz Ryszard Gąsiorek - działacz społeczny, 

jego pasją jest sport motorowy. Jest twórcą Izby Pamię-

ci, w której zgromadził zabytkowe modele polskich 

motocykli. Prowadzi „Spotkania z Historii Polskiej 

Motoryzacji” dla młodych miłośników motoryzacji. 

 Dariusz Tadeusz Gil - działacz społeczny. Prowadzi 

i nadzoruje szkolenia komunikacyjne w WFM Motor 

Klub Wawer, w których bierze udział corocznie wielu 

uczniów. Zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

 Jerzy Józef Księżak - przedsiębiorca, innowator, 

współorganizator lokalnego rynku pracy. Działa 

charytatywnie. 

Brązowe krzyże zasługi otrzymali: 

 Wiesław Bartosiak - przedsiębiorca, społecznik, 

radny w latach 1988-2014. 

 Krzysztof Kranz - instruktor Fundacji Aktywnej Rehabi-

litacji, pracownik administracji samorządowej. Działa na 

rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. 

 Teresa Chojnacka-Szpetulska - harcerka, uczestniczy-

ła w odbudowie Warszawy. Była pracownikiem Cen-

tralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn 

Rolniczych w Łodzi. Od trzydziestu pięciu lat należy 

do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Jest 

członkinią Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Solidarność. Działa w Polskim Czer-

wonym Krzyżu, jest Honorowym Krwiodawcą. 

 Wacław Tomasz - należy do Polskiego Związku Katolic-

ko-Społecznego, w którym organizuje wydarzenia kultu-

ralne i okolicznościowe. Działa społecznie w Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Współorganizator akcji charytatywnych. 

Medale „Pro Patria” otrzymali: 

 Grzegorz Awsiukiewicz - od dwudziestu siedmiu lat dzia-

ła na rzecz społeczności Błonia i okolic. Bierze udział 

w uroczystościach państwowych, patriotycznych i ko-

ścielnych jako dowódca pocztu sztandarowego Klubu 

HDK Strażak. Dzięki jego działaniom pozyskano relikwie 

św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Jana Pawła II. 

 Alicja Cecerska-Żabka - społecznik, związana z Mia-

stem i Gminą Błonie. Współpracuje z Caritas Polska. 

 Sylwester Dobrogost - wieloletni społecznik, działacz 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Współzałożyciel Izby Pa-

mięci poświęconej ponad stuletniej pracy OSP Błonie. 

 ks. prałat Tadeusz Jaworski - społecznik związany 

z Błoniem oraz powiatem warszawsko - zachodnim. 

Jest proboszczem parafii p.w. Narodzenia Pańskiego 

i kustoszem cmentarza w Palmirach. Jest inicjatorem 

utworzenia Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opie-

kunki Przyrody i promotorem wydarzeń patriotycznych. 

 Kazimierz Grzejszczak - społecznik związany z Gminą 

Błonie. Był wśród inicjatorów pozyskania relikwii 

św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Jana Pawła II. 

* * * 

Informujemy również, że w dniu 19 maja 2017 r. Brązo-

wym Krzyżem Zasługi została odznaczona pani Hanna 

Sobótka, wieloletni działacz spółdzielni, członek Rady 

Nadzorczej i Rady Osiedla. Od 2014 r. działa w Zarządzie 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na Targów-

ku. W ramach Związku integruje osoby starsze polegające 

na organizacji: spotkań, prac manualnych, występów arty-

stycznych, prelekcji zdrowotnych, spotkań świątecznych, 

wycieczki i wyjazdy jak np. Kraków, Kielce, Lublin, San-

domierz, Kamieńczyk, spacery z przewodnikiem po War-

szawie (Wilanów, Powsin, Lasek Bielański itp.) Współor-

ganizuje również indywidualną pomoc dla starszych osób, 

które wymagają pomocy w sprawach życia codziennego. 

Pani Hanna przy udziale własnych środków oraz dzięki 

pozyskaniu funduszy od sponsorów jest założycielem 

Centrum Aktywności Seniorów na Targówku przy ul. Św. 

Wincentego. Przy okazji organizowania różnych imprez 

sportowych na terenie Dzielnicy Targówek, Pani Hanna 

organizowała bezpłatną pomoc medyczną świadczoną 

przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecz-

nictwa Otwartego Warszawa Targówek. 

Marek Borkowski 

Łukasz Zaprawa 

Źródło: 

https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/

aktualnosci/34752,Dzialacze-spoleczni-odznaczeni-w-

MUW.html 

 

 

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzynaście Krzyży Zasługi i pięć medali „Pro Patria” otrzymali 

naukowcy, społecznicy i działacze, którzy łącząc pracę zawodową z pasją, działają na rzecz swoich 

„Małych Ojczyzn”. Wśród odznaczonych znalazła się również Ewa Skrońc -Bielak, przewodnicząca Rady 

Osiedla Erazma w RSM „Praga”. Wcześniej, w maju br. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została 

Hanna Sobótka, wieloletni działacz Spółdzielni, członek Rady Osiedla „Generalska”.  

Ewa Skrońc-Bielak, przewodnicząca Rady Osiedla Erazma 

Hanna Sobótka podczas uroczystości 
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Sukces Spółdzielni w konkursie na dofinansowanie 

prac termomodernizacyjnych ze środków unijnych. 

W grudniu 2016 r. RSM „Praga” przystąpiła do kon-

kursu i złożyła wniosek na dofinansowanie prac termo-

modernizacyjnych ze środków unijnych w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś 

priorytetowa 1, Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efek-

tywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. 

Program realizowany jest we współpracy z Narodo-

wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, który jest jednostką wdrażającą. 

Zakres projektu jest bardzo rozległy i obejmuje sześć 

budynków wielorodzinnych: Jagiellońska 64, Goławic-

ka 4, 7, 9 oraz Prałatowska 4 i 6, zlokalizowanych 

na Osiedlach „Jagiellońska” i „Targówek”. Do projektu 

zgłoszone zostało jedynie te sześć budynków, gdyż 

w innych budynkach RSM „Praga” przewidywane osz-

czędności energii byłyby zbyt niskie, żeby ubiegać się 

o dofinansowanie. W ramach projektu zaplanowano 

pełną termomodernizację budynków (docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymianę lub modernizację instalacji 

c.o., montaż podzielników kosztów ogrzewania). Do-

datkowo zaplanowano wymianę oświetlenia wewnętrz-

nego i zewnętrznego budynków oraz wymianę aparatur 

dźwigowych na energooszczędne. W budynkach przy 

ul. Jagiellońskiej 64 i Goławickiej 9 prace rozpoczęły 

się już w 2017 roku. W pozostałych budynkach prace 

rozpoczną się szerokim frontem w 2018 roku. Zakoń-

czenie prac w ramach projektu zaplanowane jest na 

IV kwartał 2019 roku. 

Na wyniki konkursu czekaliśmy długo, ostateczna de-

cyzja zapadła w listopadzie br. 

17 listopada RSM „Praga” otrzymała informację o po-

zytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Istotnym 

jest fakt, że projekt złożony przez RSM „Praga” został 

bardzo wysoko oceniony. Zajęliśmy czwarte miejsce 

w rankingu na 19 zgłoszonych projektów, ocenionych 

pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej I i II stop-

nia. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja 

niezbędna do podpisania umowy na dofinansowanie. 

Najważniejszymi rezultatami, jakie planowane są do 

osiągnięcia po zrealizowaniu projektu jest zmniej-

szenie zapotrzebowania na dostarczane ciepło, obni-

żenie rachunków za energię elektryczną oraz podnie-

sienie standardu części wspólnych budynku i popra-

wa estetyki otoczenia. 

Koszt całości projektu, dla sześciu budynków wynosi 

11 099 612,78 zł, z tego RSM „Praga” uzyskała dofi-

nansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowa-

nych, tj.: 1 520 551,19 zł w formie dotacji bezzwrotnej 

oraz 6 082 204,78 zł w formie niskooprocentowanego 

kredytu preferencyjnego. Dodatkowo możliwe jest 

umorzenie części kredytu z tytułu premii inwestycyjnej 

w kwocie 1 013 700,79 zł. Łącznie dotacja bezzwrotna 

wynosić będzie wtedy 2 534 251,98 zł. 

Zaznaczyć należy, że warunkiem wypłacenia dofinan-

sowania jest uzyskanie określonego poziomu oszczęd-

ności zużycia energii w tych budynkach po przeprowa-

dzonych pracach termomodernizacyjnych. Zakres prac 

został ustalony na podstawie wcześniej przeprowadzo-

nych audytów energetycznych. 

Dodatkowo, ze środków Spółdzielni w w/w budynkach 

zostaną wykonane prace towarzyszące, takie jak: re-

mont wejść do klatek schodowych, remont opasek be-

tonowych wokół budynków, zabudowa balkonów znaj-

dujących się na parterze, wymiana płyt balkonowych 

wraz z ułożeniem gresu na balkonach oraz uporządko-

wanie terenów zielonych wokół budynków. 

Ewelina Tomaszewska 

KOMENTARZ 

Przyznanie Spółdzielni środków na prace termomo-

dernizacyjne w sześciu budynkach pozwoli na zago-

spodarowanie terenu w obrębie ulic Goławickiej 

i Prałatowskiej oraz Jagiellońskiej i w znaczący spo-

sób poprawi estetykę tych obszarów. Co istotne, 

zwolnienie środków z funduszu remontowego, które 

musiałyby być przeznaczone na te remonty, umożli-

wi przyspieszenie prac remontowych w innych czę-

ściach tych Osiedli.  

Szczegółowe informacje dotyczące prac wykonywa-

nych w budynku Goławicka 9 zamieszczono na str. 14 

Projekt POIS.01.03.02-00-0020/16 

pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie”. 

W  związku z oczekiwaniami Mieszkańców Osie-

dla „Kijowska” dotyczącymi utrzymania biblio-

teki w budynku Kijowska 11 Radni Dzielnicy Praga 

Północ Hanna Jarzębska i Ryszard Kędzierski, Bur-

mistrz Dzielnicy Praga Północ Wojciech Zabłocki 

i Zastępca Burmistrza Zbigniew Cierpisz oraz Zarząd 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” i Rada 

Osiedla „Kijowska” podjęli starania w celu jej przy-

wrócenia Dzięki tym staraniom możliwe było podjęcie 

decyzji o ponownym otwarciu biblioteki w budynku 

Kijowska 11. W dniu 13.12.2017 r. w lokalu zajmowa-

nym niegdyś przez Bibliotekę Publiczną nr 102 w bu-

dynku przy ul. Kijowskiej, odbyły się konsultacje spo-

łeczne, podczas których Mieszkańcy przedstawili swo-

je oczekiwania dotyczące sposobu organizacji nowej 

biblioteki i pełnionych przez nią funkcji. 

W konsultacjach wzięło udział kilkadziesiąt osób, 

w szczególności mieszkańców Osiedla „Kijowska”. 

Obecna była również Radna Dzielnicy pani Hanna Ja-

rzębska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy pan Zbigniew 

Cierpisz, Kierownik Osiedla „Kijowska” pan Robert 

Gałązka, a także pracownicy Biblioteki Publicznej, 

pracownicy Administracji Osiedla oraz przedstawiciele 

Akademii Sztuk Pięknych zainteresowani przygotowa-

niem projektu architektonicznego. Podczas spotkania 

przedstawione zostały założenia dotyczące przedsię-

wzięcia. Następnie uczestnicy utworzyli trzy zespoły, 

które przystąpiły do przygotowania koncepcji aranżacji 

lokalu. W każdej z koncepcji głównym celem okazało 

się rozwinięcie podstawowej funkcji biblioteki polega-

jącej na udostępnianiu 

księgozbioru miesz-

kańcom Pragi. Pojawi-

ły się również propozy-

cje utworzenia w lokalu 

miejsc dla czytelni-

ków, gdzie w wygod-

nych fotelach lub przy 

stolikach mogliby od-

dawać się lekturze. 

Zdaniem zebranych 

biblioteka powinna być 

miejscem aktywności 

lokalnej i miejscem 

spotkań sąsiedzkich, 

czy spotkań z autora-

mi. Ponadto propono-

wano utworzenie sta-

nowisk komputero-

wych i multimedial-

nych, kącika zabaw 

dla dzieci z regałami 

na książki, a nawet 

mini baru serwującego kawę i herbatę, czy zewnętrzne-

go ogródka - czytelni na tarasie przed biblioteką. Pod-

sumowując spotkanie konsultacyjne, Zastępca Burmi-

strza dostrzegł duże zainteresowanie Mieszkańców 

przywróceniem biblioteki. Wskazał również na potrze-

bę przeprowadzenia kolejnego spotkania w sprawie 

aranżacji biblioteki oraz na konieczność opracowania 

koncepcyjnego projektu architektonicznego, który 

umożliwi ostateczne ustalenie zakresu prac. 

Maciej Czernikowski 
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R ada Nadzorcza RSM „Praga” w dniu 19.09.2017 r. 

uchwaliła plan eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości Spółdzielni na 2018 r. W ślad za tym podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia wysokości stawek opłat 

na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni, tj. sta-

wek eksploatacyjnych (administrowania, utrzymania 

czystości, konserwacji, przeglądów technicznych), od-

pisu na fundusz remontowy oraz stawek na pokrycie 

kosztów działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej. 

Stawki te obowiązywać będą od dnia 01.01.2018 r. 

Projekty planów na 2018 r. przygotowywane były 

w Administracjach Osiedli a następnie skonsultowane 

i uzgodnione w Biurze Zarządu. Po zaopiniowaniu 

przez Rady Osiedli, przedłożone zostały przez Zarząd 

Radzie Nadzorczej. Plany na 2018 r. zostały przygoto-

wane w oparciu o wykonanie planu za I półrocze 2017 

roku oraz przewidywane wykonanie za cały rok. 

Dzięki prowadzonej właściwej polityce gospodarczej 

sytuacja Spółdzielni jest dobra. Także wyniki roku 

2017 będą lepsze niż zakładane w planie. Dzięki temu 

w Osiedlach „Kijowska”, „Generalska”, „Targówek”, 

„Poraje” i „Erazma” opłata na pokrycie kosztów eks-

ploatacji (administrowanie, utrzymanie czystości, 

konserwacja, przeglądy techniczne) nie ulega zmianie. 

W Osiedlu „Jagiellońska” jedynie stawka na konser-

wację ulega zwiększeniu o 5 groszy, zaś pozostałe 

stawki na pokrycie kosztów eksploatacji (administrowanie, 

utrzymanie czystości, przeglądy techniczne) pozosta-

ją bez zmian. 

Należy podkreślić, że od kilku lat opłata na pokrycie 

kosztów eksploatacji nie ulega zmianie lub zmienia się 

nieznacznie np. w Osiedlu „Poraje” opłata nie uległa 

zmianie od 2012 r. W żadnym Osiedlu nie ulega zmia-

nie również stawka opłaty na działalność społeczno-

oświatowo-kulturalną. 

Od 01.01.2018 r. wzrasta odpis na fundusz remontowy 

o 5 groszy w Osiedlach „Kijowska”, „Generalska”, 

„Targówek”, „Poraje” i „Erazma”, co wynika ze wzro-

stu kosztów robocizny i materiałów budowlanych. Na-

leżny zaznaczyć, że wzrost odpisu na fundusz remonto-

wy o 5 groszy, nie pokrywa kosztów inflacji. Odpis na 

fundusz remontowy w Osiedlu „Jagiellońska” od dnia 

01.01.2018 r. wzrasta zaś o 15 groszy i podyktowany 

jest nie tylko wzrostem inflacji, ale również dużymi 

potrzebami remontowymi. Osiedle „Jagiellońska” jest 

najmniejszym Osiedlem w RSM „Praga” pod wzglę-

dem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, co 

oznacza, że wpływy z tytułu odpisu na fundusz remon-

towy są zbyt niskie w stosunku do potrzeb remonto-

wych tego Osiedla. 

Z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 

20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-

kaniowych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilne-

go oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1596). Większość osób, które nie były członkami 

spółdzielni, z mocy została przyjęta w poczet członków. 

Dotychczas mieszkańcy - nieczłonkowie Spółdzielni 

płacili wyższe stawki niż członkowie Spółdzielni. 

Z mocy ustawy zdecydowana większość tych osób 

została członkami Spółdzielni i będzie płacić niższy, 

członkowski odpis na fundusz remontowy. Aby zapew-

nić wpływy z lokali mieszkalnych na poziomie roku 

bieżącego, wyliczono dla członków Spółdzielni nową 

kwotę odpisu na fundusz remontowy. Oznacza to, że 

w stosunku do wysokości odpisu na fundusz remonto-

wy obowiązujący w 2017 r., nowy członek Spółdzielni 

od dnia 01.01.2018 r. będzie płacić stawkę o około 

15 groszy niższą, zaś dotychczasowy członek Spół-

dzielni o około 15 groszy wyższą. 

W Osiedlu „Jagiellońska” zwiększeniu ulega opłata za 

dźwigi. Zwiększenie stawek wynika z potrzeby utrzy-

mywania dźwigów we właściwym stanie technicznym. 

W oparciu o przyjęte w planie eksploatacji i utrzy-

mania nieruchomości wpływy finansowe, Rada 

Nadzorcza w dniu 24.10.2017 r. uchwaliła plan 

działalności remontowej na 2018 r., który prezen-

tujemy poniżej. 

Małgorzata Pęszyńska-Bodecka 

OSIEDLE ERAZMA 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

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

doizolowanie rur ciepłej wody i cyrkulacji A. Kamińskiego 2, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12 

prace dodatkowe teren Osiedla 

2. Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 9, 10, A. Kamińskiego 2, 20, 20A, 22A 

prace dodatkowe teren Osiedla 

3. Roboty elektryczne   

wymiana latarni ulicznych A. Kamińskiego 12, 14, 16, 18  

montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchu Erazma z Zakroczymia 7, 19, 21, A. Kamińskiego 6A 

usuwanie usterek elektrycznych teren Osiedla 

4. Roboty dekarskie   

kapitalny remont dachu + wymiana obróbek A. Kamińskiego 4A, 18 

5.  Roboty drogowe   

wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej teren Osiedla 

wymiana płyt chodnikowych na kostkę Erazma z Zakroczymia 9 

6. Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana przeszkleń klatek schodowych A. Kamińskiego 14 

wymiana konstrukcji zabudowy kl. schodowych A. Kamińskiego 20 

7. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych Erazma z Zakroczymia 13 

8. Roboty ogólnobudowlane   

wymiana okienek piwnicznych Erazma z Zakroczymia 1 

remont schodów wejściowych Erazma z Zakroczymia 5 kl. IV, 8 kl. I, 4 kl. I, II 

wymiana drzwi wejściowych do budynku Erazma z Zakroczymia 2 kl. I, II, III 

remont ogrodzenia kolonii Kamińskiego A. Kamińskiego 

montaż monitoringu Erazma z Zakroczymia 8 kl. I, II, III 

prace dodatkowe teren Osiedla 

9.   Tereny zielone - place zabaw   

pielęgnacja zieleni 
teren Osiedla 

naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + konserwacje 

10.    Dźwigi    

wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 4 kl. I 
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OSIEDLE GENERALSKA  

PLAN REMONTÓW NA 2018 ROK 

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

projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Askenazego 1, 5, 7 

wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Askenazego 2, 7, Gajkowicza 1, 11, Zamiejska 13, 17 

3. Inne hydrauliczne   

dokumentacja proj.-kosztorysowa wykonania przyłącza wodociągowego + montaż zestawu hydroforowego Janinówka 11, 13, 14, Kuflewska 2, 4 

wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem zestawu hydroforowego Janinówka 9, Mokra 2, 4, 23 

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

Remiszewska 7, Szczepanika 2, Zamiejska 1, 3, 5, 20, 24 

4. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej Askenazego 7, 11, Zamiejska 9 

wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Askenazego 3, 11, Zamiejska 3, 5, 20 

5. Roboty elektryczne   

wykonanie uziemienia wyrównawczego Askenazego 7, Gajkowicza 1, 11, Zamiejska 17 

wykonanie uziomów Askenazego 6, 9, 11, Janinówka 9, Mokra 2, 4, 23 

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne 
Askenazego 3, Janinówka 9 kl. IV, V, VI, Kuflewska 4, Mieszka I 21, 

Mieszka I 23, Okólna 28, Zamiejska 3, 9, 20 

wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Mokra 33 kl. IV, V, VI, Zamiejska 3 kl. IV, V, Zamiejska 5 kl. III, IV 

wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Mieszka I 13 

wykonanie PT wymiany WLZ oraz tablic głównych Mieszka I 21 

wymiana WLZ łącznie z wymianą tablic głównych Okólna 28 

montaż monitoringu wg bieżących potrzeb 

remont instalacji odgromowej Askenazego 7, 9, Zamiejska 9, 11, 13, 15 

6. Docieplenia  

wykonanie PT na renowację elewacji Janinówka 11, 13 

zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, zdjęcie blach, wymiana balustrad, remont 

wejść do budynku, wymiana drzwi wejściowych do budynku 
Kuflewska 2 

renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów + remont wejść do budynku + wymiana drzwi wejściowych Mieszka I 17 

renowacja elewacji - malowanie ściany 4-ej (ostatniej) + wymiana balustrad + wykonanie PT Janinówka 7 

7. Roboty dekarskie   

roboty awaryjne teren Osiedla 

8. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych  teren Osiedla - Warszawa, Marki 

remont chodników - ułożenie kostki Bauma Okólna 28 

wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Janinówka 7, 11 

9.  Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana drzwi na galeryjkach Askenazego 7, Zamiejska 3, 11 

10. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

malowanie klatek w podwyższonym standardzie + wykonanie PT + wymiana drzwi wejściowych do budynku Askenazego 1 

malowanie klatek schodowych 
Mieszka I 13 kl. I, II, III, Mokra 23, Kuflewska 4, 

Okólna 28 kl. I, II, III, Remiszewska 1 

remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Zamiejska 13 kl. I, II 

remont wejść do klatek schodowych Janinówka 7 kl. I, II, III, IV, V, VI, Remiszewska 7 

przebudowa wejść do klatek schodowych Mieszka I 17 kl. I, II, III 

11. Roboty ogólnobudowlane   

odgrzybianie i mycie elewacji Remiszewska 1, 7 

kompleksowy remont balkonów/loggii teren Osiedla 

roboty ogólnobudowlane wg zgłoszeń lokatorskich oraz wynikające z przeglądów oraz prace 

związane z remontem klatek schodowych w podwyższonym standardzie 
teren Osiedla 

przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych do segregacji śmieci 
w rejonie Askenazego 1 a Askenazego 3 

i w rejonie Askenazego 6 a Askenazego 7 

montaż ogrodzenia Janinówka 7, 11, Kuflewska 2, 4 

remont węzłów cieplnych Gajkowicza 3, 7, Mokra 23, Zamiejska 1, 24 

remont tarasów i murków oporowych na tarasach Remiszewska 1 

12. Zagospodarowanie terenów zieleni   

wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb teren Osiedla 

13. Inne roboty   

wykonanie siłowni plenerowej  rejon budynków Zamiejska 

14. Dźwigi   

wymiana aparatur sterowych wraz z montażem systemu łączności ze służbami ratowniczymi Askenazego 7 kl. III, Gajkowicza 7 kl. I, III, Janinówka 9 kl. I, II, III 

wymiana dźwigu w całości bez wymiany aparatury sterowej Mokra 23 osobowy 

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

wymiana kasety dyspozycji, montaż lustra Askenazego 1 kl. II, III, Gajkowicza 11 kl. I, III, Zamiejska 17 kl. I, II 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.  

montaż podzielników ciepła Askenazego 2, 3, 6 
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OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 

OSIEDLE KIJOWSKA 

PLAN REMONTÓW NA 2018 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.    

montaż zaworów podpionowych wraz z regulacją Białostocka 7 

montaż podzielników kosztów ciepła Łochowska 1/29, Radzymińska 68/72 

2.  Instalacje c.c.w. i z.w.  
wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktem poboru wody do 

celów p.poż w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydroforowego 
Białostocka 9 

3. Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem Białostocka 7, Łomżyńska 15/25, Tarchomińska 10, Wiosenna 2 

4. Instalacje gazowe 

projekt wymiany instalacji gazu 
Łomżyńska 22/24 

wymiana instalacji gazu 

5.  Roboty elektryczne   

wymiana wewnętrznych linii zasilania 50% Siedlecka 16/24 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ) 
Łochowska 1/29, 34, Radzymińska 52a, 54/58, Tarchomińska 10, Wiosenna 1  

wymiana wewnętrznych linii zasilania 

wymiana tablic głównych Białostocka 9 

wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia terenu Białostocka 9, 11 

wykonanie monitoringu Białostocka 9 

6. Docieplenia                                        

docieplenie stropodachu Al. Tysiąclecia 151, Łochowska 1/29, Łomżyńska 22/24, Radzymińska 68/72 

7. Roboty malarskie   

malowanie garażu Białostocka 48 

8. Roboty dekarskie   

remont pokrycia dachu Białostocka 7, Łochowska 1/29 

remont pokrycia dachu ze zrywką Siedlecka 16/24 

9. Roboty drogowe   

wymiana nawierzchni przed wejściami na kostkę Markowska 6 

naprawy nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

10. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

malowanie klatek schodowych, łączników wraz z wymianą oświetlenia wew. LED Białostocka 9 

malowanie klatki schodowej metodą natryskową wraz z remontem parteru w podwyższonym 

standardzie (płytki gres) 
Łochowska 34 

malowanie klatki schodowej metodą natryskową wraz z remontem parteru w podwyższonym 

standardzie (płytki gres) wraz z remontem wejść do budynku 
Tarchomińska 10, Wiosenna 1 

remont wejść do klatki schodowej Białostocka 7, 11 

11. Roboty ogólnobudowlane   

remont balkonów Białostocka 7, budynki Osiedla 

wymiana dylatacji poziomych w płycie betonowej tarasu Białostocka 9, Kijowska 11 

remont pomieszczeń administracji Ząbkowska 42 

12.  Tereny zielone - place zabaw 

zagospodarowanie terenów zieleni i wykonanie ogrodzenia Wołomińska 19 

wymiana nawierzchni placu zabaw Białostocka 7 

wykonanie placu street workut Białostocka 9 

wymiana sprzętu zabawowego teren Osiedla 

Roboty inne 13. 
wykonanie szlabanów z systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd służbom ratunkowym Białostocka 9, 11 

14. Dźwigi   

wymiana dźwigu z dostosowaniem aparatury do drzwi automatycznych Białostocka 11 kl. III 

modernizacja aparatury sterowej (rozbudowa o falownik) Al. Tysiąclecia 151 kl. III, Markowska 6 kl. II 

wymiana zespołu napędowego 
Łochowska 1/29, kl. II - towarowy, Łomżyńska 15/25 kl. I - osobowy 

i towarowy, Radzymińska 68/72 kl. II - osobowy i towarowy 

renowacja kabiny dźwigu 
Łomżyńska 15/25 kl.  I, osobowy i towarowy, Łomżyńska 15/25 kl. II, 

osobowy, Radzymińska 68/72, kl. I, osobowy i towarowy 

6.  Roboty ogólnobudowlane 

inne roboty teren Osiedla 

7. Remonty klatek schodowych i wejśc do klatek schodowych 

remont klatek schodowych Jagiellońska 64 

8. Tereny zielone - place zabaw 

renowacja zieleni teren Osiedla 

9. Dźwigi 

wymiana dźwigu w całości Targowa 82 kl. I 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1. Instalacje c.o. 

wymiana instalacji c.o. Targowa 80 i 82 

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

montaż wodomierzy radiowych Jagiellońska 4, Namysłowska 6, 6a 

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Jagiellońska 3, 5a, 6 

3.  Inne hydrauliczne 

wymiana rur, niezbędne roboty w węźle teren Osiedla 

4. Instalacje gazowe 

projekt wymiany instalacji gazowej 
Szanajcy 3 

wymiana instalacji gazowej 

5. Roboty elektryczne  

wymiana WLZ Floriańska 14 
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OSIEDLE PORAJE 

OSIEDLE TARGÓWEK 

PLAN REMONTÓW NA 2018 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.  

regulacja instalacji c.o. Wejherowska 3, 6 

regulacja instalacji c.o  wraz z wymianą zaworów Goławicka 9 

2.  Inne hydrauliczne 

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych 
Goławicka 1, 4, 5, 9, H. Junkiewicz 8, Myszkowska 2, Olgierda 42, 

P.Skargi 61, Remiszewska 16, 18, Wincentego 38, 40, Wejherowska 3, 6 

wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej p.pożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego P.S.P Wincentego 40 

3. Instalacje gazowe   

wymiana instalacji gazowej Remiszewska 18 

remonty bieżące pieców gazowych  Tykocińska 42 

4. Roboty elektryczne   

montaż monitoringu Goławicka 9, H. Junkiewicz 1 

wymiana opraw oświetleniowych w częściach wspólnych klatek schodowych na energooszczędne 

typu LED 
Goławicka 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Prałatowska 2, 4, 6 

5. Docieplenia                                                            

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

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

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

dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku 
Goławicka 9, Prałatowska 6 

6. Roboty dekarskie   

remonty awaryjne  teren Osiedla 

7.  Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

8. Remont klatek schodowych i wejść do klatek schodowych   

remont wejść do budynku - kontynuacja prac z 2017 H. Junkiewicz 8 

kompleksowy remont klatek schodowych  H. Junkiewicz 8, Remiszewska 18 

9. Roboty ogólnobudowlane 

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

balkonowych, likwidacja graffiti, itp.) 
teren Osiedla 

10.  Tereny zielone - place zabaw   

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

modernizacja placu zabaw                                                 Goławicka 9 / Goławicka 11 

renowacja terenów zielonych Smoleńska 82 / P. Skargi 63 

11. Dźwigi   

wymiana dźwigów H. Junkiewicz 2b kl. II 

9. Tereny zielone - place zabaw 

uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) 

teren Osiedla  renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych 

place zabaw - uzupełnienia i naprawy zabawowego 

10. Roboty inne   

naprawy izolacji szlicht balkonowych  budynki Osiedla wg potrzeb 

czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) Pancera 11, Porajów 6, 8 

altany i komory zsypowe teren Osiedla 

11. Dźwigi   

kapitalny remont Nagodziców 2 kl. I, Śreniawitów 7 kl. I 

4. Roboty elektryczne 

wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych Śreniawitów 4, 12 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych na klatkach schodowych Nagodziców 3, Śreniawitów 7 

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 

wymiana opraw oświetleniowych w garażach Ceramiczna 5, 5A, 7, 9, Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87 

wymiana wentylatorów Nagodziców 3, Śreniawitów 2 

5.  Roboty dekarskie 

awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla 

6. Roboty drogowe 

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

7. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych oraz wejść do klatek Antalla 6 

remont klatek schodowych Nagodziców 2, Pancera 9, 11, Śreniawitów 4, 12 

8. Roboty ogólnobudowlane 

wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej - Decyzje z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 Pancera 18 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

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

wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zestawem hydroforowym Nagodziców 2, 3, Śreniawitów 2 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego z zestawem 

hydroforowym (hydrofornia Śreniawitów 9) 
Śreniawitów 1, 5, 7 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego z zestawem 

hydroforowym (hydrofornia Wittiga 3A) Porajów 4, 6, Wittiga 1, 3 

2.  Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Atutowa 1, 3, Gębicka 2, 4, Nagodziców 2, Porajów 5, Szczęśliwa 2 

3. Instalacje gazowe   

wymiana instalacji gazowej Pancera 18 
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 W  tym roku na terenie Osiedla „Poraje” wykonano 

remont 21 klatek schodowych o podwyższonym 

standardzie w czterech 3 piętrowych budynkach przy 

ul. Pancera 7 i 14, Wittiga 5 i 6 i w dwóch wysokich 

budynkach przy ul. Śreniawitów 1 i Atutowej 5. 

W niskich budynkach remonty polegały na ułożeniu 

płytek gresowych wielkoformatowych na ścianach 

w poziomie parteru i półpiętra, natomiast na posadzce 

i schodach płytki gresowe ułożono na wszystkich kondy-

gnacjach. Ściany klatek schodowych na wszystkich pię-

trach, przed malowaniem nowymi jasnymi kolorami, 

zostały wygładzone gładzią gipsową. Na balustradach 

zamontowano pochwyty z twardego lakierowanego 

drewna w jasnym kolorze. Wszystkie elementy stalowe 

takie jak balustrada, rury CO, kaloryfery, ościeżnice 

starych drzwi zostały oczyszczone i pomalowane 

w jednakowym kolorze. Na nowe wymieniono drzwi 

wejściowe w przedsionkach klatek schodowych, 

drzwiczki rewizyjne do szachów elektrycznych, tablice 

informacyjne, włączniki dzwonkowe i elektryczne. 

Stare oprawy oświetleniowe zamieniono na energoosz-

czędne oprawy LED z czujkami ruchu. Podczas remon-

tu klatek schodowych uporządkowano kable telewizyj-

ne i inne widoczne kable na ścianach klatek schodo-

wych. Na każdej klatce wykonano wspólną pionową 

zabudowę dla wszystkich kabli telewizyjnych dzięki 

czemu zniknęły liczne korytka kablowe ze ścian. 

W budynkach wysokich przy ul. Śreniawitów 1 i Atutowej 5 

również przeprowadzono remont klatek schodowych 

w podwyższonym standardzie. Podobnie jak w poprzed-

nich latach płytki gresowe ułożono w poziomie parteru na 

posadzkach, ścianach i schodach. Ściany zarówno holi 

piętrowych jak i klatek schodowych przetarto, oczyszczo-

no i pomalowano w kolorze jasnym. Wszelkie elementy 

stalowe jak stalowa balustrada schodowa, drzwi między 

holem a klatką schodową, kraty, rury centralnego ogrze-

wania i kaloryfery oczyszczono i pomalowano jednako-

wym kolorem dostosowanym do pozostałych elementów. 

Drzwiczki do skrzynek elektrycznych i hydrantów, włącz-

niki dzwonkowe i elektryczne oraz tablice informacyjne 

wymieniono na nowe. Na każdym piętrze przy drzwiach 

windowych ułożono płytki w celu zabezpieczenia ścian 

przed uszkodzeniami. Na parterze drzwi w przedsionkach 

i na klatkę schodową wymieniono na nowe. Podobnie jak 

w niskich budynkach stworzyła się okazja do uporządko-

wania licznych kabli telewizyjnych i korytek kablowych. 

Na każdej klatce schodowej wykonano wspólną pionową 

zabudowę dla wszystkich kabli telewizyjnych. Wyremon-

towano posadzki i balustrady na galeryjkach przejścio-

wych między klatkami schodowymi na ostatnim piętrze. 

W tym roku wykonano remont dachów dwóch niskich bu-

dynków przy ul. Pancera 5 i Pancera 7 polegający na usu-

nięciu starych uszkodzonych i osłabionych fragmentów 

papy, oczyszczeniu miejsc po zerwanej papie i wypełnieniu 

ich warstwą nowej papy termozgrzewalnej. Następnie cały 

dach zagruntowano i pokryto nową warstwą specjalnej papy 

termozgrzewalnej przeznaczonej na stare pokrycia dachowe 

z papy. Nową papę wyklejono aż na obwodową attykę da-

chu w celu wyeliminowania podciekania wody pod blachą 

attykową, która również została wymieniona na nową. 

Wykonano szereg prac drogowych polegających na 

naprawie chodników i asfaltowych ciągów pieszo-

jezdnych, tj. wycięto uszkodzone fragmentu asfaltu, 

oczyszczono i wypełniono nowym asfaltem. W rejonie 

ul. Wittiga wykonano utwardzenia poboczy z betono-

wych płyt ażurowych typu ECO. Przy budynku Atuto-

wa 5 wykonano kolejne miejsca parkingowe oraz na 

istniejących miejscach parkingowych wymieniono sta-

re zniszczone płytki chodnikowe na nową kostkę bru-

kową. Przy ul. Pancera 14 dla mieszkańców RSM 

„Praga” wybudowany został parking na 24 miejsca 

postojowe. W budynku przy ul. Antalla 6 przed wej-

ściem do oddziału przedszkolnego wybudowano po-

chylnię dla osób niepełnosprawnych i wózków. Beto-

nową pochylnię z nierdzewnymi balustradami wykona-

no zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

spadków i wysokości balustrad. 

W roku bieżącym odnowiono również klatki schodowe 

w budynkach przy ul. Myśliborskiej 85, 85a, 85b, 85c 

i 87 w zakresie malowania, tj. oczyszczono ściany 

i sufity, poszpachlowano nierówności, zagruntowano 

i pomalowano w istniejącym białym kolorze, aż do 

wysokości lamperii w istniejącym kolorze szarym. 

Z prac instalacyjnych w tym roku wykonano wymianę 

wewnętrznych linii zasilających W.L.Z. oraz instalacji 

Administracyjnych wraz z tablicami rozdzielczymi 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nago-

dziców 2. Wykonano czyszczenie mechaniczne i hydro-

dynamiczne pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej 

oraz wykonano monitoring po czyszczeniu kanalizacji 

w budynkach mieszkalnych przy ul. Pancera 5, 8, 10, 11, 

13, 15, Śreniawitów 4, 12, Atutowa 1, 3, Porajów 5 

i Szczęśliwa 2. Wymieniono poziom zimnej wody 

pierwszej strefy oraz instalacje hydrantową w garażach 

wielostanowiskowych w budynkach przy ul. Myślibor-

skiej 85, 85a, 85b, 85c i 87. W budynku przy ul. Pancera 

18 wymieniono 34 szt. wentylatorów dachowych wenty-

lacji mechanicznej wywiewnej. W budynkach przy 

ul. Śreniawitów 1 i 4 wymieniono instalację gazową. 

Andrzej Chromiec 

Osiedle Poraje 

Antalla 6, pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

Atutowa 5, klatka przed remontem 

Pancera 14 , parking przed remontem Pancera 14, parking po remoncie 

Atutowa 5, klatka po remoncie 

Pancera 7, klatka schodowa przed remontem Pancera 7, klatka schodowa po remoncie 
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A dministracja Osiedla „Kijowska”, w ramach 

zadań bieżących i w oparciu o plan remontów, 

prowadzi szereg przedsięwzięć remontowych i mo-

dernizacyjnych mających na celu utrzymanie zaso-

bów Osiedla w należytym stanie technicznym. Pod-

niesiono standardy budynków wprowadzając nowo-

czesne rozwiązania techniczne oraz wykończenia 

przestrzeni wspólnych wraz z poprawą ich estetyki. 

Zastosowano, zgodne z dzisiejszą modą, rozwiązania 

wykończenia wnętrz z wykorzystaniem nowocze-

snych materiałów. Na podkreślenie zasługuje rów-

nież stosowanie nowoczesnych i oszczędnych roz-

wiązań technicznych i użytkowych w modernizowa-

nych instalacjach oraz urządzeniach wyposażenia 

budynków. Wykonane w latach poprzednich remonty 

klatek schodowych w budynkach Kijowska 11 i Bia-

łostocka 7 przyniosły znaczącą poprawę estetyki 

przestrzeni wspólnych i podniosły standard do pozio-

mu porównywalnego z obecnie wznoszonymi budyn-

kami wielomieszkaniowymi. Remonty takie prowa-

dzone są sukcesywnie. W tym standardzie wykonano 

remonty klatek w budynkach Białostocka 11, Biało-

stocka 48, Radzymińska 68/72, Ząbkowska 40, Łom-

żyńska 15/25, a także wejścia do klatek schodowych 

budynków Markowska 6, Korsaka 1, al. Tysiąclecia 

151, Wiosenna 2. Równocześnie podjęte zostały pra-

ce związane z remontem posadzek holi wejściowych 

do klatek schodowych z zastosowanie lastrico. La-

strico należy do materiałów wyjątkowo trwałych 

i odpornych na uszkodzenia, co potwierdza długolet-

nia eksploatacja takich posadzek w naszych budyn-

kach. Wykonanie napraw miejscowych i polerowanie 

posadzek odświeża je, usuwa niedostatki ich pierwot-

nego wykonania przy wznoszeniu budynków, nada-

jąc jednocześnie wyjątkowo efektowny wygląd, 

a zarazem zabezpiecza przed kolejnymi uszkodzenia-

mi i zwiększa odporność na zabrudzenia. 

Wśród licznych remontów i modernizacji prowadzonych 

w naszym Osiedlu na szczególną uwagę zasługuje mo-

dernizacja oświetlenia klatek schodowych. Montowane 

są nowoczesne i energooszczędne oprawy oświetlenio-

we wykonane w technologii LED. Umożliwiło to prawi-

dłowe oświetlenie przestrzeni wspólnych w budynkach 

przy znacznej redukcji kosztów oświetlenia. Moderniza-

cja oświetlenia prowadzona jest sukcesywnie, równo-

cześnie z remontami klatek schodowych i korytarzy. 

Równolegle prowadzona jest modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia zewnętrznego na terenie Osiedla, gdzie rów-

nież wykorzystywane są nowoczesne oprawy oświetle-

niowe LED zapewniające odpowiednią ilość światła 

i redukcję kosztów utrzymania oświetlenia. 

W ramach remontów wykonywana jest również wy-

miana wewnętrznych linii zasilających wraz z wymianą 

tablic głównych na klatkach schodowych. Wykonana 

w ten sposób modernizacja instalacji zapewnia długo-

letnią bezpieczną i bezawaryjną eksploatację instalacji, 

dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań tech-

nicznych i zamontowaniu osprzętu pochodzącego od 

wiodących producentów branży instalacji elektrycz-

nych. Wymiana wewnętrznych linii zasilających zosta-

ła już wykonana w budynkach Markowska 6, Korsa-

ka 1, al. Tysiąclecia 151, Wołomińska 19. 

Dużym ograniczeniem w ostatnim okresie są trudno-

ści z powierzeniem robót remontowych odpowied-

nim wykonawcom, którzy potrafią sprostać wymaga-

niom technicznym i jakościowym przy utrzymaniu 

kosztów wykonania prac na niewygórowanym pozio-

mie. Z tego też powodu niejednokrotnie konieczne 

okazało się powtarzanie postępowań przetargowych 

do czasu uzyskania odpowiedniej ilości i jakości 

składanych ofert. W tej sytuacji rozwiązaniem będzie 

przeprowadzenie postępowań przetargowych na prze-

łomie roku, kiedy wartościowi wykonawcy dopiero 

kompletują pakiet zamówień na kolejny sezon bu-

dowlany. Zapewni to sprawne przeprowadzenie prze-

targów dzięki spodziewanemu uzyskaniu większej 

ilości ofert od wykonawców posiadających oczeki-

wane kwalifikacje i potencjał wykonawczy. 

Dzięki wykonanym w ostatnich latach nasadzeniom 

nowej zieleni i rewitalizacji  istniejącej znacznie zyskał 

wizerunek Osiedla. Utworzone na terenie Osiedla licz-

ne rabaty i nasadzenia, z wykorzystaniem krzewów 

okrywowych, bylin i rożnego rodzaju roślin ozdob-

nych, a szczególnie zieleni typu parkowego z wykorzy-

staniem drzew i krzewów odpornych na warunki miej-

skie, przyniosły w krótkim czasie wysoko oceniany 

efekt estetyczny. Równocześnie prowadzona jest regu-

larna konserwacja terenów zielonych i pielęgnacja 

drzew, modernizacja obiektów małej architektury 

i ogrodzeń dla uzyskania spójnego efektu estetycznego 

i funkcjonalnego. Zgodnie oczekiwaniami Mieszkań-

ców Osiedla kontynuowane będą prace uzupełniające 

polegające na odtwarzaniu trawników w miejscach 

przedeptów, ustawianiu ławek i koszy na śmieci itd. 

Prowadzona jest również ochrona istniejącej zieleni. 

Wykonywane są ogrodzenia miejsc szczególnie nara-

żonych na uszkodzenia. Instalowane są w tych miej-

scach płotki ogrodzeniowe, systemy nawadniające, 

tabliczki informacyjne przypominające właścicielom 

czworonogów o obowiązku sprzątania po nich. Ławki 

ustawiane są w miejscach zacisznych i oddalonych od 

okien. Wszystkie te działania przynoszą efekt w postaci 

wyraźnej poprawy estetyki naszego Osiedla i znajdują 

uznanie w oczach jego Mieszkańców. Równocześnie, 

w celu wykorzystania środków pochodzących spoza 

zasobów naszej Spółdzielni oraz w odpowiedzi na po-

trzeby zgłaszane przez Mieszkańców, podejmowane są 

starania o uzyskanie funduszy i realizację projektów 

m.in. w programie budżetu partycypacyjnego. W ostat-

nich latach w głoso-

waniach zwyciężają 

projekty opracowywa-

ne przez naszych 

Mieszkańców przy 

udziale Administracji 

Osiedla. Do realizacji 

weszły projekty 

związane z urządze-

niem zieleni wzdłuż ul. 

Kijowskiej i ul. Biało-

stockiej wraz z usta-

wieniem ławek i ko-

szy na śmieci. Prze-

prowadzono moderni-

zację i rozbudowę 

oświetlenia ulicznego 

w ulicy Korsaka 

w rejonie szlaku ko-

munikacyjnego, wio-

dącego od węzła ko-

munikacyjnego w ulicy 

Kijowskiej przez tere-

ny naszego Osiedla. 

Zachęcamy Państwa 

do głosowania na pro-

jekty, z których szcze-

gółami można się za-

poznać na stronach 

Urzędu Miasta - http://

twojbu-

dzet.um.warszawa.pl/ 

Kontynuowane są działania podejmowane w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców, 

ze szczególnym uwzględnieniem sukcesywnie pro-

wadzonej rozbudowy systemu monitoringu osiedlo-

wego. Dzięki działaniu monitoringu niejednokrotnie 

już Policja ujęła sprawców wykroczeń i przestępstw. 

Widoczna jest na terenie Osiedla poprawa bezpie-

czeństwa i ograniczenie przypadków dewastacji mie-

nia. W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i skiero-

wania działań służb porządkowych w sposób zgodny 

z oczekiwaniami Mieszkańców, w każdy pierwszy 

piątek miesiąca odbywają się w Administracji Osie-

dla „Kijowska” cykliczne spotkania Mieszkańców 

z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za 

utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w naszej 

dzielnicy: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego w Dzielnicy Praga-Północ, Rady Dzielnicy 

i Zarządu Dzielnicy Praga-Północ, Policji i Straży 

Miejskiej przy udziale przedstawicieli RSM „Praga”, 

Rady Osiedla „Kijowska” oraz Kierownictwa Osie-

dla. Podczas spotkań przedstawiane są istotne dla 

mieszkańców problemy dotyczące bezpieczeństwa 

w naszym Osiedlu. Efekty spotkań są już widoczne, 

co potwierdza potrzebę dalszej współpracy. Pomimo 

poprawy bezpieczeństwa nadal szczególnie uciążliwe 

są przypadki przedostawania się na klatki schodowe 

osób bezdomnych i naciągaczy. Nie należy tych osób 

wpuszczać do budynku, a drzwi otwierać jedynie 

osobom udającym się właśnie do nas. Taka postawa 

ograniczy wstep osobom niepożądanym, a tym sa-

mym ilość dewastacji czy przypadku zanieczyszcza-

nia klatek schodowych. Administracja Osiedla we 

własnym zakresie umożliwia dostęp osobom wyko-

nującym prace na klatkach schodowych, a o prowa-

dzonych remontach Mieszkańcy zawiadamiani są 

odrębnymi ogłoszeniami. 

Poniższy wykres przedstawia oszczędności uzyskane 

w budynkach, w których przeprowadzono już wy-

mianę oświetlenia. 

Maciej Czernikowski 

Osiedle Kijowska 
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A dministracja Osiedla „Jagiellońska” informuje, że 

na teranie naszego Osiedla miała miejsce próba 

wyłudzenia pieniędzy „na policjanta” - na szczęście 

nieudana. Niestety pomysłowość przestępców jest nie-

przewidywalna, wykorzystując ufność i bezradność 

osób starszych. Zwracamy się do Państwa z prośbą, 

aby wszelkie niepokojące sygnały o zaskakującej urzę-

dowej korespondencji lub rozmowach telefonicznych 

mających na celu pomoc Organom Ścigania lub żąda-

niu wpłaty zgłaszali bezpośrednio Policji. 

Poniżej krótko przedstawiamy metodę działania oszustów: 

1. Przysyłają zawiadomienie o obowiązku stawienia 

się na przesłuchanie w charakterze świadka. 

2. Dzwonią na numer stacjonarny lub komórkowy, 

podając się za Policjanta z imienia i nazwiska, nu-

meru odznaki, komisariatu itd., rozłączają się. 

3. Ponownie dzwonią, blokując linię - nie ma możli-

wości rozłączenia się. 

4. Przekonują, że rozpracowują zorganizowaną grupę 

przestępców wyłudzających pieniądze. Twierdzą, 

że tylko Pani/Pana pomoc może wpłynąć na ujęcie 

przestępców. Pomoc ma polegać na zaciągnięciu 

kredytu w konkretnej placówce bankowej. 

5. Proszą o udanie się do placówki bankowej i pobra-

nie gotówki z okienka kasowego. 

6. Po przekazaniu pieniędzy rzekomemu Policjanto-

wi, kontakt się urywa. Pokrzywdzony reflektuje 

się, że został oszukany, tracąc bezpowrotnie prze-

kazane środki. 

Przypominamy, że jest to tylko przykładowy scena-

riusz działania przestępców i może być dowolnie 

modyfikowany. 

W związku z powyższym prosimy Państwa o wyjąt-

kową czujność w tym gorącym przedświątecznym 

okresie. Przypominamy, że tylko rozsądek i rozwa-

ga mogą nas uchronić przed tego typu oszustwem. 

Agnieszka Kwiatkowska 

Osiedle Jagiellońska 

A dministracja Osiedla „Jagiellońska” ma zaszczyt 

poinformować Szanownych Czytelników, że 

mieszkanki budynków mieszczących się przy ul. Jagiel-

lońskiej 1 i ul. Jagiellońskiej 3 - Pani Anna Miłecka 

i Pani Anna Barbara Nastaziak zajęły 3 miejsce 

w XXXIV edycji Konkursu „Warszawa w kwiatach 

i zieleni 2017” w kategorii Sąsiedzi - za najpiękniejszą 

zieleń uprawianą wspólnie. Organizatorami konkursu jest 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Miasto Stołeczne 

Warszawa. Wyniki i fotorelacja z konkursu zamieszczone 

są na stronie internetowej www.warszawawkwiatach.pl. 

Obu Paniom składamy gorące podziękowania za zaan-

gażowanie na rzecz poprawy życia naszych mieszkań-

ców poprzez adaptację wspólnych terenów zielonych, 

poświęcony czas i środki. Jednocześnie informujemy, 

że Administracja Osiedla „Jagiellońska” będzie w dal-

szym ciągu wspierała finansowo działania zmierzające 

do rewitalizacji przydomowej zieleni poprzez zakup 

środków pielęgnacyjnych i ochrony roślin oraz nowych 

sadzonek. Ponadto dziękujemy dozorcom budynków 

przy ul. Jagiellońskiej 1 i ul. Jagiellońskiej 3, którzy 

czynnie wspierają działania naszych mieszkanek. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęca-

my również innych mieszkańców do wspierania aktyw-

ności obu Pań. 

Agnieszka Kwiatkowska 

Osiedle Jagiellońska 

W  Osiedlu „Generalska” kontynuowane są prace 

związane z remontem elewacji budynków. 

W bieżącym roku wykonano docieplenie budynków 

przy ul. Kuflewskiej 4 i Janinówce 9A. 

Wszystkim Mieszkańcom przypominamy, że docieple-

nie budynku połączone z wymianą okien przez lokato-

rów na szczelne plastikowe daje rezultat nie do końca 

zgodny z oczekiwaniami. Szczelność okien często po-

strzegana jest jako zaleta. Jednak zbyt szczelna stolarka 

wcale nie jest optymalna dla domu i jego mieszkańców. 

Brak cyrkulacji powietrza, jaką powodują zbyt szczelne 

okna sprawia, że w mieszkaniu panuje niekorzystny dla 

człowieka mikroklimat. Należy zatem zadbać, aby ok-

na z plastiku były rozszczelniane lub zapewniały mi-

krowentylację. W przeciwnym razie w pomieszcze-

niach pojawić się mogą groźne dla zdrowia pleśnie lub 

zagrzybienie, których usunięcie wymagać będzie prze-

prowadzenia kosztownego remontu. Zmniejszenie do-

pływu powietrza może stwarzać bezpośrednie niebez-

pieczeństwo dla użytkowników. Zainstalowane w miesz-

kaniach kuchenki gazowe czerpią powietrze do spalania 

wprost z otoczenia. W przypadku zbyt małych ilości 

powietrza dochodzi do niepełnego spalania gazu, które-

go efektem jest groźny tlenek węgla. 

Tomasz Skwierczyński 

Osiedle Generalska 
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I nstalowanie monitoringu, czyli kamer rejestrujących 

obraz, jest zjawiskiem coraz powszechniejszym 

i dotyczy zarówno miejsc użyteczności publicznej, 

zakładów pracy, jak też osiedli mieszkaniowych. 

Oczekiwania mieszkańców związane z montowaniem 

kamer w zasobach Spółdzielni od wielu lat są duże. Jed-

nym z najczęstszych zastosowań kamer jest ochrona bu-

dynków mieszkalnych, parkingów osiedlowych i placów 

zabaw. Zainstalowany monitoring ma na celu przede 

wszystkim ograniczenie chuligaństwa, wandalizmu, kra-

dzieży, a co za tym idzie również zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa Mieszkańców. Istotnym atutem montażu 

monitoringu jest możliwość wykrycia sprawców wykro-

czeń oraz przestępstw, dokonywanych na terenie Osiedla. 

Pierwsze kamery pojawiły się w Osiedlu „Targówek” już 

w 2014 roku. Obecnie monitoringiem objętych jest 21 

spośród 46 budynków, a zatem prawie połowa Osiedla. 

Oko kamer obserwuje głównie klatki schodowe, chodni-

ki, elewację oraz część parkingów. W latach następnych 

planowana jest rozbudowa systemu monitoringu w kolej-

nych nieruchomościach. Aby monitoring spełniał swoją 

rolę i dostarczał najwyższy poziom zabezpieczenia, nale-

ży podjąć decyzję w jakich miejscach instalować kame-

ry, tak aby mieć możliwie największy zasięg w najważ-

niejszych miejscach wymagających ochrony. 

Warto podkreślić, pomimo wysokich kosztów, że tylko 

systemy w pełni profesjonalne, mają sens i mogą być 

użyteczne. Wszelkie amatorskie rozwiązania na nic się 

zdadzą. Należy pamiętać o odpowiednim doborze kamer 

zastosowanych do obserwacji. Powinny odznaczać się 

wysoką jakością obrazu. I tu najlepiej zainwestować 

w kamery IP o rozdzielczościach megapikselowych. Obec-

nie rozdzielczość Full Hd (1920 x 1080) staje się standar-

dem i z powodzeniem wypiera starsze systemy o niższych 

rozdzielczościach. Wysoka jakość obrazu zapewni sku-

teczne rozpoznanie osób i pojazdów, wychwycenie szcze-

gółów i poprawne odwzorowanie kształtów obiektów. 

Ponadto jest niezbędna przy powiększaniu obrazów, czy 

też odczytywaniu tablic rejestracyjnych pojazdów. 

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w bu-

dynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”, 

w tym rejestracji i zapisu informacji oraz zabezpiecze-

nia i możliwości udostępniania zgromadzonych danych 

określa „Regulamin funkcjonowania monitoringu wi-

zyjnego w RSM Praga w Warszawie”. Kamery monto-

wane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie da-

nych osobowych, tak aby ich funkcjonowanie nie za-

grażało prywatności Mieszkańców 

Warto pamiętać, że kamery monitoringu to jedynie na-

rzędzia wspomagające zachowanie bezpieczeństwa, któ-

re powinny zniechęcać do zachowań sprzecznych z pra-

wem. Ważne są też inne rodzaje prewencji i odpowie-

dzialność wszystkich mieszkańców za mienie pozosta-

wione na terenie Osiedla. 

Piotr Mroziński 

Osiedle Targówek 

N owelizacja ustawy w sprawie sposobu selektyw-

nego zbierania odpadów wzywa mieszkańców do 

ich segregowania oraz wiąże się z ustawianiem pojem-

ników na odpady segregowane, które nie wpływają 

pozytywnie na estetykę Osiedla. Mając na uwadze 

powyższe, Osiedle Targówek od pewnego czasu po-

dejmuje działania, aby wszystkie nieruchomości posia-

dały swoje altany śmietnikowe, ponieważ jest to do-

skonałe miejsce na przechowywanie pojemników na 

w/w odpady. Przy tym trzeba je ustawić tak, by dostęp 

do nich był łatwy (także dla osób niepełnosprawnych) 

oraz by znalazły się w granicy terenów nieruchomości. 

Na terenie niektórych nieruchomości w Osiedlu 

„Targówek” zostały ustawione estetyczne altany, wy-

konane z należytą starannością, przy użyciu trwałych 

i wytrzymałych materiałów. Dodatkowo, aby teren 

Osiedla wyglądał schludnie, estetycznie i czysto, altan-

ki kompleksowo obsadzane są roślinnością, która 

w przyszłości dopełni całość. W celu ograniczenia 

dostępu osobom trzecim np. tzw. „nurkom”, którzy 

przeszukują pojemniki w poszukiwaniu „skarbów”, 

robiąc bałagan, w drzwiach altan montowane są zamki 

zamykane na klucz. 

Okazuje się jednak, że nie wszyscy potrafią składo-

wać i segregować odpady. Wiedza dotycząca segre-

gacji śmieci, ich wywozu i recyklingu to nie tylko dbanie 

o środowisko, a także o czyste ulice, chodniki i place 

przy nieruchomościach, a co za tym idzie piękny wize-

runek naszego miasta oraz komfort dla Mieszkańców. 

Czystość wokół nas to jednak złożony mechanizm, 

który aby prawidłowo działał, musi być współtwo-

rzony przez wszystkich. Odpowiedzialność za porzą-

dek spada na każdego, nie tylko na zarządcę nierucho-

mości. Często zdarza się, że z powodu niewiedzy, bra-

ku czasu lub po prostu z braku ochoty, Mieszkańcy 

pozostawiają worki z odpadami przy altanie. Kolejni 

Mieszkańcy, widząc to, robią dokładnie to samo i w ten 

sposób zamiast segregowanych odpadów w altance 

mamy śmietnisko u jej drzwi. Wpływa to bardzo nieko-

rzystnie na estetykę, jak również dokłada pracy oso-

bom sprzątającym (gospodarzom budynków). 

Podsumowując, każdy Mieszkaniec jest odpowiedzial-

ny za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego wyzna-

czonych. Chcąc żyć w czystym otoczeniu, każdy z nas 

powinien do tego dążyć. Z wielu miejsc, takich jak 

przystanki autobusowe, place zabaw, czy parki korzy-

stamy na co dzień, dlatego utrzymanie ich w czystości 

jest sprawą, która powinna być dla wszystkich miesz-

kańców priorytetowa. 

Monika Szymańska 

Osiedle Targówek 

C oraz piękniejsze staje się nasze Osiedle. Wio-

sną tego roku Administracja stworzyliśmy no-

we miejsce gdzie w wolnym czasie Mieszkańcy mo-

gą realizować swoje potrzeby w zakresie sportu, 

wypoczynku i rekreacji. Na ładnie zazielenionym 

terenie, znajdującym się na tyłach budynków przy 

ulicy Askenazego, została wybudowana siłownia na 

świeżym powietrzu. Urządzenia do ćwiczeń są certy-

fikowane, kolorowe i funkcjonalne, dostosowane do 

możliwości ruchowych wszystkich członków naszej 

społeczności. Mogą korzystać z niej całe rodziny. 

Rola aktywności ruchowej i intelektualnej w życiu 

codziennym naszego społeczeństwa w sposób zna-

czący wzrasta. Do Administracji zgłaszane są po-

trzeby o zapewnienie niezbędnych warunków do 

realizacji różnych form takiej aktywności. Dlatego 

też działania Administracji Osiedla „Generalska” od 

wielu lat sukcesywnie prowadzone są w tym kierun-

ku. We wcześniejszych latach zostały ustawione 

stoły do gry w szachy i warcaby, jedne z najbardziej 

popularnych gier w które grają już kilkuletnie dzieci, 

dorośli i seniorzy. Każdy może czerpać z takiej ak-

tywności nieocenione korzyści począwszy od nauki 

logicznego myślenia, koncentracji i cierpliwości po 

trening dla umysłu. Wykonane zostały również wraz 

z ogrodzeniem boiska do gry w tenisa ziemnego oraz 

do gry w piłkę nożną, a także boisko do gry w ko-

szykówkę. Taka forma aktywności przyczynia się do 

rozwoju sprawnościowego i osobowego. Pozwala 

rozładować emocje, niweluje stres, wzmacnia kon-

dycję, podnosi odporność, sprzyja odchudzaniu, 

przeciwdziałając otyłości, poprawia zwinność 

i szybkość. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści 

płynących z aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Cały ten kompleks - siłownia, stoły, boiska, miejsce do 

gry w koszykówkę, zieleń, ławeczki, oświetlenie, stwo-

rzyły wspaniałą infrastrukturę sportowo-rekreacyjno-

relaksacyjną, z której z przyjemnością korzystają 

Mieszkańcy naszego Osiedla, czerpiąc nieocenione 

korzyści dla swojego zdrowia. 

A wszystko to w otoczeniu zieleni, ładnie przystrzyżo-

nych trawników, zadbanych drzew i ozdobnych krzewów. 

Zadowolenie naszych Mieszkańców jest dla nas prio-

rytetem. Dlatego budujemy nowe siłownie plenerowe 

i place zabaw. Jesteśmy przekonani, że są to dobre 

inwestycje, o czym świadczą słowa podziękowania, 

które otrzymujemy od wielu Mieszkańców - mówi 

Andrzej Kowalczyk, kierownik Administracji Osie-

dla „Generalska”. 

Grażyna Powierża 

Osiedle Generalska 
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P rzyjęta przez Zarząd RSM „Praga” strategia 

remontowa przynosi pozytywne efekty, czego 

przykładem jest kontynuacją rewitalizacji budynków 

w kolonii Goławicka. 

Przeprowadzone prace remontowe elewacji budynków 

przy ul. Goławickiej 3 i Goławickiej 11 pokazują jak 

wygląd bryły budynku z lat siedemdziesiątych zmienił 

się w lekki i nowoczesny. 

W 2017 roku kolejnym budynkiem w którym rozpo-

częto prace termomodernizacyjne jest budynek przy 

ul. Goławickiej 9. Realizacja tego przedsięwzięcia czę-

ściowo będzie finansowana, że środków unijnych, co 

pozwoli na wykonanie dodatkowo niezaplanowanych 

robót w innych budynkach. 

Zakres prac remontowych w tym budynku, obejmuje 

między innymi rozbiórkę istniejącego ocieplenia. Budy-

nek był docieplony w latach dziewięćdziesiątych, wów-

czas obowiązywały inne normy cieplne, mniej restryk-

cyjne niż obecne. Budynek ze ścian zewnętrznych, 

a następnie ich obłożenie do wysokości 25 m styropia-

nem gr. 14 cm, a powyżej 25 m wełną mineralną gr. 15 

cm zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Na loggiach i galeriach zostaną wymienione balustrady, 

a betonowe płyty osłonowe zastąpione płytami typu 

minerit, przewidujemy również naprawę posadzek bal-

konów z wymianą obróbek. W parterze budynku, na 

loggiach wystających poza obrys budynku, zostaną 

wykonanie zabudowy. Ocieplenie stropodachu, remont 

kominów oraz pokrycia dachowego na długie lata za-

pewni komfort Mieszkańcom ostatnich pięter. Ocieplo-

ny zostanie strop piwniczny wełną mineralna. Ułożona 

zostanie nowa opaska wokół budynku. W wejściach do 

klatek schodowych, zakres prac zostanie wykonany 

w takim samym zakresie jak w budynku Goławicka 3. 

tj. wymianę lastryka na schodach i podjeździe dla wóz-

ków, ułożenie gresu na ścianach, montaż barierek i po-

ręczy ze stali kwasowej oraz zainstalowanie nowocze-

snego oświetlenia typu led. 

Zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku 

przewidujemy na wiosnę 2018 roku, a po zagospodaro-

waniu terenu wokół budynku, będziecie mogli Państwo 

ocenić końcowy efekt prac. 

Administracja Osiedla „Targówek” dziękuje mieszkań-

com za wyrozumiałość i współpracę podczas realizacji 

prac remontowych. 

Grażyna Rogosz 

Z alane mieszkanie to niestety najczęstsze szkody 

występujące w budynkach mieszkalnych. Szkody 

te zazwyczaj nie oznaczają poważnych zniszczeń, nato-

miast narażają mieszkańców na dodatkowe koszty oraz 

niepotrzebne stresy.  

Aby uniknąć tak zwanego „zalania sąsiada” powinni-

śmy pamiętać o sprawdzaniu stanu rur wodno-

kanalizacyjnych na instalacji wewnętrznej biegnącej 

poziomo w mieszkaniach oraz w razie potrzeby ich 

wymianę, ponieważ leży to w gestii Mieszkańca. 

Jedną z najbardziej powtarzalnych przyczyn awarii 

wodnej w mieszkaniu są pęknięcia przewodów ela-

stycznych tak zwanych „wężyków” łączących krany, 

pralki, zmywarki z instalacją wodociągową oraz nie-

drożność kanalizacji, toalety, brodzika, wanny, umy-

walki. Z reguły uszkodzenie przewodu elastycznego 

następuje w skutek uszkodzeń mechanicznych, tj.: na-

ciągnięcia, zgniecenia, załamania, 

uderzenia hydrauliczne lub przypadko-

we przebicia. Okresowe sprawdzanie 

stanu wężyków może zapobiec wycie-

kowi. Jednakże zazwyczaj czekamy 

z  wymianą do awarii. Aby zminimali-

zować ryzyko wystąpienia ewentualne-

go zalania mieszkania, powinniśmy 

pamiętać o nie pozostawianiu pracują-

cych urządzeń tj. pralek i zmywarek 

podczas naszej nieobecności. Niesta-

bilne podłączenie odprowadzenia od-

pływu wody do kanalizacji może spo-

wodować że cała woda wydostająca się 

z urządzenia, będzie zalewać nam 

mieszkanie, a w rezultacie sąsiada. 

Wyjeżdżając na dłuższy czas, pamiętajmy o zakręceniu 

zaworów na pionach wodociągowych umieszczonych 

przed wodomierzami w swoich mieszkaniach oraz po-

zostawieniu zaprzyjaźnionemu sąsiadowi numeru tele-

fonu, bądź informacji o miejscu pobytu. Pamiętajmy, 

że w przypadku awarii instalacji wodociągowej zakrę-

cany jest pion w całym bloku do czasu 

usunięcia usterki. W wyniku braku 

kontaktu z Mieszkańcem, u którego 

wystąpiła awaria, przedłuża się czas 

naprawy usterki i co za tym idzie po-

zbawieni wody są inni Mieszkańcy. 

Co gdy zdarzy się, że mamy awarie 

w swoim mieszkaniu lub nasze miesz-

kanie jest zalewane? Niezwłocznie 

zgłaszamy zaistniałą sytuację do służb 

odpowiedzialnych za utrzymanie sta-

nu technicznego w naszym budynku, 

wszelkie informacje zamieszczane są 

w gablotach informacyjnych na klatce 

schodowej. W przypadku, gdy awaria już zostanie 

usunięta, przychodzi czas na naprawę zniszczonego 

mienia. W tym przypadku warto mieć ubezpieczone 

mieszkanie. Z pewnością pozwoli nam to zaoszczę-

dzić dużo nerwów jak i często towarzyszącym opisa-

nym zdarzeniom znacznym kosztom. 

Mariusz Pazio 

Osiedle Targówek 

Osiedle Targówek 

Goławicka 3 po remoncie 

Goławicka 9 w trakcie remontu 

N adchodzą chłodne dni, pomagamy przetrwać 

zimę naszym podopiecznym. 

Istnieje wiele stereotypów na temat tego, czy kotom 

wolnożyjącym powinno się pomagać…? 

Odpowiedź jest prosta. Powinno - a nawet należy. Jak 

każde zwierzę, kot potrzebuje miejsca, w którym może 

schować się przed mrozem, upałem. Koty są w zupełności 

uzależnione od nas, i chociaż chodzą swoimi drogami 

i nie łatwo je oswoić, gdy tylko zrozumieją, że mogą 

czuć się przy nas bezpiecznie, potrafią się odwdzięczyć. 

W zamian za naszą opiekę i pomoc oddają bardzo dużo 

na osiedlu, chociażby w niszczeniu siedlisk gryzoni. 

Dlatego też Administracja Osiedla Erazma wraz 

z „czułymi sercami” Rady Osiedla zakupiła cztery 

domki dla Naszych Milusińskich, by mogły 

przetrwać okrutną zimę oraz upalne lato. 

Mieszkańcy Osiedla są bardzo zaangażowani w ten „koci 

świat” żywo interesują się kotami na naszym terenie 

dostarczając im pożywienie, dbając o ich stan zdrowia, 

by były one bezpieczne dla wszystkich mieszkańców. 

Michał Młynarczuk 

Osiedle Erazma 
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N astępny rok, w którym w ramach funduszu 

remontowego przeprowadzono istotną zmianę 

wyglądu klatek schodowych. Tym razem w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Kołowej 2. Wszelkiego 

rodzaju prace remontowe poprawiają niewątpliwie 

wygląd estetyczny oraz bezpieczeństwo, a uzyskane 

efekty zmierzają do zaspokojenia oczekiwań Miesz-

kańców. Klatki schodowe składają się na wizerunek 

każdego budynku. Stare drzwi wejściowe zostały 

wymienione na nowe, bardziej funkcjonale, które 

zwiększają wygląd i bezpieczeństwo budynku. Na 

parterze wymieniono dawne posadzki na nowocze-

sne płytki gresowe oraz wyłożono nimi również 

ściany w celu uzyskania pożądanego efektu końco-

wego. Na kondygnacjach od pierwszego pietra 

wzwyż przeprowadzono prace renowacyjne, w tym 

malowanie ścian i sufitów. Jasne kolory, które zosta-

ły wybrane, odzwierciedlają czystość i przestrzeń 

poszczególnych części klatek. Wymieniono zużyte 

pochwyty barierek schodowych na bardziej estetycz-

ne z PCV. Zadbano także o bezpieczeństwo 

i wygodę mieszkańców przy wejściach do wind - 

wykończono je płytkami, które zostały wzmocnione 

aluminiowymi narożnikami chroniącymi przed 

uszkodzeniami zewnętrznymi. Natomiast w celu 

zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości 

zastąpiono przestarzałe żeliwne grzejniki nowymi 

aluminiowymi. Tradycyjne oświetlenie wymieniono 

na nowoczesne, energooszczędne z czujnikami ru-

chu, co pozwala na swobodne poruszanie się miesz-

kańców bez konieczności szukania włącznika. Aby 

dopełnić całość, instalacje kablową operatorów ze-

wnętrznych obudowano listwami maskującymi, co 

sprawia, że ściany klatek schodowych są bardziej 

estetyczne. Przy okazji tych prac dokonano wymiany 

włączników dzwonkowych na nowe, bardziej este-

tyczne. Domofon został przystosowany do możliwo-

ści zmiany zabezpieczenia wejścia do budynku na 

pastylki tzw. CHIP. Pamiętano również o remoncie 

wejść do budynku. 

Rafał Żuk 

Osiedle Targówek 

Kołowa 2, klatka przed remontem Kołowa 2, klatka po remoncie 

J esienią bieżącego roku - dzięki staraniom Zarzą-

du RSM „Praga”, Przewodniczącej Rady Osiedla 

„Kijowska” i Radnej Rady Dzielnicy pani Hanny 

Jarzębskiej oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

pana Ryszarda Kędzierskiego, a także dzięki współ-

pracy nawiązanej z Zarządem Dzielnicy Praga Pół-

noc - zakończony został długo oczekiwany przez 

Mieszkańców remont ulic Podlaskiej i al. Tysiącle-

cia. W ramach zawartego porozumienia Urząd Dziel-

nicy wykonał na terenie Osiedla „Kijowska” wymia-

nę nawierzchni ulic wraz z wymianą chodników, zaś 

RSM „Praga” wykonała remont nawierzchni ciągu 

pieszego prowadzącego przez teren osiedla wzdłuż 

budynku Korsaka 1 w stronę Dworca Wschodniego. 

Wykonane remonty w istotny sposób poprawiły stan 

nawierzchni w tej części osiedla poprawiając zara-

zem bezpieczeństwo i wygodę korzystania z dróg 

i chodników. 

Maciej Czernikowski 

Osiedle Kijowska 

W  drugim półroczu 2017 roku, w Biurze Zarządu 

RSM „Praga” przeprowadzono dwa centralne 

postępowania przetargowe. 

Jedno z nich dotyczyło wyboru dostawcy energii elek-

trycznej dla części wspólnych oraz oświetlenia ze-

wnętrznego budynków RSM „Praga”, drugie natomiast 

gazu dla budynków ze zbiorczymi gazomierzami. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów zostały podpisa-

ne nowe, korzystniejsze umowy. Przetarg na dostawę 

prądu wygrała firma INNOGY Polska S.A. Umowa 

z nią wejdzie w życie dn. 01.01.2018 r. i będzie obowią-

zywać przez kolejne 3 lata. Natomiast gaz, przez następ-

ne 2 lata, dostarczać będzie Spółka PGNiG. Niższe ceny 

gazu zaczęły obowiązywać od 01.12.2017 r. Zarówno 

INNOGY Polska S.A. jak i PGNiG są dotychczasowymi 

dostarczycielami prądu i gazu na nasze Osiedla. 

Zakończone postępowania pozwoliły na uzyskanie 

lepszych warunków cenowych niż dotychczasowe oraz 

pozwoliły na zapewnienie stałości cen na następne lata, 

niezależnie od przewidywanych podwyżek cen energii. 

Oszczędność w skali roku powinna kształtować się na 

poziomie ok. 5%, zarówno dla prądu jak i gazu. 

Uzyskane oszczędności odczują Państwo zapewne 

w rozliczeniu kosztów energii i gazu za kolejny rok. 

Paweł Kozłowski 

Wyremontowana przez Urząd Al. Tysiąclecia. 

Wyremontowane przez  Urząd miejsca parkingowe, przy Al. Tysiąclecia. 

Kołowa 2, klatka przed remontem Kołowa 2, klatka po remoncie 

Wyremontowane przez Spółdzielnie chodnik przy ul. Korsaka. 



16 GRUDZIEŃ 2017 

 

Gabrysia Kaczmarek, lat 8 Ada Korzeniewska, lat 11 Franek Karasiński, lat 7 

Adam Wasilewski, lat 6 Antek Wasilewski, lat 3 Emilka Wołyniec, lat 3 

Jacek Sołtysiak, lat 8 Emil Rakowski, lat 3 Natalia Czernikowska, lat 8 



 GRUDZIEŃ 2017 17 

 

Michał Pielach, lat 7 Janek Skurzak, lat 7 Kuba Turemka, lat 4 

Magda Makowska, lat 5 Mikołaj Płatek, lat 6 Nikola Skura, lat 8 

Hania Maciążek, lat 6 Julia Lustyk, lat 7 Ania Sieradzan, lat 5 
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Piotr Rudnicki, lat 6 Krystian Snopek, lat 11 Maja Kasperska, lat 5 

Julia Kaczmarek, lat 11 Alicja Rudnicka, lat 7 Bartosz Rachwalski, lat 7 

Patrycja Wayler, lat 7 Franciszek Drożdzak, lat 7 Kuba Barcikowski, lat 7 
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P raga Północ - dzielnica, z którą od blisko 50 lat 

związana jest niezmiennie działalność Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. Każdego dnia 

wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkań-

ców i z myślą o nich staramy się zmieniać wizerunek 

prawobrzeżnej Warszawy. Takim sposobem obok zna-

nych prac warszawskiego street artu do szlaku praskich 

murali z inicjatywy Zarządu RSM „Praga” dołączyły 

dwa kolejne murale - Jamnik i Miśki. 

Dlaczego jamnik? Symbol Pragi, czyli ponad 500 - 

metrowy blok przy Kijowskiej 11 został ozdobiony 

muralem z wizerunkiem jamnika, którego wybór nie 

jest przypadkowy. „Jamnik” to bowiem jedna z nazw 

jaką określa się ten budynek. 

Symbolika muralu jest bardzo prosta - nie trzeba szu-

kać żadnych metafor. Wizerunek jamnika ma przypo-

minać, iż jest to najdłuższy budynek Warszawy. 

Oprócz pieska pojawia się na nim hasło „Budujemy od 

wielu lat, na wiele lat…” oraz krótka informacja o bu-

dynku wraz z rokiem budowy 1970. Praca wykonana 

została przez artystów z Hello Art według projektu 

przygotowanego przez RSM „Praga”. 

Drugim naszym projektem są warszawskie Miśki, które 

już od listopada można podziwiać na budynku przy 

ulicy Floriańskiej 14. 

To wyjątkowy punkt na mapie Warszawy, nazywany 

potocznie „Przy Miśkach”, dlatego również sam mu-

ral jest ściśle związany z charakterem tego miejsca, 

nawiązuje do Pragi oraz miśków, które od lat są sym-

bolem tego miejsca. 

Nowy mural jest dodatkowym powodem, aby odwie-

dzić prawobrzeżną Warszawę i wyruszyć szlakiem 

murali po klimatycznej Pradze Północ, a być może 

zostać tu na dłużej. 

Joanna Golecka 

B udżet partycypacyjny to demokratyczny proces, 

w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydat-

kowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, 

dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. 

W ten sposób można poprawić swoje otoczenie i zreali-

zować pomysły mieszkańców. 

W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego doko-

nano kilku zmian w regulaminie. Wprowadzono m.in. 

bardziej przyjazne papierowe formularze, możliwość 

wyznaczenia osoby do kontaktu, wymóg uzyskania co 

najmniej 30 głosów w głosowaniu finałowym oraz wy-

móg zebrania na liście poparcia projektu co najmniej 

piętnastu podpisów osób, które są mieszkańcami ob-

szaru zgłaszanego we wniosku. 

W tym roku zgłaszanie pomysłów rozpoczęło się 

1 grudnia i zakończy się 22 stycznia 2018 r. 

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł? 

Wchodząc na stronę www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl 

i wypełniając formularz przez internet, lub wypełniając 

formularz w formie papierowej.  

Otrzymasz go w Twoim urzędzie dzielnicy. Tam też 

należy przekazać wypełniony formularz (osobiście albo 

listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem 

„Budżet partycypacyjny 2019”). 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!! 

Aleksandra Umińska 
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R obotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” 

już niebawem skończy 50 lat. Od początku ist-

nienia chce być nie tylko domem dla swoich miesz-

kańców, ale miejscem spotkań, zabaw, wspierać war-

tości, którym jest bliska - rodzinie, tradycji, ale jedno-

cześnie działać na rzecz rozwoju prawobrzeżnej War-

szawy. I z takim przesłaniem Zarząd RSM „Praga” 

przygotował wystawę zdjęć na najdłuższym budynku 

w swoich zasobach, a jednocześnie najdłuższym pro-

stym budynku w Warszawie, blisko 508 metrowym 

„Jamniku” przy ul. Kijowskiej 11. 

Ten, jeden z najbardziej wyjątkowych bloków w War-

szawie, został zbudowany naprzeciwko dworca War-

szawa Wschodnia przez Robotniczą Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Praga” w latach 1969-1973 wg projek-

tu Jana Kalinowskiego. 

Teraz, dzięki decyzji Zarządu RSM „Praga” i pomy-

słodawczyni projektu Annie Dobosz, budynek uho-

norowany został wystawą zdjęć z zasobów Spół-

dzielni. Obok zdjęć z lat 70-tych, 80-tych oraz 90-

tych z archiwum Spółdzielni zobaczyć tam można 

współczesny obraz budynków z zasobów RSM 

„Praga”, jej najnowsze inwestycje mieszkaniowe 

oraz pozytywne emocje, których przekaz wzmocnio-

ny jest hasłami na granatowych i pomarańczowych 

tablicach, m.in. „Od blisko 50 lat dla ludzi, dla mia-

sta”, „Budujemy od wielu lat, na wiele lat”. 

Dodatkowo szczyt budynku ozdobiony został muralem 

z wizerunkiem jamnika, który symboliką nawiązuje do 

nazwy budynku - tak bowiem nazywany jest on potocz-

nie przez Warszawiaków. 

Całość świetnie komponuje się z budynkiem i spotyka 

się z ciepłym przyjęciem Mieszkańców, dlatego space-

rując ulicami Pragi, tej wystawy nie można pominąć! 

Zapraszamy 

Joanna Golecka 

r e k l a m a  
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LISTOPAD 2017 

Stacja C16 Szwedzka 

 Trwają prace przy słupach docelowych stacji. 

 Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrów-

nywaniu ścian szczelinowych. 

 Trwają prace przy wykonywaniu izolacji przeciw-

wodnej ścian wyjścia W1. 

 Trwa budowa szachtu P1. 

 Rozpoczęto konstrukcje murowe. 

 Prowadzona jest budowa przyłącza sieci cieplnych do 

stacji - I etap w ulicy Strzeleckiej. 

Stacja C17 Targówek 

 Wykonano 95% izolacji na stropie głównym. 

 Wykonano 90% płyty peronu. 

 Wykonano 75% murów w głównych pomieszcze-

niach technologicznych. 

 Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji 

oraz połączeń wyrównawczych. 

 Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach. 

 Zakończono prace związane z tymczasowym oświetle-

niem tuneli dla wykonywania prac budowlanych. 

 Zakończono wykonywanie fundamentów pod trans-

formatory trakcyjne. 

Stacja C18 Trocka 

 Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wo-

dociągowych na końcu stacji nad torami odstawczy-

mi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale 

gestorów poszczególnych sieci. 

 Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na 

poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) 

w sekcjach przeznaczonych do betonowania - zaawan-

sowanie w/w robót około 20%. 

 Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej od 

osi 30-44 w ilości ok 240 sztuk rurą DVR Ø 160. 

 Zakończono prace związane z tymczasowym oświe-

tleniem tuneli. 

 Rozpoczęto przygotowania pod instalacje elektryczne 

(podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, oraz 

szybach windowych. 

 Rozpoczęto prace wykończeniowe w pomieszcze-

niach podstacji. 

 Wykonywane są elementy pionowe stacji 

(zaawansowanie 70%). 

 Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 80%). 

 Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 

w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 70%). 

 Zakończono wykop do płyty dennej na torach od-

stawczych. 

 Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych 

(zaawansowanie 55%). 

 Trwa wykonywanie 

słupów docelowych 

torów odstawczych 

(zaawansowanie 40%). 

 Rozpoczęto wykony-

wanie zewnętrznych 

elementów pionowych 

na torach odstawczych 

(zaawansowanie 5%). 

 Wykonano wzmoc-

nienie gruntu pod 

wejście W4. 

 Rozpoczęto wykony-

wanie wzmocnienia 

gruntu pod wejście W1 

(zaawansowanie 20%). 

Tunele 

 Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 

została zakończona. 

 C-15 Szyb demontażowy: Trwają roboty związane 

z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której 

zakończą drążenie maszyny TBM. Na powierzchni 

terenu przy otworze technologicznym rozpoczęto 

prace pod platformę tymczasową dla dźwigu, który 

zdemontuje oraz wyciągnie maszyny TBM w czę-

ściach na powierzchnię terenu. 

 TBM S-644: w listopadzie 2017 maszyna TBM 644 

zakończyła budowę odcinka tunelu D-16 pod wszystki-

mi budynkami zlokalizowanymi przy ulicy Strzeleckiej 

 W tunelu D-18 i D-17 (prawym i lewym) wykonywa-

no uszczelnienia tuneli. 

 Wykonano uszczelnienie oraz odebrano szczelność 

tuneli D-18 (prawy i lewy) na odcinku od stacji C-17 

do wentylatorni szlakowej V-18. 

 Wykonawca rozpoczął realizację portali tunelowych 

na stacjach C-18 oraz C-17. W listopadzie wykonano 

portal C-18 lewego tunelu (90%), rozpoczęto montaż 

zbrojenia portalu prawego na stacji C-17 (15%). 

Stacja C15 Dw. Wileński 

 Zakończono profilowanie płyty dennej. 

 Trwają prace przy modernizacji końca torów odstaw-

czych do wejścia tarczy ( montaż ram) do wycinki słupa. 

 Rozpoczęto wykonywanie mikropali dla posadowie-

nia żurawia. 

Redakcja 

Źródło:  

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

wschodni-polnocny 
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Akcja promocyjna Teatru Rampa oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” 

KUPUJĄC MIESZKANIE W NASZEJ INWESTYCJI „METRO TARGÓWEK” OTRZYMASZ OTWARTE ZAPROSZENIE DLA DWÓCH OSÓB DO TEATRU RAMPA. 
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K uchnia podlaska - jej specyfika wiąże się z tym, 

że Podlasie jest od wieków regionem współistnie-

nia wielu narodów i kultur, których obecność spotyka 

się na każdym kroku. Rozmaitość żyjących obok siebie 

Polaków, Białorusinów, Litwinów, Rosjan, Żydów 

i Tatarów zadecydowała o bardzo różnorodnym, 

a przede wszystkim bogatym dziedzictwie kulinarnym. 

W regionie tym powstał specyficzny tygiel kulinarny, 

który charakteryzuje się rozmaitością produktów żyw-

nościowych oraz potraw regionalnych, a także specy-

ficznymi metodami przyrządzania i często niezwykłym 

dla postronnego obserwatora nazewnictwem w kuchni. 

Kuchnia ta wyspecjalizowała się w potrawach z ziem-

niaków. Często wykorzystywane są kasze, głównie 

gryczana, jaglana i pęczak. 

W porównaniu z innymi regionami Polski, w kuchni pod-

laskiej stosuje się nieco mniej warzyw, zaś potrawy są 

wysokokaloryczne oraz obfitujące w śmietanę i tłuszcze. 

Szeroki asortyment potraw z ziemniaków należy do naj-

bardziej identyfikowanych z Podlasiem. Zalicza się do 

niego: babki i kiszki ziemniaczane oraz wiele potraw 

pochodzących z Litwy. Dzięki wpływom litewskim po-

wstały specjały niespotykane na innych terenach Polski, 

proste, czasem mało wyszukane, do których zalicza się: 

kartacze - rodzaj dużych pyz ziemniaczanych nadziewa-

nych mięsem i cebulą, z dodatkiem skwarek; bliny - plac-

ki z mąki gryczanej, jajek i zsiadłego mleka; zucielki - 

niewielkie drożdżowe paszteciki z farszem grzybowym 

lub mięsnym; cebulniaczki - drożdżowe bułeczki nadzie-

wane lekko podsmażoną cebulą, które podaje się z czer-

wonym barszczem lub zupa grzybową; knysze - bułeczki 

drożdżowe z kapustą; tatarski pierekaczewnik z ciasta 

makaronowego z nadzieniem mięsnym lub serowym. 

Zasłużoną sławą cieszą się różnego rodzaju pierogi, takie 

jak: kołduny - małe pierożki z nadzieniem mięsnym z ja-

gnięciny; pielmieni, czyli pierożki z baraniną; soczewiaki 

- pierogi z ciasta ziemniaczanego nadziewane soczewicą 

z dodatkiem cebuli oraz czebureki - pierogi z mięsem. 

Typowo litewskim specjałem, do dziś powszechnym na 

Podlasiu jest tzw. kindziuk - wędlina z surowej polędwi-

cy, szynki lub karkówki natartej pieprzem, solą oraz 

czosnkiem, w specjalny sposób przechowywana i przez 

miesiąc wędzona w kominie. Potrawą jadaną nie tylko od 

święta, jak to kiedyś bywało, jest tatarski cybulnik - rodzaj 

pieroga z farszem z gęsiny lub wołowo-baranim, z drobno 

posiekaną cebulą. Do najbardziej znanych zup w kuchni 

podlaskiej należą: chłodnik litewski - podstawę stanowi 

ugotowana botwina zmieszana z zsiadłym mlekiem bądź 

kwaśną śmietaną lub jajkiem (współcześnie często zastę-

powanymi przez kefir, jogurt albo maślankę) wraz z do-

datkami, takimi jak surowy ogórek, koperek, jajko na 

twardo, a w wersji klasycznej - wykwintne szyjki rakowe, 

barszcz podlaski - wywar buraczany z dodatkiem suszo-

nych grzybów i śliwek oraz barszcz grzybowy. 

Charakterystycznymi wyrobami cukierniczymi dla regionu 

podlaskiego są: sękacz - sporządzany z dużej ilości jajek, 

mąki, śmietany, cukru i masła - jego receptura wywodzi się 

ze starej tradycji Bałtów (plemion zamieszkujących te zie-

mie), mrowisko - czyli płaty ciasta z mąki i jaj usmażone 

na oleju, ułożone w piramidę, polaną miodem, posypaną 

rodzynkami i sparzonym makiem) oraz miodownik biało-

stocki - placki miodowe przełożone kremem waniliowym 

z kruszonką, Oryginalnym wypiekiem jest również komin, 

czyli twarde ciasto z kulek ptysiowych razem z rodzynkami 

i płatkami migdałowymi zalane syropem z miodu, śmieta-

ny, cukru waniliowego i margaryny, uformowane w stoż-

kowej formie z drewna w kształcie komina. 

Z owoców na Podlasiu przyrządza się pyszne kompoty, 

np. z suszonych śliwek, oraz zupy, takie jak podawana 

na Boże Narodzenie polewka z gruszek. Owoce są też 

wykorzystywane do wyrobu wyśmienitych trunków. 

Produkuje się z nich owocowe likiery i nalewki, jak np. 

żurawinówka, jałowcówka i pigwówka. Podlasie jest 

znane też z wyrobu charakterystycznej wódki dla Pol-

ski - żubrówki, której wyjątkowa barwa i aromat są 

uzyskiwane poprzez dodanie rosnącej jedynie w Pusz-

czy Białowieskiej trawy żubrowej. Do regionalnych 

trunków zalicza się także: kiermusiankę - wódkę gatun-

kową, półwytrawną, ziołową na nalewach owocowych 

z goździkami i cynamonem, produkowaną od przeszło 

500 lat według ściśle strzeżonej receptury; miód pitny; 

likiery: poziomkowy i lipowy. Tradycyjnymi napojami 

bezalkoholowymi w kuchni podlaskiej są: kwas chle-

bowy, kwas żurawinowy, kwas z suszonych owoców, 

sok brzozowy i podpiwek. 

dr Dominik Orłowski - doktor nauk rolniczych 

SGGW w Warszawie w zakresie technologii żywno-

ści i żywienia człowieka, specjalista ds. dziedzictwa 

kulinarnego oraz gastronomii. Nauczyciel przed-

miotów gastronomicznych w ZSG im. prof. E. Pija-

nowskiego w Warszawie. 

ogłoszenie  społeczne  

Sękacz 

Pierekaczewnik 

Babka ziemniaczana 

Podpiwek 
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W nocy cichutko sypnęło śniegiem , 

Puch biały przykrył wszystko wokoło. 

Taka przyjemna cisza zimowa, 

Którą zapewnia kołdra śniegowa. 

 

Ten obraz dzieciństwo mi przypomina, 

Budzi uczucia uśpione przez życie. 

Znowu nadzieja, że dni świąteczne 

Odmienią szarość dnia codziennego. 

 

Cieszmy się wszyscy, popatrzmy wokół, 

Z myślą o bliskich, których kochamy, 

Lecz zabiegani za czymś ulotnym, 

Przez cały rok nie dostrzegamy. 

 

Dzisiaj Wigilia, stół pełen potraw, 

Choinka jak panna w wizytowej sukni. 

Na sianku opłatek, czekamy na sygnał. 

Jest - pierwsza   G W I A Z D K A. 

 

Gwiazdka też inna niż dnia codziennego. 

Ma  ONA w sobie coś ulotnego. 

Coś z bajki, siłę jakąś tajemną. 

Ten promyk mały w dniu tym jedynym, 

Rozjaśnia dusze największych łotrów, 

Nadzieję budzi głodnych i biednych. 

 

Szkoda, że świeci w roku w noc jedną. 

 

Eliza, grudzień 1993 r.  

ogłoszenie  społeczne  
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2 grudnia 2017 r. w Hali Sportowej OSiR Targówek 

przy ul. Ossowskiego 25 odbył się Otwarty Turniej 

Piłki Siatkowej zorganizowany przez: Urząd Dzielnicy 

Targówek m.st. Warszawy, Robotniczą Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Praga”, Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Bródno”, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. War-

szawy w Dzielnicy Targówek. 

Został przeprowadzony w następujących grupach wie-

kowych: 

 Grupa A (młodzież Szkół Podstawowych klasy VII 

oraz Szkół Gimnazjalnych), 

 Grupa B (młodzież Szkół Ponadpodstawowych), 

 Grupa C (Open) 11 drużyn o udziale decyduje ko-

lejność zgłoszeń. 

Siatkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sze-

ściu zawodników. 

W Turnieju wzięła rekordowa ilość drużyn, bo aż 26. 

Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogrom-

nym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najle-

piej. Walka była zawzięta i wszyscy dzielnie walczyli 

do końca lecz zwycięzców mogło być tylko 3 z każdej 

kategorii. Na zakończenie dla wszystkich drużyn, któ-

re stanęły na podium czekały na grody ufundowane 

przez Organizatorów. Spółdzielnia RSM „Praga” mia-

ła zaszczyć wręczać nagrody za zajęcie 2 miejsca. 

Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu 

sportowej rywalizacji. 

Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczest-

nikom, pogratulować zwycięzcą i zaprosić mieszkańców 

i nie tylko do udziału w kolejnych Turniejach. 

Poniżej wykaz zwycięzców Turnieju: 

W Grupie A (dziewczęta Gimnazjum) na podium stanęły: 

1 miejsce ZŁOTA ÓSEMKA, 

2 miejsce WE CAN PLAY, 

3 miejsce GANG GOŁĘBI. 

W grupie A (chłopcy Gimnazjum): 

1 miejsce SP 277, 

2 miejsce KOP BSG SG, 

3 miejsce CIORNA GLEBA. 

Grupa B (dziewczęta Liceum): 

1 miejsce TRZYNASTKA I, 

2 miejsce DZIKIE KOTY, 

3 miejsce TRZYNASTKA II. 

Grupa B (chłopcy Liceum): 

1 miejsce TRZYNASTKA, 

2 miejsce WYSOCKI, 

3 miejsce VOLL SQUAD. 

Kategoria OPEN (najbardziej liczna kategoria 

11 drużyn): 

1 miejsce NEO BRAND, 

2 miejsce SIATKA BANANÓW, 

3 miejsce GWÓŹDŹ Z AUT. 

Edyta Redestowicz 

ogłoszenie  społeczne  
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Radna Dzielnicy Praga Północ, 
przewodnicząca Rady Osiedla „Kijowska” 
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P rojekt „Z bajką przez pokolenia” zrealizowany 

przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy przy współudziale NASZEGO KLU-

BU Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” 

rozpoczął się w kwietniu bieżącego roku. Przez kilka 

miesięcy w NASZYM KLUBIE, przy ulicy Zamiej-

skiej 1, odbywały się warsztaty literackie i ilustrator-

skie. Uczestnikami byli utalentowani dorośli mieszkań-

cy Targówka, którzy wcześniej pisali, bądź dopiero co 

odkryli w sobie taki potencjał. W tym czasie powstało 

wiele ciekawych pomysłów przelewanych sukcesywnie 

na dyski komputerów. Zamierzeniem ogólnym było 

przygotowanie do druku kilkudziesięciu bajek, których 

akcja miała być osadzona na Targówku. 

W wyniku naszych działań powstały utwory bardzo 

różne, bo też bardzo różni są ich autorzy: starsi i młod-

si, o innych pasjach i zainteresowaniach. Bajki po-

ruszają różnorodne tematy, wszystko to, czym żyjemy 

na co dzień, co nas cieszy lub porusza. W naszym od-

czuciu jest to dużą zaletą zbioru, bo skłania do rozmów 

między-pokoleniowych, a że przeznaczony jest dla 

dzieci w rozmaitym wieku, nie tylko dla najmłodszych, 

czytany być po-winien wspólnie z mamą, tatą, babcią 

czy starszym rodzeństwem. My zamierzamy je czytać 

w gronie sąsiedzkim. 

Zilustrowaniem bajek zajęli się lokalni artyści, posia-

dający pewien dorobek twórczy, ale również dorośli 

amatorzy oraz dzieci uczęszczające na różnorodne za-

jęcia do naszych placówek. Przy tworzeniu ilustracji 

wykorzystano różne techniki artystycznego przekazu: 

malarstwo olejne i akrylowe, akwarelę i pastele, rysu-

nek kredkami i szkic, kolaż, a nawet tkactwo; nie za-

brakło też grafiki komputerowej. Stąd ilustracje są tak 

bardzo różnorodne, co, mamy nadzieję, jest dodatko-

wym atutem naszego projektu. 

W większości przypadków ilustracja powstawała do 

bajki. W innych opowiastka napisana została do ist-

niejącego już dzieła lokalnego artysty. Tak było 

w przypadku gobelinu z kotem, inspirowanego za-

graniczną grafiką komputerową. Tkanie bowiem to 

pracochłonna i czasochłonna technika. 

Efektem finalnym naszych wszystkich działań jest ta 

książka. Dzięki projektowi poznaliśmy bliżej miesz-

kańców Targówka i poznaliśmy ich sposób postrze-

gania naszej Dzielnicy. Poznaliśmy wiele ciekawych 

osób zarówno pod względem artystycznym: literac-

kim i plastycznym, jak i życiowym; reprezentantów 

różnych zawodów i zainteresowań. Ludzi o bogatym 

wnętrzu i chęci działań dla innych. Tacy właśnie są 

nasi Autorzy. 

Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą 

propozycję oddania się sztuce literackiej i ilustrator-

skiej, serdecznie dziękujemy. Dzielnica Targówek mo-

że poszczycić się twórczą, oczytaną i cenną pod wzglę-

dem intelektualnym społecznością lokalną. 

W myśl założeń projektu, książka opatrzona tytułem 

„Z bajką przez pokolenia” będzie dostępna w placów-

kach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy i bibliotekach szkolnych na terenie naszej 

Dzielnicy. Jest to projekt o zasięgu dzielnicowym, lecz 

naszą książkę można będzie znaleźć również w Biblio-

tece Narodowej i innych placówkach ogólnopolskich. 

Dzisiaj publikujemy pierwszą z bajek pt. „Amelka”. 

Beata Grochowska 

 Nie tak dawno temu do jednego z bloków na na-

szym osiedlu, tego z niebieskimi, obitymi blachą boka-

mi, pod numer piąty wprowadziła się mała dziewczynka. 

Zamieszkała tu z mamą, po tym, jak musiały opuścić 

rodzinny dom położony na krańcach miasta, gdy zaczęto 

tam budować drogę. I nie byłoby w tym nic dziwnego, 

gdyby nie to, że dziewczynka miała talent i wielkie ma-

rzenia. Otóż Amelka, bo takie właśnie nosiła imię, pra-

gnęła zostać sławną malarką. Marzyła, że jej obrazy za-

wisną kiedyś w ogromnym muzeum, albo chociaż na 

ścianach teatru, który znajduje się w pobliskim parku. 

Małe papużki, mieszkające razem z Amelką w niewiel-

kim mieszkanku, szeptały jej na uszko, że potrafi i że 

może się tak stać. Dziewczynka wierzyła im i każdego 

dnia malowała ich portrety. Codziennie piękniejsze. 

A papużki były szczęśliwe i ślicznie jej za to szczebiotały. 

 Amelka chętnie wychodziła przed blok, by zachwy-

cać się zielenią trawników i cudownie błękitnym niebem 

nad jej głową. Błękit był jej ulubionym kolorem. Kredą 

na chodniku rysowała wspaniałe pejzaże. A sikorki i wró-

ble podziwiały jej rysunki i to, jakie były kolorowe. Pod-

powiadały też, aby nie rezygnowała z marzeń, ponieważ 

ma wielki talent. Dziewczynka często siadywała na ła-

weczce i machała nóżkami. To bardzo ją rozweselało. 

 Mijały dni i Amelka dorosła. Z małej, beztro-

skiej dziewczynki stała się piękną kobietą. Poznała 

chłopca o błękitnych oczach, a że był to jej ulubiony 

kolor, postanowiła, że da mu szczęście. Została więc 

jego żoną. Potem na świat przyszły dzieci, które 

Amelka bardzo kochała. W ich błękitnych oczach 

widziała skrawki nieba i była szczęśliwa. Ale czegoś 

jej wciąż brakowało. 

 Ptaszki na żywopłocie witały ją wczesnym ran-

kiem, kiedy szła do pracy i pytały o marzenia. Dawno 

tu nikt nie malował pejzaży na chodnikach. Jednak 

Amelka już nie rozumiała ich świergotu. Dorośli wiele 

rzeczy zapominają. 

 Gdy była dużo starsza i nie mogła chodzić tak 

szybko jak kiedyś, przypomniało jej się, że dawniej sia-

dywała na ławeczce. Ale ławeczki już tu nie było. Ponoć 

komuś przeszkadzał hałas czyniony przez siedzącą na 

niej młodzież. Ten ktoś napisał skargę i ławeczkę zli-

kwidowano. A tak miło byłoby Amelce przysiąść i po-

machać nogami. To by ją na pewno rozweseliło. 

 Pewnego razu Amelka zachorowała. Chorowała 

długo i była coraz słabsza, i słabsza. Niestety, lekarze nie 

mieli lekarstwa, które by mogło pomóc. Jej dzieci były 

już duże, ona zaś miała siwą głowę. Wiedziała, że prze-

żyła bardzo wiele i może odejść bez żalu za tym świa-

tem. Pewnego wieczoru zasnęła na Ziemi po raz ostatni. 

 Ziemskie życie to jednak nie wszystko. Dziew-

czynka otworzyła oczy po drugiej stronie nieba. Spoj-

rzała przed siebie i zobaczyła ślicznego aniołka siedzą-

cego na chmurce. Bose stópki wystawały mu poza bia-

ły puch. Siedział i machał nóżkami. 

 – Mogę się przysiąść? – zapytała grzecznie. 

 – Oczywiście – odparł aniołek. – Siadaj, poma-

chamy nogami, to bardzo ciekawe zajęcie i rozwesela. 

– I pomachali. 

 – Gdzie jestem? – zapytała po chwili Amelka. 

 – W niebie – odparł wesoło aniołek. – Nie widzisz? 

 – Widzę. Ale tu pięknie – westchnęła dziewczynka, 

która znów była mała i zdrowa. – Jak na obrazie – dodała. 

Drogi Czytelniku 

Od tego numeru będziemy publikować bajki zawarte w  książce pt. „Z bajką przez pokolenia”, mając 

jednocześnie nadzieję, że bajki te uradują Cię, napełnią sentymentem, wzruszą, przypomną jakąś 

sytuację związaną z Dzielnicą, w której mieszkasz, mieszkałeś, bądź zamierzasz zamieszkać.  

Antologia bajek powstała dzięki projektowi literackiemu, który sfinansowany został z Funduszu Animacji 

Kultury zatytułowanemu „Z bajką przez pokolenia”.  
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 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 

 Zamienię mieszkanie 31 m2, drugie pię-

tro, przy ul. Wołomińskiej na większe 

do 40 m2. Własnościowe, z balkonem. 

Tel. 504 351 554 

 Zamienię mieszkanie komunalne, kwa-

terunkowe, 3 pokojowe o powierzchni 

56 m2 na mniejsze, dwupokojowe. 

Oferowany lokal znajduje się na 6 pię-

trze, w budynku z lat 70-tych, blisko 

planowanej stacji metra  na Targówku 

(10 minut od Ronda Żaba). Rozkłado-

we, z wystawą okien na południowy 

zachód. Trzy pokoje o powierzchni ok. 

18 m2, 10 m2, 11 m2, kuchnia widna, 

oddzielna, loggia. Mieszkanie do re-

montu. Tel. 668 395 211 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie 

zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
 

Informujemy, iż w dniu 23.01.2018 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę 

przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego nr 96 położonego w Warszawie przy ul. Piotra Skargi 63, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00470079/7. 
 

 Lokal mieszkalny położony jest na II kondygnacji i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki + wc. 

 Powierzchnia lokalu wynosi 46,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,30 m2. 

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

 Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra. 

 Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta. 
 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 285.300,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy 

oszacowania i wynosi: 

213.975,00 zł   tj. TYLKO   4.228,75 zł/m
2 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 28.530,00 zł na rachunek 

Komornika Sądowego nr 22 1020 1097 0000 7402 0084 1650 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 Agnieszki Powichrowskiej mieszcząca się Warszawie przy ul. Targowa 81/107A lub pod numerem telefonu: 

22 511 99 60 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 4932/16. 
 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00, zaś akta postępowania 

egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy 

ul. Terespolskiej 15A pod sygnaturą akt I Co 352/17. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

Sprzedam atrakcyjną działkę 

1.200 m2 w miejscowości Gaj, 

na trasie Warszawa-Wyszków. 

Tel. 504 954 209 

 – No właśnie – ucieszył się aniołek. – A gdzie są 

twoje obrazy? – zapytał. 

 – Jakie obrazy? – zdziwiła się Amelka. – Ja malo-

wałam tylko po chodnikach i to wiele lat temu. Dawno 

wszystko spłukał deszcz. 

 – No właśnie, a miałaś zostać sławną malarką – 

odparł melancholijnie aniołek. – Czemu zrezygnowałaś 

ze swoich marzeń? 

 – Chyba o nich troszkę zapomniałam, może zabra-

kło mi wiary, że potrafię, a potem nie miałam czasu… – 

Dziewczynka posmutniała. 

 – Nie martw się – pocieszył ją mały towarzysz. – 

Tu mamy mnóstwo czasu i bardzo dużo przestrzeni – 

dodał. – Zobacz. – Wskazał ręką za siebie i wysoko 

w górę. – Cały kosmos czeka na przemalowanie. 

 Amelka dokładniej się rozejrzała. 

 – Naprawdę? – spytała zaskoczona. 

 – Tak. Mamy tu wiele takich osób, które nie zdą-

żyły zrealizować swoich marzeń. A to wielka szkoda. 

Dlatego tu każdy może wziąć farby i namalować naj-

piękniejsze planety jakie tylko potrafi wymyślić. Albo 

pomalować te, które już są, w najpiękniejsze wzory 

jakie jest w stanie sobie wyobrazić. Jest ich tyle, że 

starczy dla wszystkich. Chcesz? 

 – Ale mój ulubiony kolor to błękitny – przypo-

mniała sobie Amelka. 

 – To się świetnie składa – ucieszył się aniołek 

i klasnął w dłonie. – Spójrz, niebo już dawno wyblakło, 

przydałoby się je odmalować. – Mrugnął porozumie-

wawczo swoim błękitnym oczkiem. 

 Od tej pory Amelka codziennie rano i wieczorem 

maluje niebo. Każdego dnia na inny odcień błękitu. 

I wszyscy ludzie na Ziemi podziwiają jej obrazy. Speł-

niło się jej marzenie. Stała się sławną malarką. Czasem 

dla urozmaicenia dnia myje pędzle deszczem i maluje 

na niebie tęczę. Wtedy wszyscy wychodzą przed swoje 

bloki, albo na boisko szkolne, lub do parku przed tea-

trem, bądź też na łąkę i podziwiają jej talent. A ona 

siada na chmurce i macha nóżkami. 

 I jest bardzo szczęśliwa. 

 Czasem tylko myśli, że zbyt długo czekała. 

 Nigdy nie należy rezygnować z marzeń i zwlekać 

z ich realizacją. Najlepiej zacząć je ziszczać już na 

Ziemi, bo dzięki marzeniom i pasjom życie jest pięk-

niejsze. Dzięki nim nie można zapomnieć jak to jest 

być dzieckiem. 
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