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Praga najstarsza Dzielnica prawobrzeżnej Warszawy, po wojnie na długie lata
zapomniana i pozostawiona sama sobie, od blisko dziesięciu lat doświadcza wielu
pozytywnych zmian. Kluczowym impulsem dla rozwoju Pragi była przede wszystkim
budowa Stadionu Narodowego oraz Metra. Śmiało możemy powiedzieć, że
w Warszawie zapanowała moda na Pragę. Na co dzień jednak zapominamy, że za
tymi zmianami stoją ludzie, których zazwyczaj nie widzimy na ekranie telewizorów,
nie przeczytamy w Internecie i nie usłyszymy w radiu. Jednak często to ich mrówcza
praca oraz poświęcony prywatny czas stoi za dobrymi zmianami na Pradze. Jedną
z takich osób, którą chcielibyśmy Państwu przedstawić jest Hanna Jarzębska.

P

rzede wszystkim jest skromną osobą,
zaś całe jej życie wypełnia chęć pomagania innym. Nie lubi się chwalić, więc
my czujemy się w obowiązku, aby przybliżyć Państwu tą niezwykłą postać. Znana wielu mieszkańcom naszej Spółdzielni
ze swej ofiarności w bezinteresownym
pomaganiu przy rozwiązywaniu ich życiowych problemów. Swoją działalność

społeczną w RSM „Praga” rozpoczęła
w 1994 r. Od blisko 25 lat nieprzerwanie
jest członkiem Rady Osiedla „Kijowska”.
Jej ogromna wiedza, autorytet, umiejętność
podejmowania słusznych decyzji oraz zaangażowanie przyczynia się do rozwoju
osiedla i całej spółdzielni. Pani Hanna jest
osobą głęboko zaangażowaną we wszelkie
sprawy dotyczące problemów mieszkańców Osiedla „Kijowska”
oraz dzielnicy. W swojej
pracy zawsze znajduje czas
dla każdego potrzebującego.
Pani Hania - jako członek
Rady Osiedla - była pomysłodawcą i inicjatorem wielu inwestycji i przedsięwzięć, które zostały w Spółdzielni
przeprowadzone.
Planując remonty, Zarząd
(Ciąg dalszy na stronie 3)

reklama

Z

przyjemnością informujemy, że w dniu
07.02.2018 r. Zarząd RSM „Praga”
podpisał z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga
w Warszawie” w ramach działania 1.3.2.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się
w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.
Zakres projektu jest rozległy i obejmuje
sześć budynków: Jagiellońska 64, Goławicka 4, 7, 9 or az Prałatowska 4 i 6,
zlokalizowanych na Osiedlach „Jagiellońska”
i „Targówek”.
W ramach projektu zaplanowano pełną
termomodernizację budynków (zwiększenie
docieplenia ścian zewnętrznych, wymianę
lub modernizację instalacji c.o., montaż
podzielników kosztów ogrzewania). Dodatkowo zaplanowano wymianę oświetlenia wewnętrznego budynków i wejść do
klatek 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 tym roku. Zakończenie prac w ramach projektu zaplanowane
jest na IV kwartał 2019 roku.

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, których projekt dotyczy,
przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzania obiektów
i oświetlenia w częściach wspólnych, a tym
samym do ograniczania emisji CO2 w porównaniu ze stanem sprzed modernizacji.
Całkowity koszt projektu wynosi 11 099
612,78 zł, w tym kwota bezzwrotnej dotacji to 1 520 551,19 zł, a dodatkowej (także
bezzwrotnej) premii inwestycyjnej to
1 013 700,79 zł. Spółdzielni zostanie udzielony niskooprocentowany, preferencyjny
kredyt na kwotę 6 082 204,78 zł. Pozostałe
środki to środki własne Społdzielni.
Uzyskane środki unijne, łącznie z środkami
własnymi RSM „Praga” pozwolą zakończyć
kompleksową modernizacje kolonii Goławicka i rozpocząć pracę w kolonii Prałatowska. W ramach środków z funduszu remontowego Spółdzielni zaplanowano dodatkowe
prace związane z estetyką budynków i ich
otoczenia: m.in. remont wejść do klatek,
nowe nasadzenia zieleni, nowe płotki. Dodatkowo zwolnią się środki z funduszu remontowego zaplanowane wcześniej na wykonanie części z wyżej wymienionych prac. Pozwoli to na wykonanie dodatkowych prac
w Osiedlu - na przykład rozpoczęcie remontu
budynku Prałatowska 5.
Ewelina Tomaszewska
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STYCZEŃ 2018

 Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne

podposadzkowe.
Stacja C16 Szwedzka
Stacja C17 Targówek
 Rozpoczęto demontaż zaplecza TBM.
 Kontynuowane są prace przy słupach docelowych

stacji - wykonanie 61%
 Wykonywane są ściany i słupy podperonia.
 Wykonano płytę denną wyjścia W2.
 Rozpoczęto prace przy wykonywaniu portali tunelowych.
 Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1.
Wymurowano około 400 m2 ścian.
 Kontynuowana jest budowa szachtu P1.








Kontynuowanie prac przy szachtach - wykonanie 90%
Wykonano 90% murów na poziomie -1.
Wykonano 55% murów na poziomie -2.
Wykonano 65 tynków na poziomie -1.
Rozpoczęto prace malarskie na poziomie -1.
Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem podłogi podniesionej na poziomie -1.
 Kontynuowane są prace torowe na komorze rozjazdów

Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W3.
Wykonano 100% płyty dennej na wejściu W2.
Wykonano 20% płyty dennej w wejściu W1.
Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1 (z wyjątkiem wyjść
ze stacji i otworów montażowych) zaawansowanie
wykonania całej instalacji w stropie - 60%.
 Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji
i otworów montażowych). Zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie - 60%.
 Kontynuowane jest układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
Stacja C18 Trocka
 Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na po-

ziomie-2 (rejon torów odstawczych) w sekcjach przeznaczonych do betonowania (zaawansowanie około 80%).
 Trwają roboty wykończeniowe w pomieszczeniach
podstacji (zaawansowanie 50%).
 Zakończono wykonywanie płyty peronu.
 Wykonywane są elementy pionowe stacji -85%
 Trwają prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji. (zaawansowanie 80%).
 Zakończono wykonywanie słupów docelowych stacji.
 Zakończono prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji.

 Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach

technicznych w poziomie -1 stacji
 Trwa wykonywanie ścian murowanych na torach

odstawczych poziom -1 (zaawansowanie 60%)
 Kontynuowane jest wykonywanie płyty dennej na

torach odstawczych (zaawansowanie 90%).
 Trwa wykonywanie słupów docelowych torów od-

stawczych (zaawansowanie 70%).
 Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elemen-

tach pionowych na torach odstawczych
 Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na

poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego - zaawansowanie 40%).
 Trwa wykonywanie wejścia W4 (zaawansowanie 20%).
 Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 (zaawansowanie 5%).
Redakcja
Źródło:
http://www.metro.waw.pl/dziennik-budowy-odcinekwschodni-polnocny
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ieszkanie od dewelopera czy z rynku wtórnego?
To podstawowe pytanie, które stawiają sobie
osoby planujące zakup mieszkania.
Kupno mieszkania to duża inwestycja i bardzo ważna
decyzja w życiu każdej osoby, dlatego też powinna być
dobrze przemyślana. Mieszkanie musi bowiem spełniać
niemal wszystkie nasze potrzeby odnośnie funkcjonalności, lokalizacji i dostępnej infrastruktury osiedlowej,
a co najważniejsze ceny, bo to ona jest najczęstszym
argumentem naszych decyzji zakupowych.
Oferta mieszkań na rynku pierwotnym jest bardzo bogata. Dostępne są małe kawalerki, nawet po ok. 20 m2,
przez popularne lokale 2 i 3 pokojowe oraz duże apartamenty. Można wybrać mieszkanie o najbardziej satysfakcjonującym nas rozkładzie lub dostosować układ
pomieszczeń do własnych potrzeb np. wydzielić garderobę, spiżarnię lub połączyć kuchnię z salonem albo
wydzielić ścianką działową dodatkową przestrzeń.
Wybierając mieszkania, często zastanawiamy się nad
wieloma kwestiami - lokalizacją, metrażem czy ceną.
Sprawdzamy liczne oferty w poszukiwaniu inwestycji,
która zwróci naszą uwagę. Jednak jedną z pierwszych
decyzji, jakie należy podjąć zabierając się do poszukiwania własnego „M”, jest wybór pomiędzy rynkiem
pierwotnym i wtórnym.

Dlaczego rynek pierwotny?
Kupno nieruchomości bezpośrednio od dewelopera niesie
za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim kupujący odbiera mieszkanie w stanie deweloperskim, dzięki czemu
może urządzić je według własnego uznania. A indywidualne wnętrze dopasowane do potrzeb to marzenie wielu
kupujących. W mieszkaniu od dewelopera możemy samodzielnie zaplanować układ pomieszczeń, stworzyć własną
aranżację i zdecydować o wyborze materiałów, mebli czy
dodatków. Ponadto, dużym plusem jest możliwość montażu sprzętów i rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić
energię, a tym samym zmniejszyć przyszłe opłaty.
Mieszkanie od dewelopera to bardzo często wiele udogodnień, młode sąsiedztwo, rozwiązania dostosowane
do osób niepełnosprawnych. Na nowym osiedlu możemy także liczyć na plac zabaw dla najmłodszych,
ochronę, monitoring czy przydatne usługi w parterach.
To udogodnienia, które inwestor zapewnia wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom nabywców. Kupując mieszkanie od dewelopera możemy liczyć także na to, że
ewentualne wady budynku i samego mieszkania zostaną naprawione w ramach gwarancji.
Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to często
większe możliwości uzyskania dodatkowych rabatów.
Zazwyczaj deweloper sprzedający dużą inwestycję

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Spółdzielni niejednokrotnie brał pod uwagę opinie Pani
Jarzębskiej, która doskonale zna potrzeby swojej społeczności. Wielokrotnie doradzała też Zarządowi w sprawach rewitalizacji budynków, czy zieleni. Wspierała
działania Komitetu Inicjatywy, na czele którego stał Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu naszej Spółdzielni,
w sprawie przyjęcia przez Radę Warszawy uchwały
o udzieleniu 95% bonifikaty z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto,
po przeniesieniu od 2017 r. z urzędu miasta do urzędów
dzielnicowych regulacji stanu prawnego gruntów, aktywnie zabiega i bierze udział w negocjacjach pomiędzy
spółdzielniami mieszkaniowymi a Zarządem Dzielnicy
na rzecz jak najszybszego uregulowania własności nieruchomości gruntowych na Pradze Północ.
W dużej mierze dzięki jej zabiegom wkrótce przywrócona
zostanie Biblioteka w budynku przy ul. Kijowskiej 11
(popularnym „Jamniku”). Pani Hani zabiega również, aby
Miasto odstąpiło od sprzedaży deweloperowi gruntu przy
ul. Radzymińskiej, gdzie znajduje się parking samochodowy sąsiadujący z budynkami RSM „Praga” Wiosenna 2 i 3,
a z którego chętnie korzystają nasi mieszkańcy.
Zasługi Pani Hani Jarzębskiej na rzecz społeczności
praskiej zostały docenione przez mieszkańców, którzy
od 1998 r. wielokrotnie wybierali ją jako swojego
przedstawiciela do Rady Dzielnicy Praga Północ. Jako
aktywny działacz samorządowy tworzy i ulepsza wizerunek Pragi Północ oraz Spółdzielni. Zawsze popiera
działania w kierunku realizacji wszelkich wniosków
i postulatów członków Spółdzielni oraz mieszkańców
Pragi. Jest człowiekiem wyjątkowej miary oraz wzorowym przykładem dla wszystkich działaczy samorządowych i pracowników RSM „Praga”.

Od września 2017 r. Pani Hania jest członkiem Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy. W tym czasie Komisja
rozpatrzyła blisko 1000 wniosków o przydział mieszkań
komunalnych lub socjalnych. Ponad 90% wniosków rozpatrzono pozytywnie. Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany, a członkowie Komisji osobiście podczas
wizji lokalnych zapoznają się z sytuacją mieszkańców.
Pani Hania od wielu lat szczególnie udziela się w Komisji
Edukacji Rady Dzielnicy. Dzięki jej determinacji oraz zaangażowaniu udało się wyremontować Szkołę Podstawową nr
354 przy ul. Otwockiej 3 z placem zabaw dla dzieci oraz wyremontować dach Gimnazjum nr 32. Obydwie placówki tworzą jeden zespół szkół. Jest to bez wątpienia szkoła XXI wieku. Śmiało można napisać, iż Pani Hania „wychodziła” ten
remont. „Jeśli wyniki w nauce mają się polepszyć, musimy
stworzyć ku temu właściwe warunki” - stwierdziła Pani Hania
podczas spotkania z Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. „Zabrałam ze sobą na to spotkanie zdjęcia szkoły, która wówczas znajdowała się w opłakanym stanie. Wszędzie przeciekał dach. W stołówce zabrakło garnków, do których zbierana była woda. To wywołało ogromne wrażenie na
Pani Prezydent. Po tamtym spotkaniu sprawy remontu szkoły
przy Otwockiej udało się przyspieszyć” - zwierzyła się naszej
redakcji Pani Jarzębska. Przy okazji remontu na ul. Otwocką
udało się przenieść również Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w pełni nowocześnie wyposażoną.

będzie bardziej skłonny do ewentualnych obniżek niż
osoba prywatna. Ponadto takie wydarzenia jak np. targi
mieszkaniowe są dobrą okazją do zakupu mieszkania
po niższej cenie. Spółdzielnia RSM „Praga” jako deweloper przygotował taką właśnie okazję, skierowaną do
osób zainteresowane zakupem mieszkania w inwestycjach RSM tj. w inwestycji Kamińskiego 1 oraz Metro
Targówek, bowiem już 17 i 18 lutego 2018 r. podczas
Targów Mieszkań i Domów w EXPO XXI będzie można skorzystać z oferty promocyjnej, w której przewidziane są rabaty nawet do 16.800 zł.
Mieszkanie z rynku pierwotnego to wiele udogodnień,
które warto wziąć pod uwagę decydując o zakupie
mieszkania, które będzie nam służyć przez wiele lat.
Joanna Golecka
Kolejnym wyzwaniem, który przed sobą postawiła Pani Hania,
było pozyskanie funduszy na remont Szkoły Podstawowej nr 30.
Tutaj dzięki przychylności obecnego Zarządu Dzielnicy sprawy
udało się załatwić znacznie szybciej. Remont szkoły trwa od
listopada. Pani Hania osobiście była zaangażowana w zorganizowanie pomieszczeń zastępczych dla uczniów na czas remontu.
W latach 2010-2014 swoimi staraniami przyczyniła się do zmodernizowania wszystkich placów zabaw przy praskich przedszkolach. Ponadto udało jej się zorganizować pomieszczenia na
potrzeby przedszkola przy ul. Siedleckiej 12/14 oraz zmodernizować boisko przy Szkole Podstawowej nr 254. Pani Hania wspierała też przeprowadzoną kilka lat temu renowację zabytkowego
budynku L.O. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej.
Pani Hania Jarzębska jest również wieloletnim członkiem Komisji
Infrastruktury. Także i na tym polu ma na koncie wiele sukcesów,
które są dla mieszkańców Pragi zauważalne. Przez wiele lat zabiegała
o budowę nowoczesnych miejskich placów zabaw oraz siłowni
plenerowych, które w ostatnich latach udało się zrealizować. Przyczyniła się do budowy ścieżek rowerowych, stworzenia kompleksów
sportowych przy ul. Szanajcy 5, Targowej 86, Kawęczyńskiej 44.
Pani Hania nie odmawiała pomocy nikomu. Jako Radna znalazła czas i sposób, aby doprowadzić do zakupienia pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w przedszkolu przy ul. Jagiellońskiej,
zaś po interwencjach mieszkańców i starań Pani Hani w wielu
budynkach komunalnych udało wymienić się stolarkę okienną.
Dzięki działalności Pani Hani na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaczęto rozwijać system monitoringu w niebezpiecznych miejscach oraz zwiększono ilość patroli Policji.
Warto przypomnieć, że jedne z pierwszych kamer miejskiego monitoringu pojawiły się w Osiedlu „Kijowska”.
O działaniach i sukcesach Pani Hani na rzecz mieszkańców
Pragi można by jeszcze wiele opowiadać. Nie chcąc jednak
„przegadać” jej zasług, tutaj postawimy kropkę. Wspomnimy
na koniec tylko, że działalność Pani Hani nie pozostaje bez echa,
o czym chociażby świadczy otrzymane w 2015 r. odznaczenie
Zasłużony dla Warszawy.
Łukasz Zaprawa
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iałołęka przez długi czas traktowana była po
macoszemu. Wpływ na to miało wiele czynników. Głównym jednak było to, że dzielnica ta zdawała się być w ogromniej odległości od centrum
Warszawy, miejsc gdzie spędza się ciekawie czas,
spotyka z przyjaciółmi, pracuje, robi zakupy, żyje.
Średnie zaludnienie Białołęki nie jest imponujące

Tutaj powstała także największa, nowoczesna Północna Galeria Handlowa, która jest konkurencją dla
pozostałych obleganych przez warszawiaków centrów, np. Arkadii.
Dodatkowo Białołęka może pochwalić się całkiem
sporym wyborem nowych inwestycji, w których mieszkania są nie tylko bardzo
funkcjonalne, ale także
atrakcyjne cenowo.

z centrum miasta i bezpośredni dostęp do pętli autobusowej czy przystanków tramwajowych oraz bliska odległość do stacji Metro Młociny - tylko 12 minut!
Białołęka to dzielnica, którą warto odczarować i dać
sobie szanse, żeby ją pokochać, bo warto!
Joanna Golecka

Jednym z takich przykładów jest inwestycja zlokalizowana w doskonałym punkcie Tarchomina
przy głównych ulicach
Światowida i Myśliborskiej - Kamińskiego 1 (na
zdjęciu poniżej budynek
Kamińskiego 1 na tle całej
Kolonii
Kamińskiego).
W skład budynku wchodzą 83 mieszkania o funkcjonalnych
metrażach
31,4 m2 - 83,5 m2. Budynek posiada cztery klatki
i wynosi mniej niż 50% średniego zaludnienia
w Warszawie. Głównym argumentem, który odstraszał potencjalnych mieszkańców była oprócz lokalizacji słaba komunikacja z resztą miasta. Sytuacja
poprawiła się znacznie po oddaniu do użytku mostu
Marii Curie Skłodowskiej. Dzięki temu dziś możliwy
jest szybki dojazd do stacji metro „Młociny” co diametralnie zmieniło dojazd do centrum.
Do 2022 roku ma być także ukończona II linia metra, która co prawda nie obejmie dzielnicy, ale da
nowe możliwości komunikacji (np. szybki dojazd na
Bródno i przesiadka do metra).
Białołęka to przede wszystkim osiedla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, ale także szukających spokoju osób starszych. Są to osiedla z licznymi placami
zabaw, niezmierzonymi terenami do aktywnego spędzania czasu, mnóstwa zieleni i tras rowerowych.
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schodowe wyposażone
w windy. Wszystkie
mieszkania posiadają przestronne balkony i ogródki.
Gratką dla osób aktualnie
poszukujących mieszkania
jest także przygotowana
przez dewelopera inwestycji RSM „Praga”, promocja 3% upustu na zakup
mieszkania 3 lub 4 pokojowego. W niedalekiej
odległości od inwestycji
znajdziemy m.in. żłobek,
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, banki
i hale sportowe.
Znaczącą zaletą jest również znakomite połączenie

N

a łamach ostatniego numeru eReSeM PRAGA,
na stronie www.rsmpraga.pl oraz na naszym profilu facebookowym ogłosiliśmy konkurs, skierowany
do osób niepełnosprawnych „WYGRAJ ROWER”.
Przypominamy, że Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z RSM „Praga”,
ufundował dla mieszkańców naszej Spółdzielni rowery rehabilitacyjne. Konkurs polegał na dokończeniu zdania „Rower to dla mnie…”.
W konkursie wzięło udział 18 uczestników. Komisja
Konkursowa wyłoniła 5 zwycięzców, choć początkowo
miało być ich tylko czterech, ale PCK postanowiło
przyznać dodatkowy rower.
Poniżej przedstawiamy Zwycięzców oraz ich hasła!
1. Zdzisław Małecki - Osiedle „Por aje”
Hasło: „Rower to dla mnie druh, kiedy nogi, mięsnie idą w ruch, tak powoli się rozkręca, znikną
bóle twarde mięśnia. Włosy znów rozwiewa wiatr
dla chorego życia wart.”
2. Elżbieta Przyłucka - Osiedle „Kijowska”
Hasło: „Rower to dla mnie nadzieja. Nadzieja na
uśmiech mojej wnuczki.”
3. Michał Kowalczyk - Osiedle „Kijowska”
Hasło: „Taki rower by mi się przydał a kupić
mnie nie stać.”
4. Petr Żak - Osiedle „Er azma”
Hasło: „Rower to dla mnie podróż do normalności z zarazem powiew we włosach, których już
nie mam.”
5. Joan Enid Szczepaniak - Osiedle „Generalska”
Hasło: „Rower dla mnie najlepszy sposób na poruszanie się, na spacer z rodziną, więcej samodzielności i akceptacji.”

Michał Kowalczyk, Osiedle „Kijowska”
Wnuczka Pani Elżbiety Przyłuckiej, Osiedle „Kijowska”

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Olga Nietubyć
Petr Żak, Osiedle „Erazma”

Zdzisław Małecki, Osiedle „Poraje”
reklama

Joan Enid Szczepaniak, Osiedle „Generalska”
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Zaczęło się od zwykłych dyskusji o Pradze, jej potrzebach i problemach. O tym co się przez wiele lat udało
zrobić i co pozostało jeszcze do zrobienia. W ten sposób zrodził się pomysł na założenie Stowarzyszenia
„Mieszkańcy dla Pragi”, którego celem jest przede wszystkim dbanie o rozwój Pragi. Założycielami
Stowarzyszenia są: Hanna Jarzębska, Małgorzata Markowska, Marek Bielecki oraz Piotr Pietruszyński.
„Im częściej i więcej dyskutowaliśmy, tym bardziej
odkrywaliśmy, jak wiele jest jeszcze na Pradze do zrobienia” - stwierdziła Hanna Jarzębska, członek założyciel Stowarzyszenia, dodając, że „zainteresowanie
naszym Stowarzyszeniem wśród Prażan jest co raz
większe”.
Stowarzyszenie stawia na rozwój Pragi przede
wszystkim poprzez poprawę efektywności praskich
instytucji samorządowych, wspieranie działań mają-

cych na celu poprawę życia mieszkańców, edukację,
a także organizowanie życia społecznego i towarzyskiego. Stowarzyszenie chce również wspierać
wszelkie działania mające na celu rewitalizację zaniedbanych obszarów miejskich. „Istotne jest również dla nas upowszechnianie wiedzy historycznej
o Pradze, krzewienie lokalnej tożsamości i poczucia
dumy z Pragi, a także postaw otwartości, ciekawości
i tolerancji” dodała Hanna Jarzębska.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze cele, które postawiło przed sobą
Stowarzyszenie:
 Wybudowanie
nowego żłobka miejskiego przy ul. Stolarskiej,
 Wybudowanie
przedszkola miejskiego przy ul. Markowskiej,
 Nacisk na profilaktykę zdrowia
w placówkach przedszkolnych i szkołach,
 Darmowe posiłki
dla dzieci w przedszkolach i szkołach
z
najuboższych
rodzin,






















Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z najuboższych rodzin,
Promowanie talentów wśród dzieci i młodzieży na
Pradze, m. in. poprzez organizowanie wsparcia
finansowego dla ich rozwoju,
Udział szkół praskich w programach wymiany dzieci i młodzieży z innymi szkołami w krajach UE,
Organizowanie w szkołach warsztatów nt. różnych
kultur i religii.
Krzewienie wśród młodzieży wiedzy nt. wielokulturowości Pragi na przestrzeni wieków,
Budowa i modernizacja istniejących domów komunalnych, poprawa wyposażenia mieszkań
m.in. poprzez budowę łazienek dla każdego
mieszkania,
Rewitalizacja praskich kamienic,

Przyspieszenie postępowań administracyjnych
w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z możliwością zastosowania 95% bonifikaty,
Regulacja gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych,
Kontynuowanie budowy obwodnicy śródmiejskiej,
Rewitalizacja obszarów i społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
Dbałość o pozytywny, miastotwórczy i zrównoważony charakter rozwoju Pragi m. in. poprzez organizowanie warsztatów z udziałem najlepszych specjalistów w zakresie urbanistyki,
Aktywizacja seniorów,
Doprowadzenie do zakazu palenia w piecach węglowych oraz zorganizowanie funduszu na wymianę pieców węglowych na piece zasilane gazem,
Utworzenie tężni w Parku Praskim,
Uspokojenie ruchu samochodowego na niektórych ulicach poprzez wprowadzenie stref ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz „oddanie miasta pieszym”,
Współpraca z instytucjami kulturalnymi na Pradze,
w tym w szczególności z Muzeum Pragi.

Program jest bardzo ciekawy i ambitny. Mamy nadzieję, iż działalność Stowarzyszenia przyczyni się
do tego, iż Praga będzie korzystnie zmieniać się na
naszych oczach.
m.d.p.
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Ważne jest więc, aby twój kolega, przyjaciel, domownik wiedział, co czujesz w danym momencie. Nawet jeśli
twoje uczucia są wzburzone, lepiej to zakomunikować,
mówiąc „przepraszam, jestem zdenerwowany” zamiast
robić miny lub udawać, że nic się nie dzieje.

Stosunki międzyludzkie bywają czasem obszarem wyzwań. I w rodzinie, i w pracy z niektórymi osobami
układa nam się dobrze, z innymi zaś łatwiej o nieporozumienia, a nawet konflikty. Jak więc budować dobrą
atmosferę?
Oto kilka punktów, które wydają się bardzo ważne.
1. Nie włączajcie automatycznego pilota.
Wszelkie długoterminowe relacje mają swoje wzloty
i upadki. Należy więc w każdej fazie aktywnie pracować nad relacją i rozwiązywać problemy, od razu wtedy gdy się pojawiają, zamiast ignorować je i mieć nadzieję, że same znikną.
Szczera komunikacja ma tu kluczowe znaczenie!
Kiedy nie macie żadnych problemów i wszystko idzie
świetnie, warto również wtedy codziennie pracować
nad tworzeniem dobrej atmosfery, pamiętając o życzliwości, uśmiechu, miłych gestach.
2. Budujcie i wzmacniajcie wzajemne zaufanie.
W każdej relacji zawodowej i rodzinnej istnieje jakaś wzajemna zależność. Abyście więc ty i druga strona mogli
poczuć się komfortowo, powinniście być dla siebie niezawodnymi i godnymi zaufania osobami. Bycie godnym
zaufania i niezawodnym to najlepszy sposób, by pokazać,
że relacje z otoczeniem to coś, co traktujesz poważnie.
Dlatego postępuj zgodnie z zasadami, które ustalacie.
- Dotrzymuj obietnic, aby twoje słowo miało prawdziwą wartość. Kiedy powiesz, że coś zrobisz, zrób to.
- Nie okłamuj nikogo ani nie zniekształcaj prawdy.
3. Znajdujcie to, co was łączy, a nie dzieli.
Różnice zdań, rozbieżności w poglądach zdarzają się
w nawet najlepszych układach zawodowych, towarzyskich i rodzinnych, więc ważne jest, aby dojść do kompromisu w dojrzałym sporze. Dlatego też nie patrz na
sytuację z perspektywy „zwycięzcy” lub „przegranego”,
a zamiast tego staraj się spotkać z rozmówcą gdzieś
pośrodku w kwestiach, które omawiacie. Oto kilka
przydatnych wskazówek:
- Zawsze słuchaj uważnie tego, co mówi druga strona,
zanim odpowiesz.
- Unikaj osądzania i zawsze staraj się zobaczyć rzeczy
również z cudzej perspektywy.
- Zachowuj otwartość wobec czyjejś postawy, co, mimo własnego odmiennego zdania, pozwala odnieść się
do niej ze zrozumieniem.
4. Okazujcie sobie cierpliwość i bądźcie skłonni
przebaczać.
Ważne jest, aby mówić ludziom „przepraszam” lub
„odpuszczam” i to powinno naprawdę coś znaczyć.
Szczerość, szczególnie w odniesieniu do przeprosin, jest
bardzo ważna we wszystkich międzyludzkich relacjach.
Aby ułatwić sobie porozumienie w trudnych momentach, kiedy emocje wydają się górować nad rozsądkiem,
rozmawiaj otwarcie, używając zwrotów „Staram się być
cierpliwy, ale czuję się sfrustrowany, ponieważ...”

Prawdziwe przebaczenie pomoże utrzymać przyjaźń,
więź, a nawet zwykłą sympatię wobec kogoś, jeśli pojawią się jakieś pęknięcia.
5. Dbajcie o swoją osobistą przestrzeń w rodzinie,
wśród przyjaciół, w pracy.
To naturalne, że w niektórych sytuacjach trudno jest
o to zadbać, ale zapukanie do czyjegoś pokoju, zapytanie, czy nie przeszkadzamy w danej chwili, zwracając
się z jakąś sprawą, zwiększa odczuwalnie komfort
wspólnego przebywania w każdej przestrzeni i relacji.

10. Pielęgnujcie poczucie humoru.
Poczucie humoru pozwala uniknąć niepotrzebnych
napięć, jeśli są jedynie wynikiem przypadkowych okoliczności. Pogodni ludzie czują się z zasady lepiej
i generują wokoło siebie dobre emocje.
11. Doskonalcie się.
Bycie w stałym kontakcie z drugim człowiekiem
oznacza również nieprzerwany proces rozwoju.
W każdym układzie macie szansę z roku na rok zacieśniać i pogłębiać relację. Staż znajomości bliższej lub
dalszej bywa jej wielkim kapitałem - coraz lepiej siebie znacie, więc wasza odwaga w podejmowaniu
wspólnych wyzwań rośnie!
Życzę wam wspaniałych relacji.

6. Znajdujcie wspólny mianownik.
Nawet jeśli koncentrujemy się na własnych sprawach,
warto zadbać o to, aby co jakiś czas pojawił się jakiś
wspólny wątek. W rodzinie, wśród przyjaciół warto
na przykład przeczytać tę samą książkę lub chociażby
obejrzeć jakiś film po to, by podyskutować ze sobą na
ten temat. W pracy rozmowa o czymś, co jest ważne
dla drugiej strony i dla nas, np. ulubione zwierzę,
jakaś pasja, ułatwia budowanie porozumienia. W każdej relacji, nawet służbowej, ważne są małe gesty
tworzące rodzaj bliskości.
7.
Dawajcie
sobie
wsparcie i zachętę.
Sekretem udanych relacji
z ludźmi jest celebrowanie sukcesów i udzielanie
sobie wsparcia oraz zachęty do realizacji celów.

Joanna Godecka
Terapeutka, life coach i trenerka. Ekspert i doradca
w sprawach relacji międzyludzkich.
Artykuł pochodzi z miesięcznika „Wiadomości Sąsiedzkie Wesoła”.

o g ło s z e n ie s p o łe c z ne

Na przykład: pomóż przyjacielowi przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej, dodaj mu otuchy,
zapewnij o tym, że wierzysz w niego. Kiedy twój
kolega z pracy osiągnie
jakiś sukces, pogratuluj
mu, a jeśli coś mu się nie
uda, zapewnij, że na pewno będzie lepiej następnym razem.
8. Szanujcie się wzajemnie.
Nikt nie jest doskonały
i każdy popełnia błędy.
Szanowanie drugiego
człowieka to dawanie mu
prawa do tego. Nigdy nie
podnoście na siebie głosu
ani nie znieważajcie siebie słowami. Nie próbujcie sobą nawzajem manipulować ani używać czyichś słabości przeciwko
niemu. Zawsze pamiętajcie, co cenicie w sobie
nawzajem.
9. Bądźcie dla siebie
czytelni.
Okazywanie emocji buduje emocjonalne bezpieczeństwo w relacjach.
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Targówek to dzielnica znajdująca się na prawobrzeżnej stronie Warszawy. Oddalony jest od centrum
miasta zaledwie o 8 km. Dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej do Śródmieścia można się
stąd dostać autobusem w około 20 minut, równie szybko do centrum dostaniemy się rowerem, a podróż
samochodem zajmie mam jedyne 15 minut.

T

rwa także budowa II linii metra, która na Targówku będzie mieć aż trzy stacje, co jeszcze bardziej
usprawni komunikację z innymi rejonami Warszawy.
Otwarcie II linii metra zaplanowane jest na połowę
2019 roku wówczas mieszkańców Targówka do Nowego Światu będzie dzielić zaledwie 5 stacji metra!

odwiedzanych teatrów Warszawy. Co roku gości w nim
ponad 80 tysięcy widzów na ponad 300 spektaklach.
Zdecydowana większość przedstawień znajdujących się
w repertuarze teatru to widowiska muzyczne adresowane do widzów dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
W ostatnich latach Rampa podbija serca mieszkańców
Stolicy przede wszystkim cyklem widowisk muzycznych opartych o największe
przeboje Broadway’u.
Na Targówku znajduje się również wiele
ciekawych i wartych odwiedzenia obiektów historycznych, takich jak największa w Warszawie nekropolia o powierzchni 113 ha z grobem Mieczysława
Fogga i Romana Dmowskiego, drewniany kościół pod wezwaniem Św. Wincentego à Paulo wybudowany w latach
1887-1888, kościół Zmartwychwstania
Pańskiego wzniesionym w 1919 roku,
Teatr Rampa, Cmentarz Żydowski założony w 1780 roku.

Targówek to atrakcyjna dzielnica także pod względem rekreacji. Aż jedną trzecią jej powierzchni pokrywają tereny zielone z Parkiem im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” , Parkiem Leśnym Bródno, Parkiem Bródnowskim oraz licznymi skwerami. Dzielnica posiada także wiele ścieżek rowerowych, co stanowi jej duży plus w dobie rosnącej popularności tej
formy aktywności, basen Polonez, boisko sportowe
czy stadion DKS Targówek.
Nie można również pominąć Teatru Rampa, który jest
kulturalnym sercem Targówka oraz jednym z najliczniej

Dzielnica ta oferuje także dobrze rozwiniętą infrastrukturę handlowo-usługową, mnogość
placówek medycznych oraz szeroką ofertę edukacyjną od przedszkoli aż po szkolnictwo wyższe, jest tu
zatem wszystko, czego można oczekiwać do idealnej
lokalizacji. To ostatni taki moment kiedy można
jeszcze nabyć mieszkania w atrakcyjnych cenach, są
one bowiem teraz niższe niż w wielu innych miejscach Warszawy, a deweloperzy prześcigają się
w pomysłach na atrakcyjne i wyjątkowe osiedla.
Jedną z tego typu inwestycji, której niewątpliwe
warto się przyjrzeć bliżej, jest inwestycja Metro Targówek budowana przez RSM „Praga”. Budowa osie-

dla rozpoczęła się w roku 2016, a ma zostać całkowicie zakończona w IV kwartale 2018 roku.
Inwestycja Metro Targówek to kwintesencja nowoczesności. Mieszcząca się przy ulicy Ossowskiego 11
została zaprojektowana według najnowszych trendów
architektonicznych i zawiera w sobie szereg funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych i technologicznych, w tym udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Słoneczne i przestronne mieszkania, podobnie
jak cały budynek, cechuje nieszablonowy design oraz
wysoki standard wykończenia. Obiekt mieści 92
mieszkania o zróżnicowanych metrażach od ok.
50 m2 do przeszło 100 m2. Wszystkie lokale niosą za
sobą niemal nieograniczone możliwości aranżacji
przestrzeni. Swój spokój odnajdą tu zarówno ludzie
młodzi i aktywni, rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze. Każde mieszkanie zaopatrzone jest także w loggie lub taras, a niektóre z nich - w oba z tych rozwiązań. Inwestycja wyposażona jest w pięć klatek schodowych, co gwarantuje mieszkańcom maksymalny
komfort i niezależność. Użytkownicy budynku mają
do dyspozycji komórki lokatorskie oraz prywatny
parking i wózkownie. Niewątpliwym atutem jest sąsiedztwo punktów usługowych umiejscowionych na
parterze i pierwszym piętrze budynku. Ponadto
obiekt jest całodobowo monitorowany, a na terenie
dziedzińca znajduje się plac zabaw. Osiedle znajduje
się bardzo blisko budowanej stacji II linii metra „Targówek”, co umożliwi podróżowanie do centrum
miasta w zaledwie 15 minut. Metro Targówek to bez
wątpienia jedna z najatrakcyjniejszych inwestycji na
warszawskim rynku.

Targówek to dzielnica o wielkim potencjale. Na jej
terenach nieustannie powstają nowe, interesujące inwestycje deweloperskie oferujące atrakcyjne ceny
mieszkań w stolicy. Rozwój tego rejonu oraz powstanie II linii metra, znacznie ułatwi komunikację
z innymi częściami Warszawy, niewątpliwie uatrakcyjni Targówek. Dlatego warto mu się przyjrzeć, gdyż
ma do zaoferowania wszystko to, czego możemy
oczekiwać od miejsca, które chcemy nazywać domem.
Dodatkowo warto pamiętać, że wraz z pojawieniem
się metra ceny na Targówku znacznie wzrosną, dlatego warto wykorzystać fakt, że w chwili obecnej ceny
tu są wyjątkowo atrakcyjne i konkurencyjne.
Joanna Golecka
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Osiedle Kijowska

W

budynku Łochowska 1/29 wykonany zostanie
remont klatek schodowych wraz z podniesieniem
standardu i jakości wykończenia wnętrz. Celem remontu,
oprócz polepszenia estetyki klatek schodowych, jest nadanie nowoczesnego wizerunku przestrzeni wspólnej
budynku, nawiązującego do obowiązujących obecnie
standardów wykończenia nowobudowanych budynków
mieszkalnych. Ze względów technologicznych i organizacyjnych, przed przystąpieniem do remontu klatek,
konieczne będzie wykonanie w tym budynku następujących remontów zaplanowanych na rok 2018:
 opracowanie dokumentacji technicznej wymiany wewnętrznych linii zasilających w instalacji elektrycznej budynku,

Osiedle Targówek

P

roblem bezdomności, to problem ogólnokrajowy.
Bezdomność to również problem złożony - z jednej strony żal człowieka, z drugiej - jeśli bezdomny
koczuje na naszej klatce schodowej, to zaczyna niekiedy zwyczajnie przeszkadzać.
Bezdomni najczęściej pojawiają się w godzinach
nocnych i szybko znikają. Bywa i tak, że pojawiają
się na dłużej. Mieszkańcy zgłaszają wtedy sytuacje
o bezdomnych, którzy dostają się do środka budynków mimo zainstalowanych domofonów oraz czujności samych mieszkańców. W budynkach widziani
są wtedy najczęściej na wyższych piętrach, gdzie
łatwiej im się ukryć. Zwykle lokatorzy chcą jak najszybciej pozbyć się obcych, jednak w sytuacjach gdy
nie stwarzają problemów, otrzymują pomoc.
Osoby bezdomne w dużych blokowiskach można
z pewnością podzielić na trzy przypadki. Ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji nie z własnej winy, ale na
skutek jakichś wydarzeń losowych. Bardzo mili, zadbani
oraz przede wszystkim bezproblemowi. Osoby, dla których bezdomność jest sposobem na życie. Ciężko to
zrozumieć, ale maja do tego prawo. Również z reguły są
bezproblemowi. Trzeci przypadek to bezdomni którzy
nadużywają alkohol, czasem agresywni, często śmierdzący, nie liczący się z nikim w swoim zachowaniu.
Ostatni przypadek szczególnie daje się we znaki.
Mieszkańcy proszą wtedy o interwencję policję lub
straż miejską oraz Administrację.
W jednym z budynków na osiedlu Targówek
„zakradał” się mężczyzna w średnim wieku. Początkowo nie stwarzał kłopotów, mieszkańcy jakoś przymykali oko i nie wyrzucali go z budynku. Niektórzy
pomagali nawet, okazując swoje dobre serce. Współczucie zdecydowanie się skończyło, gdy któregoś ranka zanieczyszczenie klatki sięgało od szóstego piętra
na parter. Początkowo miły człowiek zmienił się diametralnie w swoim zachowaniu. Oczywiście, że warto
pomagać drugiemu człowiekowi ale czy na pewno
osobie, która w taki sposób okazuje swoją wdzięczność? Sytuacje bywały różne i to właśnie one zadecydowały o dalszych losach tego człowieka.
Z uwagi na obecność w tym przypadku nieproszonego już gościa, mieszkańcy prosili o pomoc swoją






wymiana wewnętrznych linii zasilających,
remont pokrycia dachu,
docieplenie stropodachu,
ponadto wykonana również zostanie wymiana urządzeń napędowych dźwigu towarowego w klatce 2.

W budynku Białostocka 9 wcześniej zapowiadany
remont klatek schodowych poprzedzony zostanie
wykonaniem instalacji przeciwpożarowej zgodnie
z decyzją Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej.
27 listopada 2017r. przystąpiono do robót związanych z dostosowaniem budynku do wymogów określonych przez Straż Pożarną , zaś po ich zakończeAdministrację, która mając już wcześniejszą wiedzę
od gospodarza budynku, zgłosiła problem na cyklicznie odbywających się spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa. Przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Dzielnicy Warszawa „Targówek” oraz
Administracji ustalili, że konieczne jest unormowanie sytuacji i zapewnienie spokoju mieszkańców jak
i udzielenie pomocy bezdomnemu. Człowiekowi,
który w pewnym momencie swojego życia najzwyczajniej się zagubił.

niu wykonany zostanie kompleksowy remont klatek
schodowych i holi wejściowych do budynku. Roboty remontowe wiążą się z wykonaniem także remontu tablic głównych instalacji elektrycznej budynku (właśnie rozpoczętego), wymianą oświetlenia wewnętrznego klatek na energooszczędne wykorzystujące technologię LED oraz dalszą rozbudową instalacji monitoringu osiedlowego. Kontynuowane również będą prace związane z modernizacją
oświetlenia terenu wewnętrznego. Przewidywane
jest wprowadzenie kontroli wjazdu na teren osiedlowy za pomocą szlabanów, zaś na terenie rekreacyjnym urządzony zostanie plac do ćwiczeń street
workout, stanowiący uzupełnienie istniejącej siłowni plenerowej.
Maciej Czernikowski

wych mają zdecydowanie większe możliwości niesienia pomocy niż my sami. Ciepłe schronienie, posiłki, opieka medyczna czy możliwość uprania odzieży to tylko nieliczne z nich.
Mili Państwo nie działajmy sami i wspomóżmy nasze
dobre chęci odpowiednimi działaniami.
Maciej Gaik
o g ło s z e n ie s p o łe c z ne

Budynek objęto ponadnormatywnymi
kontrolami.
Straż Miejska próbowała
przekonać i przewieźć bezdomnego do schroniska,
gdzie otrzymałby stałą pomocą, jednakże bez zgody
samego zainteresowanego
takie działania nie były
możliwe. Systematyczność
oraz sprawne działania
wszystkich zainteresowanych w tym samych mieszkańców, przyniosła oczekiwany efekt. Podróżnik,
który początkowo nie stwarzał problemów, otrzymywał pomoc. Ten sam człowiek, który z nieznanych
powodów zaczął tak bardzo
uprzykrzać życie również
tym co mu pomagali, przyjął
w końcu propozycję i skorzystał z programu pomocy.
Skutecznym sposobem na
zapobieganie podobnym
sytuacjom jest niewpuszczanie osób postronnych
na klatkę schodową. Może
warto, aby mieszkańcy
porozmawiali między sobą
i umówili się, że nie będą
wpuszczać obcych? Oczywiście, że warto pomagać.
Rozważmy może inną formę pomocy. Może zamiast
kanapki czy herbaty zgłośmy problem odpowiednim
służbom sytuacje o zauważonym bezdomnym. Pracownicy służb munduro-
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dministracja Osiedla „Generalska” systematycznie prowadzi remonty, które znacząco wpływają
na estetykę Osiedla. Realizowane są potrzeby mieszkańców w zakresie zapewnienia im bezpiecznych
i przyjaznych warunków życia. Wśród licznych prac
realizowanych remontowych w Osiedlu w jego warszawskiej części w podobnym zakresie realizowane są
zadania remontowe w Markach gdzie znajduje się
6 budynków usytuowanych przy ul. Mieszka I i Okólnej. W ostatnim czasie na szczególną uwagę zasługuje
wymiana oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach przy ul Mieszka I 13, 15 i 17 na oświetlenie
energooszczędne w technologii LED. Zdecydowanie
obniżyło to koszty zużycia energii elektrycznej we
wspólnych częściach nieruchomości. W pozostałych
budynkach prace związane z modernizacją oświetlenia
rozpoczęły się z początkiem 2018 r.
Zadbaliśmy też o bezpieczeństwo. Dzięki działaniom Administracji Osiedla w tym administratora
budynku przy ul. Mieszka I 15 została zainstalowana kolejna kamera monitoringu o wysokiej rozdzielczości. Podobna kamera znajduje się przy budynku Mieszka I 17. Takie działania przyczyniły
się do zmniejszenia chuligaństwa, wandalizmu,
kradzieży, ograniczenia przebywania w obrębie
budynków osób spożywających alkohol a co najważniejsze zwiększyły poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców. Zakup kamery i jej zainstalowanie
zostały wykonane na koszt Urzędu Miasta w Markach i na prośbę Administracji Osiedla „Generalska”
włączone do monitoringu miejskiego.

Osiedle Targówek

K

W przypadku „samoczynnego” dodawania przez wodomierz zimnej wody kolejnych litrów, na liczniku można
zauważyć równoległe „cofanie się” i zmniejszanie wskazań
wodomierza wody ciepłej. W tych przypadkach powstałe

iedy dochodzi do samoczynnego
przesuwania się mechanizmu liczydła wodomierza, gdy nikt z domowników nie pobiera wody, oznacza, że
w naszym mieszkaniu wystąpiła awaria.
Jej przyczyną może być niesprawność
spłuczki wc w naszej łazience. Po napełnieniu woda przelewa się poprzez
mechanizm spłukujący do miski ustępowej lub poprzez zużytą uszczelkę dzwonu. Często jest to tak mały strumień,
niezauważalny gołym okiem. W ten
sposób zwiększa się stan licznika wodomierza, narażając nas na straty.
Z zupełnie innych powodów dochodzi
do pojawienia się samoczynnych obrotów liczydła w wodomierzach, mimo
szczelnie w tym czasie zamkniętych
baterii czerpalnych.
Tego typu sytuacja może mieć miejsce
najczęściej przy montażu baterii TERMOSTATYCZNYCH z mieszaczem.
Przepływy mogą być niewielkie, ale zdarzają się również znaczące. Jeżeli są rejestrowane przez wodomierz, mogą powodować niespodziewany wzrost zużycia, a tym samym opłat z tego tytułu.

Schemat spłuczki

w mieszaczu baterii „przepięcie”
spowodowane jest różnicą ciśnień
zachodzących w tych instalacjach.
Aby uniknąć wyżej opisanych
sytuacji wskazane jest zainstalowanie przed baterią zaworów zwrotnych uniemożliwiających cofanie
się liczników, utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń sanitarnych oraz sprawdzanie
stanu liczydeł wodomierzy.

Stanisław Perzanowski

Janina Świderska,
Mariusz Pazio
reklama
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Osiedle Jagiellońska

czworonożnych milusińskich są niewidoczne, da się je
tylko poczuć po zapachu jaki ciągnie się za nieszczęśnikiem, któremu udało się „je złapać”. W związku z powyższym Administracja Osiedla „Jagiellońska” apeluje
do mieszkańców naszego Osiedla, posiadających czworonożnych przyjaciół, o sprzątanie po nich, tak abyśmy
wspólnie cieszyli się czystością otaczającego nas terenu.

zanowni Państwo, w końcu zawitała do nas zima,
która nie przypomina jesieni czy wczesnej wiosny.
Styczeń przyniósł nam dawno wyczekiwany przez najmłodszych śnieg oraz niewielki mróz. Szarobure i dotąd
nieciekawe widoki przykryła biała puchata kołderka,
która cieszyła oko niejednego z nas. Niestety ten sielski
widok, szybko został zakłócony przez otaczające nas
odchody spacerujących psów pozostawione przez ich
właścicieli, które na tle śniegu uwidoczniają się jeszcze
bardziej. Uciecha dzieci trwała krótko, szczególnie wtedy
gdy rodzice co chwile przypominają „patrz gdzie idziesz,
bo w coś wejdziesz” a po pobycie na przysłowiowej
„górce” muszą czyścić z ekskrementów ubrania lub obuwie. Niestety pozostawione przez właścicieli odchody

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. właściciele
zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy
umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.

S

W Nowy Rok zazwyczaj wchodzimy z postanowieniem, które chcemy zrealizować. W 2018 roku posta-

Osiedle Kijowska
L.p.

R

SM „Praga” od roku 2011 prowadzi w budynkach Osiedla „Kijowska” modernizację instalacji
elektrycznych na klatkach schodowych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę okablowania i osprzętu elektrycznego klatek schodowych oraz wewnętrznych linii zasilających aż do skrzynek bezpiecznikowych w lokalach
mieszkalnych, obejmuje również montaż tablic głównych wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących
dzisiaj standardów.
Tabela obok zawiera zestawienie budynków Osiedla
„Kijowska”, w których już wykonano wymianę WLZ

Osiedle Jagiellońska

Szanowni Państwo,
W związku z próbami włamania do mieszkań
w jednym z budynków naszej Spółdzielni, prosimy
mieszkańców o wzmożoną czujność i przedstawiamy kilka rad celem zadbania o bezpieczeństwo
swojego mienia:

rajmy się wprowadzić w życie prostą regułę sprzątania
po swoim czworonożnym przyjacielu nie tylko zimą,
kiedy skutki pozostawionych odchodów są bardzo
widoczne ale przez cały rok. Prawdopodobnie każdy
z nas miał w swoim życiu przykry wypadek wdepnięcia w ekskrementy, co niestety nie jest przyjemnością.
Dlatego dbajmy o wspólny teren i nie bądźmy obojętni na to co dzieje się wokół nas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adres
Markowska 6
Korsaka 1
Al. Tysiąclecia 151
Wołomińska 19
Siedlecka 16/24
Łochowska 1/29
Radzymińska 54/58
Wiosenna 1
Tarchomińska 10
Łochowska 34
Radzymińska 52a

Termin
wykonania
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017
2017-2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
RAZEM

Agnieszka Kwiatkowska

Wartość
wykonanych

Wartość
planowanych

400 000,00
466 211,00
1 210 000,00
342 000,00
610 000,00

3 028 211,00

460 000,00
300 000,00
35 000,00
70 000,00
60 000,00
35 000,00
960 000,00

Ilość
lokali

Ilość
klatek

253
253
480
209
176
154
99
10
20
17
11
1682

3
3
6
1
2
2
1
1
2
1
1
23

Stan prac
wykonane
wykonane
wykonane
wykonane
W trakcie
2018 rok
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

oraz przedstawia koszty wykonanej modernizacji, zawiera również zestawienie budynków, w których wykonanie

modernizacji zaplanowano na rok 2018.
Maciej Czernikowski

instytucji wiarygodność tych osób. Możemy też
poprosić o obecność sąsiada.
 Nikt obcy nie powinien bez powodu kręcić się

mieszkania. Przy okazji warto dokładnie przyjrzeć
się i zapamiętać rysopis tej osoby. W razie podejrzenia, że jest to przestępca, niezwłocznie należy
powiadomić Policję.

po klatce schodowej. Zawsze można podejść
i zaoferować pomoc we wskazaniu szukanego

Łukasz Goszczycki

reklama

 Drzwi wejściowe zawsze powinny być zamknięte,

nawet gdy wychodzimy na kilka minut (np. wyrzucić
śmieci lub do piwnicy itp.).
 Drzwi balkonowe i okna lokali położonych szczegól-

nie na parterze i pierwszym piętrze, powinny być
zamykane, gdy wychodzimy z mieszkania.
 Zawsze dobrze pilnujemy kluczy do mieszkania. Zda-

rzają się kradzieże w szatniach, na basenach. Złodziej, który zabierze klucze i dokumenty, może łatwo
wejść do mieszkania.
 Należy sprawdzać wiarygodność obcych przed

wpuszczeniem ich do mieszkania. Każdego dnia
może się pojawić złodziej działający metodą „na
hydraulika", „na policjanta" czy na „listonosza".
Takie osoby należy najpierw wylegitymować. Przychodzący w uczciwych zamiarach zrozumie taką
ostrożność. Jeżeli mamy uzasadnione obawy - nie
wpuszczajmy ich po prostu do mieszkania. Umówmy się na inny termin. Sprawdźmy w odpowiedniej
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stetyka naszego otoczenia w dużej mierze zależy
od nas samych, dotyczy to zarówno terenów naszego osiedla jak również budynków, klatek schodowych czy korytarzy.
Zdarza się, co niejednokrotnie potwierdzają przeprowadzone przez pracowników Administracji kontrole,
że części wspólne w budynkach wykorzystywane są
jako miejsca do przechowywania rzeczy, które nie
mieszczą się w mieszkaniach. W ten sposób korytarze
zajmowane są przez różnego rodzaju stare meble, telewizory, lodówki, akwaria. Niejednokrotnie można
spotkać rowery, wózki dziecięce przymocowane do

Osiedle Targówek

D

oskonale zdajemy sobie sprawę, że niekiedy jesteśmy troszkę głośniejsi. Organizowanie imprezy urodzinowej, czy też liczne spotkanie w karnawale
to tylko przykłady spotkań, które organizowane w późniejszych godzinach, niekiedy mogą być odczuwalne
dla naszych sąsiadów. Zaznaczyć należy, że incydenty
nie powinny zakłócić dobrych, nierzadko wieloletnich
relacji sąsiedzkich.
Niestety przy regularnych zakłóceniach taki sąsiad
potrafi naprawdę uprzykrzać życie innym mieszkańcom. Co wtedy robić?
Warto zacząć od rozmowy - to podstawowa zasada
rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich. Powinniśmy na
taką rozmowę udać się najlepiej z innym sąsiadem,
dzięki temu uniknie się wrażenia, że to konflikt personalny. Dobrze działają też - kulturalnym językiem pisane prośby, kierowane do hałaśliwego lokalu. One też
sprawiają wrażenie, że pewne zachowania nie są akceptowane w danej społeczności.
Powinniśmy wiedzieć, że zachowanie ciszy obowiązuje
od godz. 22:00 do godz. 6:00. Również w sytuacji, gdy
w ciągu dnia z sąsiedniego lokalu dochodzą hałasy
w postaci głośnej muzyki, czy innych znaczących zakłóceń przekraczających ogólnie przyjęte normy, możemy reagować. Warto zwrócić się o pomoc również
do administracji. Zdecydowana większość podejmowanych działania przywraca spokój mieszkańcom. Bywały przypadki, gdy dzięki interwencjom administracji,
rodzice nastolatków dowiadywali się o głośnych imprezach organizowanych w ciągu tygodnia podczas godzin
lekcyjnych. W innych przypadkach bywały zadziwiające historie, jak m.in. włączenie radioodbiornika przez
czworonoga kładącego się na pilocie podczas nieobec-
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kaloryferów czy rur instalacji c.o. Problem z wystawionymi przedmiotami pojawia się szczególnie w częściach korytarzy wygrodzonych kratą przez mieszkańców. Mieszkańcy mylnie traktują tę część korytarza
jako dodatkową powierzchnię mieszkalną, którą można zagospodarować według własnego uznania. Każdy
wystawiony przedmiot powoduje zaburzenie porządku
oraz obniża walory estetyczne klatki schodowej.
Utrzymanie porządku w częściach wspólnych jest
ważne, nie tylko ze względu na estetykę przestrzeni.
Ma ono jeszcze większe znaczenie z uwagi na bezpieczeństwo nasze i naszych sąsiadów. Należy pamiętać,
że w razie niebezpieczeństwa (np. pożaru) korytarze,
klatki schodowe są główną drogą ewakuacyjną mieszkańców. Pozostawione przez lokatorów rzeczy mogą
ograniczyć ewakuację lub dotarcie służb ratunkowych.
Dodatkowo rzeczy wystawione na korytarzach mogą
być źródłem zarzewia ognia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami używania lokali
i porządku domowego w RSM „Praga” w Warszawie”
przechowywanie na korytarzach i klatkach schodowych sprzętów oraz rzeczy ruchomych jest zakazane.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz estetycznego
wyglądu klatek schodowych czy korytarzy zachęcamy
Państwa do korzystania z przynależnych piwnic, pomieszczeń gospodarczych czy wózkowni znajdujących
się w budynkach. Przy tej okazji warto zastanowić się,
czy rzeczy w nich przechowywane nadal są nam potrzebne, czy też nie można z nimi się rozstać, robiąc
miejsce na inne.

Mieszkańcy Osiedla „Generalska” mają możliwość
pozbycia się z mieszkań niepotrzebnych przedmiotów,
wystawiając je w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynków. Regularnie raz w tygodniu w środy
„gabaryty” są odbierane przez firmę wywożącą śmieci. Prosimy mieszkańców o wystawianie niepotrzebnych sprzętów (najlepiej we wtorki) co pozwoli na
uniknięcie nieprzyjemnego wrażenia zaśmiecania terenu w pozostałe dni tygodnia.
Artur Oktaba

ności pozostałych członków rodziny.
Przykładów z tak licznej społeczności zamieszkującej budynki wielorodzinne jest naprawdę sporo.
Każdy ma prawo do wypoczynku we
własnym domu bez względu na porę dnia.
W sprawach zakłóceń poza godzinami
pracy administracji może pomóc również dzielnicowy. Ten z reguły rozmawia ze stronami konfliktu i występuje
w roli rozjemcy. Często takie wyjaśnienie sprawy miedzy stronami pozwala na wyciszenie głośnego lokalu.
W skrajnych przypadkach pozostaje
poprosić o interwencje policję lub
straż miejską, dzwoniąc na numery
interwencyjne.
Służby mundurowe zobowiązane są do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia stosownych interwencji. Może zdarzyć się
sytuacja, że w czasie interwencji osoba zakłócająca spokój, nie otworzy drzwi. Funkcjonariusze Policji i Straży
Miejskiej nie mają podstaw do tego, by wchodzić do
mieszkania siłą, ale nie oznacza to, że interwencja kończy
się niczym. Właściciel mieszkania może spodziewać się
wezwania do złożenia wyjaśnień. Często okazuje się, że
hałaśliwi sąsiedzi to osoby wynajmujące lokal, o których
zachowaniu właściciel mieszkania nie ma pojęcia.
Zdarza się również, że niektórzy „sąsiedzi” mają, aż
zanadto wyczulony słuch jak na życie w budynkach
wielorodzinnych.
Administracje dostają niekiedy zgłoszenia, kiedy hałasem okazuje się być szykowany obiadu, przy użyciu
tłuczka do mięsa. Niekiedy przeszkadza śmiech bawiących się dzieci w godzinach popołudniowych lub regularne kąpiele w godzinach nocnych, gdy słyszalny jest
szum wody płynący po instalacji.

Na pewno warto być wyrozumiałym, ale przede wszystkim pamiętajmy, by nie uprzykrzać życia innym.
Maciej Gaik
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Wprowadzono też nowe zapisy odnośnie sytuacji awaryjnych, remontowych, konserwacyjnych oraz porządkowych.
Doprecyzowano sporą część przepisów odnośnie korzystania z lokali i części wspólnych. Nowością jest uregulowanie zasad montażu klimatyzacji i wentylatorów w lokalach.
W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza uchwaliła „Zasady używania lokali i porządku domowego
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie. Jest to nowy dokument regulujący
podstawowe zasady korzystania z lokali oraz przestrzeni wspólnych w naszej Spółdzielni.

U

chwałą nr 5/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza RSM „Praga” przyjęła „Zasady używania
lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie”. Jednocześnie
utraciła moc poprzednia regulacja w tym zakresie przyjęta
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2016 z dnia 26 stycznia
2016 r. Poprzedni regulamin, choć całkiem niedawno
przyjęty, wymagał znaczących korekt. Administracje
Osiedli oraz pracownicy Biura Zarządu na co dzień spotykają się z różnymi sytuacjami, potrzebami i problemami
zgłaszanymi przez naszych mieszkańców. Niejednokrotnie pracownicy Spółdzielni stają się mediatorami przy
próbie rozwiązywania różnorakich konfliktów pomiędzy

Zasady niniejsze określają obowiązki i uprawnienia
RSM „Praga”, jej członków i innych użytkowników
lokali w zasobach RSM „Praga”.
I. Postanowienia ogólne.
§1
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Robotniczą
Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” w Warszawie.
2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z lokalu, pomieszczeń przynależnych do lokalu, garażu, miejsca postojowego, a także powierzchni wspólnej w zasobach
Spółdzielni.
3. Substancji budynku – należy przez to rozumieć mury
(ściany konstrukcyjne i działowe) a także wszystko,
co się w nich znajduje lub jest do nich przytwierdzone na stałe (instalacje elektryczne, grzewcze i kanalizacyjne, elewacja, okładziny ścian, podłóg i sufitów,
dach wraz z orynnowaniem itp.).
4. Ciszy nocnej – należy przez to rozumieć czas niezakłóconego spokoju, obowiązujący w każdej dobie w godzinach 2200 – 600 w budynkach, w tym na klatkach
schodowych, loggiach i balkonach, a także na innych
terenach znajdujących się we władaniu Spółdzielni.
§2
1. Użytkownika obowiązują postanowienia ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw, Statutu Spółdzielni, niniejszych
Zasad oraz innych właściwych aktów prawnych obowiązujących w Spółdzielni.
2. Koszty działalności eksploatacyjnej pokrywane są
przez użytkowników lokali poprzez wnoszenie comiesięcznych opłat eksploatacyjnych.
3. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych od decyzji
Kierownika Administracji Osiedla, podjętej na podstawie niniejszych Zasad, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Spółdzielni w terminie 14
dni od jej otrzymania. Administracja Osiedla niezwłocznie przesyła do Zarządu Spółdzielni odwołanie
wraz z opinią Rady Osiedla, chyba że przepisy szcze-

lokatorami. Można powiedzieć, że zasady porządku domowego i korzystania z lokali „napisało samo życie”.
Przyjęty regulamin ma na celu dostosowanie przepisów do
coraz to nowych potrzeb naszych mieszkańców. Zmian wymagały również niektóre definicje zastosowane w dotychczasowych regulacjach. Ponadto regulamin został dostosowany
do znowelizowanej w lipcu ubiegłego roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowy dokument jest odpowiednio i czytelnie sformułowany, pomaga w uściśleniu praw
i obowiązków mieszkańców RSM „Praga”, a jego głównym
celem jest poprawa bezpieczeństwa, porządku oraz dbałość
o stan estetyczny i techniczny naszych budynków.

gólne niniejszych Zasad stanowią inaczej. Decyzja
Zarządu Spółdzielni jest ostateczna. Decyzja Kierownika Administracji staje się ostateczna, gdy nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Sprawy sporne pomiędzy lokatorami kierowane są do
rozpatrzenia i mediacji przez właściwą terytorialnie
Radę Osiedla.
II. Obowiązki Spółdzielni.
§3
Obowiązki Spółdzielni realizowane są przez Zarząd
Spółdzielni i Administracje Osiedli w ścisłej współpracy
z właściwymi organami samorządowymi Spółdzielni.
§4
Do obowiązków Spółdzielni należy:
1. Naprawa przewodów poszczególnych instalacji przechodzących przez lokal i znajdujących się w lokalu:
1)przewodów instalacji gazowej do zaworu odcinającego włącznie przed odbiornikiem,
2)przewodów instalacji wodociągowej do zaworu
przed punktem czerpalnym z wyłączeniem połączeń
elastycznych, w przypadku braku zaworu przed
punktem czerpalnym do punktu czerpalnego z wyłączeniem połączeń elastycznych. Naprawa nie dotyczy instalacji przerabianej samodzielnie, nie posiadającej uprzedniego zgłoszenia do Administracji
Osiedla i nieodebranej przez Administrację,
3)przewodów pionowych instalacji kanalizacyjnej do
trójnika pionu kanalizacyjnego włącznie,
4)przewodów instalacji elektrycznej do bezpieczników lokalowych,
5)instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, z wyjątkiem grzejników wymienionych przez
lokatora na własny koszt,
6)instalacji wentylacyjnych.
2. Konserwacja stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku.
3. Naprawy polegające na usunięciu uszkodzeń powstałych wewnątrz lokali na skutek niewykonania napraw, do których zobowiązana jest Spółdzielnia (np.

Choć nowy zbiór zasad może wydawać się bardzo obszerny, a czasem wręcz zanadto szczegółowy, to stanowi on jednak odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców, zgłaszane nam przez ostatnie dwa lata. Regulamin obejmuje wiele aspektów, bo z zamieszkiwaniem
łączy się wiele problemów: technicznych oraz dotyczących stosunków międzysąsiedzkich. Niestety uregulowanie tych spraw wymaga wprowadzenia określonej
ilości nakazów i zakazów. Wszyscy jednak doskonale
zdajemy sobie sprawę, że jednym z podstawowych
warunków spokojnego zamieszkiwania jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Mamy nadzieję,
że nowy regulamin będzie pomagał i wspierał rozwój
relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami naszej Spółdzielni.
Aleksandra Umińska
usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności pokrycia dachowego).
4. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym instalacji i urządzeń wewnątrz budynku, umożliwiających:
1)dostawę ciepłej i zimnej wody oraz odbiór ścieków,
2)dostawę energii elektrycznej do bezpieczników lokalowych,
3)dostawę gazu do zaworu odcinającego przed odbiornikiem,
4)utrzymanie w sezonie grzewczym we wszystkich
pomieszczeniach budynku temperatury zgodnie
z obowiązującymi normami,
5)funkcjonowanie dźwigów,
6)nieprzerwaną dostawę sygnału RTV w budynkach
wyposażonych w zbiorczą instalację antenową.
5. Niezwłoczne usuwanie awarii.
6. Utrzymanie we właściwym stanie eksploatacyjnym
budynku a w szczególności:
1)w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych do
wspólnego użytkowania:
a) utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego
ze szczególnym uwzględnieniem zsypów,
b)zapewnienie właściwego oświetlenia,
c) zabezpieczenia przed utratą ciepła (w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania),
d)prowadzenie prac remontowych substancji budynków w zależności od uzasadnionych potrzeb;
2)zapewnienie stałej konserwacji i napraw elementów
budowlanych, urządzeń technicznych i ppoż. w budynku, pokrycia dachów;
3)zabezpieczenie przed przemarzaniem ścian i stropów ostatniej kondygnacji oraz usuwanie skutków
przemarzania (np. zagrzybienia na tynkach, wilgoci
i pleśni na tynkach wewnętrznych) powstałych
w wyniku wad konstrukcyjnych budynku;
4)zapewnienie miejsca na postawienie pojemników na
odpady komunalne.
7. Zapewnienie legalizacji oraz wymiany wodomierzy uszkodzonych w czasie eksploatacji. Wodomierze uszkodzone przez użytkownika (zerwanie
plomby, zerwanie cechy legalizacji, mechaniczne
uszkodzenie zewnętrzne) podlegają wymianie na
koszt użytkownika.
8. Wyposażenie domów w informacje porządkowe
i administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem
informacji o miejscach i numerach telefonów, pod
którymi można zgłaszać awarie.
9. Powiadamianie o bieżących wydarzeniach istotnych
dla mieszkańców (powstawaniu i terminach usunięcia
awarii, konserwacji sieci c.o., o zakresie i terminie
prac remontowych, itp.).
10. Utrzymanie we właściwym stanie otoczenia budynku, a w szczególności:
1)utrzymanie czystości,
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2)zapewnienie wyposażenia i utrzymania placów zabaw, piaskownic, altanek śmietnikowych itd.,
3)pielęgnacja zieleni,
4)usuwanie śniegu i lodu z powierzchni chodników,
ciągów pieszych i pieszo- jezdnych oraz dojść do
budynków (wejść do klatek schodowych) i lokali
użytkowych i niedopuszczenie do powstawania na
nich gołoledzi (dotyczy chodników, ciągów pieszojezdnych oraz dojść do budynków obsługiwanych
przez Spółdzielnię).
§5
1. Dopuszcza się rozszerzenie zakresu prac wykonywanych przez Administrację Osiedla w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej – poza wyszczególnionymi w § 4 niniejszych Zasad.
2. Dla wykonania prac, o których mowa w ust. 1, wskazane musi być dodatkowe źródło ich finansowania
(spoza ustalonego na dany rok planu gospodarczofinansowego).
§6
Spółdzielnia jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone użytkownikom lokali przez osoby fizyczne i prawne
działające na zlecenie Spółdzielni bądź w Jej imieniu,
z zastrzeżeniem postanowień § 10.
III. Uprawnienia Spółdzielni.
§7
Spółdzielnia ma prawo odmówić wykonania naprawy lub usługi na rzecz użytkownika lokalu, który ma
zaległości czynszowe w przypadku, gdy jej niewykonanie nie zagraża substancji mieszkaniowej lub
dobru osób trzecich.
§8
W przypadku awarii zagrażającej zdrowiu lub życiu
mieszkańców, bądź wywołującej szkodę, gdy niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu użytkownika
lub opiekuna lokalu, Administracja Osiedla ma prawo dokonać komisyjnego wejścia do lokalu
(mieszkania, piwnicy, pomieszczenia gospodarczego, garażu) w obecności funkcjonariusza Policji,
a w razie konieczności również przy udziale straży
pożarnej, w celu usunięcia awarii. W takim przypadku Administracja Osiedla jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia wszystkich szkód wynikłych
z komisyjnego wejścia do lokalu (przywrócenia stanu pierwotnego lokalu) oraz zabezpieczenia lokalu
do czasu przejęcia go przez użytkownika (opiekuna).
§9
W przypadku stwierdzenia dewastacji lokalu lub stanu
sanitarnego, zagrażającego współmieszkańcom Spółdzielnia ma prawo wezwać użytkownika lokalu do
przeprowadzenia remontu lub dezynfekcji.
§ 10
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia dodatkowego wyposażenia
w przypadku konieczności wykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni jeżeli nie został
zapewniony dostęp do urządzeń (instalacji) lub gdy
użytkownik wykonał przebudowę bez uzyskania
pisemnej zgody Spółdzielni.
§ 11
1. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu wykorzystanie lokalu mieszkalnego na inne
cele niż mieszkalne przez osobę mającą tytuł prawny
do tego lokalu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Administracji Osiedla
poprzedzonej pozytywną opinią Rady Osiedla. Administracja Osiedla może żądać dostarczenia przez
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zainteresowanego zgody co najmniej 2/3 mieszkańców budynku bądź klatki schodowej.
2. W przypadku prawa odrębnej własności lokalu jego
właściciel jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Administracji Osiedla niezbędnej dokumentacji, na podstawie której nastąpiła zmiana przeznaczenia danego lokalu.
IV. Obowiązki i uprawnienia użytkowników lokali.
§ 12
Użytkownik lokalu jest zobowiązany utrzymywać zajmowany lokal, budynek, jego otoczenie oraz mienie
Spółdzielni w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.
§ 13
1. Użytkownik lokalu jest w szczególności obowiązany do:
1)użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
2)utrzymywania zajmowanego lokalu wraz z należącymi doń pomieszczeniami i powierzchniami
przynależnymi (piwnica, pomieszczenie gospodarcze, zabudowa korytarza, miejsce postojowe,
balkon, taras, loggia, galeryjka) we właściwym
stanie porządkowym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania oraz estetykę tych pomieszczeń i powierzchni oraz we właściwym
stanie sanitarnym i technicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w tych pomieszczeniach temperatury i wilgotności uniemożliwiających degradacje techniczną;
3)terminowego wnoszenia opłat czynszowych za używanie lokalu (ew. ze spłatą rat kredytu) oraz opłat
za usługi odpłatne, wykonywane przez Spółdzielnię
na jego zlecenie. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki w wysokości odsetek ustawowych;
4)niezwłocznego zgłaszania do Administracji Osiedla
(po godzinach pracy do gospodarzy domów, dyżurnej ekipy administracji lub właściwych służb pogotowia technicznego poszczególnych branż) awarii
lub uszkodzeń urządzeń technicznych,
5)w przypadku zauważenia pożaru lub innych zdarzeń
grożących powstaniem szkody bądź niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia ludzkiego – do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
(pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej)
oraz Administracji Osiedla. Po godzinach pracy
Administracji – do niezwłocznego powiadomienia
służb pogotowia technicznego dla właściwej Administracji Osiedla,
6)dokonywania napraw wewnątrz lokalu nie zaliczanych do obowiązków Spółdzielni a w szczególności:
a) napraw i wymiany podłóg, posadzek i wykładzin
podłogowych,
b)naprawy powierzchni ścian wykładanych płytkami
ceramicznymi lub innymi wykładzinami oraz tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
c) usuwanie skutków zawilgocenia, zagrzybienia wilgoci i pleśni na tynkach wewnętrznych, powstałych
w wyniku nieprawidłowego użytkowania lokalu
d)konserwacji, regulacji i naprawy stolarki okiennej
i drzwiowej oraz jej wymiany,
e) konserwacji, naprawy oraz wymiany okuć stolarki
okiennej i drzwiowej,
f) wymiany uszkodzonych szyb w oknach i drzwiach,
g)w przypadku wymiany - montażu stolarki okiennej z zapewnioną mikrowentylacją,
h) naprawy i wymiany mebli wbudowanych,
i) naprawy i wymiany odcinków przewodów kanalizacyjnych od urządzeń do trójnika pionu kanalizacyjnego, z wyłączeniem trójnika,
j) naprawy przewodów instalacji wodociągowej od
zaworu przed punktem czerpalnym do punktu
czerpalnego oraz naprawy wszystkich połączeń
elastycznych,

k) konserwacji i naprawy wszystkich urządzeń sanitarnych i technicznych (baterii, wanien, kuchni,
zlewozmywaków itd.), a w przypadku ich złego
stanu – do ich wymiany,
l) usuwania niedrożności przewodów kanalizacyjnych
od urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,
m)konserwacji i naprawy grzejników c.o. w przypadku, gdy zostały one wcześniej wymienione
przez lokatora na własny koszt. Naprawa powinna
odbywać się w porozumieniu ze służbami technicznymi Administracji Osiedla,
n) regularnego czyszczenia kratek wentylacyjnych,
zlokalizowanych w lokalu,
o) naprawy i wymiany osprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej od bezpieczników lokalowych,
7)odnawiania użytkowanego lokalu i przeprowadzania
w miarę potrzeb deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,
8)malowania loggii i balustrad balkonowych farbami
z zabezpieczeniem antykorozyjnym z dostosowaniem do istniejącej kolorystyki balustrad i elewacji
ustalonej przez Spółdzielnię dla danego budynku,
9)zachowania ustalonych przez Spółdzielnię dla danego budynku podziału okien oraz kolorystyki stolarki
okiennej i drzwiowej, w przypadku ich wymiany;
10)zorganizowania we własnym zakresie oraz pokrycia kosztów odbioru gruzu i innych poremontowych
odpadów, budowlanych jak i sanitarnych, w remontowanym lokalu, przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów,
11)likwidacji zniszczeń powstałych z jego winy,
a także osób z nim zamieszkałych lub wynajmujących lokal oraz osób które przebywają w budynku
za zgodą użytkownika oraz w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem ciążących na nim obowiązków. Koszty napraw szkód
wyrządzonych z winy użytkownika lokalu w innych lokalach (np. pozostawienie otwartego kranu
i zalanie lokalu położonego poniżej) ponosi użytkownik lokalu, który spowodował szkodę,
12)udostępniania lokalu, galeryjki, loggi, balkonu,
piwnicy ew. zajmowanego pomieszczenia gospodarczego, garażu, miejsca postojowego w garażu, upoważnionym przez Spółdzielnię pracownikom i firmom w celu usunięcia awarii, wykonania napraw,
remontów lub prac konserwacyjnych należących do
obowiązków Spółdzielni, a także przeprowadzenia
dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji oraz skontrolowania stanu technicznego urządzeń i ogólnego
stanu pomieszczeń; a w przypadku miejsc postojowych do ich udostępniania na czas prowadzenia
prac porządkowych,
13)zapewnienia, w przypadku zabudowanych pionów
(szachtów) instalacyjnych, dostępu do instalacji.
W przypadku konieczności dostępu do pionów instalacyjnych (awaria lub remont instalacji) użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do
zabudowanych instalacji na własny koszt,
14)udostępniania lokalu w celu dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody
oraz centralnego ogrzewania przez osobę upoważnioną przez Administrację Osiedla,
15)udostępnienia lokalu do montażu urządzeń pomiarowych w systemie rozliczania wybranym przez
Spółdzielnię,
16)niezwłocznego zgłaszania do Administracji Osiedla
niesprawnego urządzenia pomiarowego. W przypadku braku zgłoszenia, Administracja rozliczać będzie
zużycie wody lub energii cieplnej ryczałtem,
17)udostępniania lokalu w celu sprawdzenia drożności przewodów wentylacyjno-kominowych, sprawdzenia szczelności instalacji gazowej, dokonania
pomiarów instalacji elektrycznej oraz innych niezbędnych przeglądów technicznych, w terminie
określonym przez Spółdzielnię,
18)niezwłocznego dostosowania wszelkich wykonanych przez siebie przeróbek do wymogów przepisów technicznych oraz przeciwpożarowych,

oraz w soboty w godz. 1000 – 1600 z zastrzeżeniem
pozostałych przepisów niniejszych Zasad.
8. Prowadzenie remontu wymaga poinformowania
Administracji Osiedla oraz sąsiadów z co najmniej
trzy dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatce schodowej. W przypadku
remontu skutkującego utrudnieniami (np. koniecznością wyłączenia dopływu wody) wymagana jest
zgoda Administracji Osiedla.

2. Użytkownik zobowiązany jest dbać i chronić przed
uszkodzeniem i dewastacją budynek, urządzenia
i pomieszczenia budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania, jak np. elewacje, zieleń, windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów i inne
pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
3. W przypadku wyjazdu na dłuższy pobyt poza miejsce
zamieszkania użytkownik lokalu jest zobowiązany
pozostawić w siedzibie Administracji Osiedla lub
u gospodarza domu adres i telefon osoby opiekującej
się mieszkaniem ew. garażem.
§ 14
1. Użytkownicy mają prawo do korzystania z istniejących pomieszczeń wspólnych takich jak suszarnie,
pralnie, wózkownie itp.
2. Sposób dostępu do pomieszczeń wspólnych zamykanych na klucz, tj. zamykania i dysponowania kluczem, określa Administracja Osiedla.
3. Osoba korzystająca z pralni lub suszarni zobowiązana
jest przed oddaniem klucza pozostawić pomieszczenie w czystości i porządku.
4. Drzwi głównego wejścia do piwnicy powinny być
zamknięte po opuszczeniu piwnicy jak również mieć
pozostawione wygaszone oświetlenie.
5. Użytkownicy mają prawo do korzystania z wind
towarowych w celu przewożenia gabarytów. Sposób korzystania z windy towarowej określa Administracja Osiedla.
V. Prace remontowe w lokalach.
§ 15
1. Wszelkie przebudowy lub zmiany konstrukcyjne
w lokalu, pomieszczeniu przynależnym, miejscu postojowym itp. mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni przy zachowaniu
wymogów prawa budowlanego.
2. Ingerencja w instalację centralnego ogrzewania (np.
zmiana rodzaju grzejnika lub jego demontaż) wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni.
3. Wszelkie przeróbki instalacji gazowej mogą być
dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni oraz z zachowaniem postanowień przepisów obowiązujących w tym zakresie, czyli m.in. po
uzyskaniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Prace
te, w tym odłączanie i podłączanie kuchni gazowych, powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
4. Zabrania się montowania w kanałach wentylacyjnych
wyciągów mechanicznych.
5. Przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w lokalu
należy uwzględnić możliwość dostępu do wszelkich
instalacji technicznych w mieszkaniu pod rygorem
określonym w § 12 niniejszych Zasad.
6. W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie prac,
o których mowa w ust. 1-3, użytkownik lokalu jest
zobowiązany złożyć odpowiedni pisemny wniosek
w siedzibie właściwej Administracji Osiedla. Wraz
z wyrażeniem zgody Administracja Osiedla udzieli
lokatorowi pisemnych wytycznych w zakresie możliwości prowadzenia prac zgłoszonych we wniosku.
7. Prowadzenie robót hałaśliwych, których uciążliwość
wykracza poza obręb lokalu, jest dopuszczalne jedynie od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000

§ 16
1. W przypadku dokonania samowolnych przeróbek lub
dewastacji instalacji wewnątrz lokalu koszty naprawy
ponosi użytkownik lokalu.
2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do naprawienia
wszystkich szkód wyrządzonych Spółdzielni osobiście lub przez osoby, których prawa w stosunkach ze
Spółdzielnią reprezentuje.
§ 17
W lokalu mieszkalnym dopuszcza się wykonywanie
pracy zawodowej, która nie jest uciążliwa dla mieszkańców budynku i nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa oraz stanu sanitarnego lokalu i budynku. Prowadzenie innego rodzaju działalności wymaga zgody Kierownika Administracji Osiedla.
§ 18
1. Zakładanie i montaż obudów balkonów i loggii wymaga bezwzględnie uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni, po przedłożeniu projektu i uzyskaniu akceptacji wybranego systemu zabudowy.
2. Zakładanie anten satelitarnych, CB i innych, szyldów, reklam, klimatyzatorów, wentylatorów oraz
dokonywanie wszelkich przeróbek na zewnątrz
lokalu wymaga bezwzględnie uzyskania pisemnej
zgody Spółdzielni oraz stosownych organów administracji publicznej.
3. Przegradzanie korytarza klatek oraz montaż krat
w oknach wymaga bezwzględnie uzyskania pisemnej
zgody Spółdzielni.
4. Ingerencja w elewację możliwa jest po uzyskaniu
pisemnej zgody Spółdzielni, jak również po uzyskaniu zgody przez właściwy organ administracji
publicznej.
5. Szczegółowe zasady montażu klimatyzatorów i wentylatorów stanowi § 20 i § 21 niniejszych Zasad.
§ 19
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług odpłatnych, wykonywanych na jego zlecenie przez Administrację Osiedla lub inne podmioty gospodarcze, które
świadczą usługi na rzecz Osiedla.
2. Szczegółowy zakres usług i cen, o których mowa
w ust. 1 określa Kierownik Administracji Osiedla na
podstawie cennika firm zewnętrznych, świadczących
usługi dla Spółdzielni.
VI. Szczególne zasady w zakresie zakładania
klimatyzatorów i wentylatorów
§ 20
1. Przed przystąpieniem do montażu klimatyzatora
należy złożyć wniosek do właściwej Administracji
Osiedla i uzyskać pisemną zgodę Spółdzielni na
jego montaż. Do wniosku należy dołączyć: dokumentację techniczno-ruchową, odpowiednie atesty
(urządzeń i przewodów), projekt lub szkic dotyczący montażu klimatyzatora oraz wykonania niezbędnych instalacji.
2. Warunkiem wydania zgody na montaż klimatyzatora
jest pisemne zaakceptowanie przez Administrację
Osiedla warunków technicznych montażu, o których
mowa w § 21.
3. Do montażu wentylatorów stosuje się odpowiednie
przepisy niniejszych Zasad dotyczące montażu klimatyzatorów.

§ 21
1. Spółdzielnia wyraża zgodę na montaż klimatyzatorów:
a) w mieszkaniach, które posiadają balkony lub loggie, wyłącznie w obrębie balkonu lub loggii,
b) w mieszkaniach, które nie posiadają balkonów lub loggii, na elewacji budynku będącej ścianą danego lokalu.
2. Zakończenie prac związanych z montażem klimatyzatora należy zgłosić do Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zakończenia prac.
3. Zgoda na montaż klimatyzatora uwarunkowana jest
spełnieniem poniższych wymogów:
1)montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, profesjonalnie przez specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuką
budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,
2)klimatyzator może być zamontowany tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodził elewacji
budynku, a w szczególności sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplającą budynek,
3)zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia,
4)klimatyzator musi spełniać warunki podane
w Polskiej Normie PN 87/B-02151/02, w której
poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może
przekraczać 40 dB w ciągu dnia, oraz 30 dB
w ciągu nocy. Warunek ten dotyczy całego okresu
eksploatacji klimatyzatora,
5)odprowadzenie wody (skroplin) musi być wykonane
wyłącznie w obrębie mieszkania np. do kanalizacji
lub do pojemnika na skropliny, który należy systematycznie opróżniać,
6)niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na
zewnątrz budynku,
7)instalacji rozprowadzającej nie wolno chować
w ściany zewnętrzne budynku,
8)przejścia przez ściany powinny posiadać izolację
przeciwwilgociową i termiczną,
9)zasilanie elektryczne musi być podłączone do instalacji danego lokalu,
10)montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien
być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych,
tymczasowych).
4. Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna
rozruch klimatyzatorów poprzedzić próbami szczelności instalacji chłodniczej i badaniami elektrycznymi instalacji i urządzeń.
5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na montaż klimatyzatora w przypadku, gdy:
1)użytkownik lokalu nie zgłosi zakończenia prac do
Administracji Osiedla w terminie 14 dni od ich
zakończenia,
2)zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał odpowiednich warunków
technicznych,
3)zamontowany klimatyzator będzie w sposób niekorzystny wpływał na pracę instalacji elektrycznej
w budynku,
4)zamontowany klimatyzator będzie powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
5)użytkownik lokalu nie wypełni obowiązku, o którym mowa w ust. 6,
6)uzasadnione jest to względami prawnymi, technicznymi eksploatacyjnymi.
6. Lokator dokonujący montażu klimatyzatora ma obowiązek w terminie 14 dni od zakończenia robót
przedstawić Administracji Osiedla projekt lub szkic
powykonawczy dotyczący montażu klimatyzatora
oraz wykonania niezbędnych instalacji, dane firmy
montującej klimatyzację, oświadczenie firmy wykonującej montaż klimatyzatora o wykonaniu prac
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku
awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora
obciążają bezpośrednio jego właściciela/użytkownika
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(np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie
elewacji i w związku z tym konieczna renowacja
lub malowanie, naruszenie instalacji elektrycznej
budynku).
8. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia
lub alergii lokatorów.
9. Spółdzielnia może dopuścić stosowanie Klimatyzatorów wyłącznie:
a) w klasie energetycznej A lub wyższej,
b)ze sprężarkami inwerterowymi, charakteryzującymi
się małym poborem energii elektrycznej oraz niskim
poziomem hałasu,
c) o mocy chłodniczej nie większej niż 3,5 kW - co
odpowiada mocy elektrycznej 1 kW.
VII. Zasady porządku domowego, współżycia
sąsiedzkiego i korzystania z części wspólnych
nieruchomości.
§ 22
Dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i spokoju
oraz estetycznego wyglądu budynku użytkownicy oraz
osoby przebywające na terenie znajdującym się we
władaniu Spółdzielni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych określonych przez Spółdzielnię.
§ 23
1. W celu przestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji
zakazane przede wszystkim jest:
1)pobieranie energii elektrycznej z instalacji przeznaczonej do wspólnego użytku dla potrzeb indywidualnych bez zgody Spółdzielni,
2)dokonywanie we własnym zakresie napraw wszelkich instalacji znajdujących się w części wspólnej
budynku,
3)samodzielne dokonywanie w lokalach napraw instalacji z uwzględnieniem zapisów § 13,
4)wrzucanie do zsypów butelek i przedmiotów o dużym ciężarze i objętości oraz o ostrych krawędziach,
które dla uniknięcia zapchania zsypu należy składać
w pomieszczeniach zsypowych,
5)wpuszczanie do kanalizacji substancji i materiałów,
które mogą spowodować uszkodzenie lub niedrożność instalacji,
6)instalowanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych bez zgody Administracji Osiedla,
7)pozostawianie otwartych okien i drzwi na klatkach
schodowych w okresie sezonu grzewczego.
2. W celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa zakazane przede wszystkim jest:
1)przechowywanie w piwnicach, na korytarzach,
klatkach schodowych, w galeryjkach, w pomieszczeniach gospodarczych (schowkach), na balkonach i loggiach oraz w garażach i na wydzielonych
w garażach wielostanowiskowych miejscach postojowych materiałów łatwopalnych i wybuchowych
(kanistrów z benzyną, gazu w butlach itp.) oraz
materiałów żrących i cuchnących,
2)składowanie i przechowywanie na korytarzach,
klatkach schodowych, w galeryjkach, a także
w korytarzach piwnic oraz w garażach i na wydzielonych w garażach wielostanowiskowych miejscach postojowych rzeczy ruchomych, a w szczególności wielkogabarytowych,
3)umieszczanie niezabezpieczonych pojemników lub
skrzynek na rośliny po zewnętrznej stronie balustrad
loggii czy balkonów,
4)składanie do pomieszczeń zsypowych materiałów, substancji i odpadów żrących, cuchnących
lub stanowiących inne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego oraz odpadów wielkogabarytowych;
5)wprowadzanie psów na tereny zabaw dla dzieci oraz
przeznaczonych do uprawiania sportu,
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6)utrzymywanie zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców lub stanu sanitarnego budynku,
7)wchodzenie na dach budynku bez zgody Administracji Osiedla,
8)rozpalanie grilli na loggiach, balkonach, w ogródkach przydomowych oraz trawnikach i terenach
osiedlowych.
3. W celu przestrzegania zasad współżycia społecznego
oraz estetyki zakazane przede wszystkim jest:
1)używanie maszyn i urządzeń technicznych zakłócających spokój mieszkańcom oraz zakłócających odbiór programów radiowych, telewizyjnych i Internetu,
2)zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez głośne
nastawianie odbiorników radiowych, telewizyjnych,
odtwarzaczy muzyki itp.,
3)zakłócanie ciszy nocnej (obowiązującej w godzinach 2200 – 600), szczególnie poprzez wykonywanie prac powodujących nadmierny hałas, głośne
używanie sprzętu audiowizualnego, organizowanie
głośnych imprez i spotkań itp.,
4)wykonywanie w niedziele i święta uciążliwych prac
powodujących nadmierny hałas,
5)wszelkiego rodzaju trzepanie materiałów poza miejscami do tego przeznaczonymi, a w szczególności
na balkonach, loggiach, korytarzach, klatkach schodowych i przez okna,
6)przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów szpecących wygląd estetyczny budynku,
7)wywieszanie ogłoszeń oraz umieszczanie napisów,
rysunków i naklejek w częściach wspólnych
(w szczególności oknach, ścianach, w windach),
8)palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu w windach, na klatkach schodowych, korytarzach, ciągach
komunikacyjnych w budynkach, w pomieszczeniach
ogólnego użytku, boisk oraz placach zabaw,
9)wrzucanie do koszy na śmieci odpadów, które ze
względu na swoje gabaryty powinny być wrzucane
bezpośrednio do kontenerów,
10)niszczenie i dewastowanie pomieszczeń i urządzeń
wspólnie użytkowanych,
11)wyrzucanie przez okna i drzwi balkonowe śmieci,
butelek, niedopałków itp.,
12)dokarmianie ptaków na balkonach i parapetach okien,
13)przebywanie na klatkach schodowych w celach
niezwiązanych z komunikacją pomiędzy lokalami,
piwnicami, garażami, innymi pomieszczeniami służącymi do zaspokajania potrzeb wspólnych oraz
wejściem do budynku,
14)organizowanie zakłócających spokój spotkań, imprez itp. na klatkach schodowych, balkonach, loggiach, miejscach odpoczynku w okolicy budynku.
§ 24
1. W celach porządkowych i zachowania bezpieczeństwa należy:
1)na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
wyprowadzać psy na smyczy, a w przypadku psów
z ras uznanych za agresywne lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia również w kagańcu,
psy wyprowadzane na zewnątrz muszą przez cały
czas być pod opieką osób pełnoletnich, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli,
2)zapewnić zwierzętom utrzymywanym w lokalach
odpowiednią opiekę oraz przestrzegać przepisy sanitarno-porządkowe, w tym niezwłocznie usuwać odchody pozostawione przez nie na klatkach schodowych, windach, w otoczeniu budynków i innych
miejscach przeznaczonych do wspólnego korzystania,
3)nie dopuszczać do zakłócania przez zwierzęta domowe spokoju innych mieszkańców
4)meble oraz inne przedmioty wielkogabarytowe
przenosić przez pomieszczenia części wspólnej
budynku (klatki schodowe, korytarze itp.) ze
szczególną ostrożnością. Wszelkie uszkodzenia
spowodowane przy przenoszeniu w/w przedmio-

tów (zarysowania ścian, drzwi itp.) obciążają
właścicieli lub najemców lokali dokonujących
przenoszenia tych przedmiotów,
5)odpady powstające w gospodarstwie domowym
w sposób posortowany umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych, zaś odpady wielkogabarytowe należy składać w dni i miejsca wyznaczone na ten cel,
6)skrzynki i doniczki do kwiatów ustawiać w sposób
zapewniający zabezpieczenie przed wypadnięciem,
a także zalewaniem wodą zewnętrznych ścian budynku oraz niżej położonych balkonów.
2. W celach zachowania zasad prawidłowej eksploatacji
i estetyki należy:
1)malować okna, drzwi wejściowe, balkonów i loggii
w kolorach ustalonych przez Spółdzielnię dla danego budynku,
2)stosować przy wymianie okien okleiny w kolorze
ustalonym przez Spółdzielnię dla stolarki dla danego budynku,
3)stosować podział okien ustalony przez Spółdzielnię
dla danego budynku.
§ 25
Zasady użytkowania galeryjek winny być ustalane
w drodze wzajemnego porozumienia miedzy zainteresowanymi sąsiadami, mając na uwadze podtrzymanie
dobrych stosunków sąsiedzkich, z uwzględnieniem
poniższych zasad ogólnych:
1)drzwi wejściowe z klatki schodowej muszą być zamykane w sposób uniemożliwiający wychłodzenie
ciągów komunikacyjnych w budynku. Obowiązek
zamykania drzwi spoczywa na osobie przechodzącej
przez galeryjkę,
2)osoby posiadające klucze są obowiązane udostępnić
na każde wezwanie wejście na galeryjkę przedstawicielowi Administracji Osiedla oraz pozostałym lokatorom posiadającym bezpośredni dostęp do galeryjki,
3)użytkownikom galeryjek zabrania się:
a) przetrzymywania sprzętu domowego (np. meble,
rowery, wózki) i innych rzeczy ruchomych,
b)oszpecania wyglądu budynku poprzez wykładanie,
wyrzucanie i wywieszanie na galeryjkę wszelkich
przedmiotów i odzieży,
c) wystawiania odpadów,
d)karmienia zwierząt,
e) trzepania wszelkich materiałów (zasłon, dywanów itp.).
4)mieszkańcy posiadający klucze na zamykaną na
klucz galeryjkę są obowiązani do utrzymania czystości, a w okresie zimy do usuwania śniegu.
§ 26
1. Na ulicach wewnątrzosiedlowych należy korzystać
z pojazdów zgodnie z ustaloną organizacją ruchu
i znakami drogowymi. Powszechnie obowiązujące
przepisy Prawa o ruchu drogowym stosuje się odpowiednio.
2. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ustawionych znaków drogowych na drogach wewnątrzosiedlowych zabrania się:
1)wjazdu i parkowania pojazdów ciężarowych
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, zaopatrzenia, przeprowadzek i wykonywania prac
służbowych,
2)postoju pojazdów z włączonym silnikiem,
3)używania sygnałów dźwiękowych,
4)przekraczania prędkości 20 km/h,
5)parkowania samochodów i innych pojazdów mechanicznych, na trawnikach i w innych miejscach
do tego nie przeznaczonych a w szczególności na
ciągach pieszych, lub w sposób utrudniający dostęp pieszym bądź służbom specjalnym do budynków lub innych urządzeń Spółdzielni, dzieciom
do placów zabaw itp.;
6)parkowania samochodów i innych pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym tyłem do okien bu-

dynków mieszkalnych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.
3. Kierujący pojazdami winni na ulicach wewnątrzosiedlowych zachować szczególną ostrożność ze szczególnym uwzględnieniem bezwzględnego pierwszeństwa pieszych.
VIII. Ogródki przydomowe.
§ 27
1. Użytkownicy zajmujący lokale na parterach budynków mogą, po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Administracji Osiedla, zakładać ogródki
przydomowe.
2. Mieszkańcy użytkujący ogródki przydomowe pokrywają koszty związane z ogrodzeniem i utrzymaniem użytkowanych ogródków. Rodzaj ogrodzenia, które może być zastosowane, użytkownik
uzgadnia z Administracją Osiedla. Wysokość
ogrodzenia nie może przekroczyć 120 cm. Ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w życie niniejszych Zasad mogą pozostać bez zmian, chyba że
ze względu na swój stan techniczny zagrażają bezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego lub
mogą wyrządzić szkodę w mieniu osoby trzeciej,
a także gdy są nieestetyczne.
3. W ogródkach mogą być sadzone wyłącznie rośliny
ozdobne i drzewa o formach karłowatych.
4. Użytkownicy ogródków przydomowych mają obowiązek utrzymywać w nich porządek oraz ład estetyczny.
5. Sposób korzystania i zagospodarowania ogródków
nie może utrudniać prowadzenia ewentualnych akcji
ratowniczych.
6. W ogródkach niedozwolone jest składowanie
przedmiotów wielkogabarytowych oraz wszelkich
odpadów.
7. Nieprzestrzeganie powyższych Zasad może spowodować cofnięcie zgody i wezwanie do przywrócenia
stanu pierwotnego lub zmianę zagospodarowania
terenu na koszt użytkownika.
8. Administracja Osiedla ma prawo bez zgody użytkowników ogródków do redukcji, a w szczególnych przypadkach wycinki drzew i krzewów posadzonych przez mieszkańców użytkujących ogródki
przydomowe.
9. W przypadku prowadzenia przez Spółdzielnię prac
wymagających ingerencji w wygląd ogródka, Spółdzielnia ma prawo wykonać je bez zgody użytkownika i bez rekompensaty.
10.Szczegółowe zasady użytkowania ogródków przydomowych określa odrębny regulamin.
IX. Obejmowanie lokali.
§ 28
Przekazanie przez Spółdzielnię lokalu następuje protokołem przejęcia lokalu przez przyszłego użytkownika
i upoważnionego przedstawiciela Administracji Osiedla. Wzory protokołów, zawierających w szczególności
opis stanu technicznego, zmian wprowadzonych przez
użytkownika w okresie użytkowania lokalu i jego ponadnormatywnego wyposażenia, określa Spółdzielnia.
§ 29
1. Użytkownik obejmuje lokal na podstawie dokumentu
potwierdzającego jego prawa do przedmiotowego
lokalu, wydanego przez Zarząd Spółdzielni.
2. Przed objęciem lokalu użytkownik jest zobowiązany
do złożenia wymaganych prawem oświadczeń i wniesienia opłat (ew. także raty spłaty kredytu). Opłaty te
obowiązują od daty postawienia lokalu do dyspozycji
użytkownika. W szczególnych wypadkach Zarząd
może ustalić inny termin, od którego użytkownik
winien wnosić stosowne opłaty.

X. Zwalnianie lokali.
§ 30
1. W przypadku zwalniania lokalu użytkownik jest zobowiązany do przekazania lokalu odnowionego, tj.
przywróconego do stanu pierwotnego z zastosowaniem standardów obowiązujących w dniu zdania lokalu Spółdzielni, a w szczególności:
1)wyposażonego zgodnie ze stanem potwierdzonym
protokołem przejęcia lokalu od Spółdzielni przez
użytkownika,
2)po usunięciu wszelkich ubytków powstałych w ścianach w wyniku użytkowania lokalu,
3)po pomalowaniu ścian wewnętrznych białą farbą,
4)bez uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
5)z wymienionymi urządzeniami, uszkodzonymi
w wyniku użytkowania lokalu, a które znajdowały
się w wyposażeniu lokalu w momencie przejęcia
lokalu od Spółdzielni przez użytkownika.
2. Użytkownik jest także zobowiązany pokryć koszty
zużycia podłóg a w przypadku ich nadmiernego
zniszczenia, także koszty ich wymiany.
3. Postanowień, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje
się, jeżeli użytkownik w wyniku wzajemnej zamiany
uzyskuje tytuł prawny do innego lokalu, a strony dokonujące zamiany złożą stosowne oświadczenia o:
a) przekazaniu lokali i przyjęciu ich w stanie w jakim się znajdują,
b) przejęciu wszystkich praw i obowiązków.
Powyższe nie dotyczy lokali oddanych w najem.
4. Zwalnianie i przekazanie lokalu następuje protokołem
przejęcia. Przepisy § 28 stosuje się odpowiednio.
§ 31
1. W przypadku niedochowania przez użytkownika obowiązku, o którym mowa w § 30 ust. 1 i 2 remont lokalu, mający na celu doprowadzenie do stanu opisanego w § 30, może być przeprowadzony przez Spółdzielnię na koszt użytkownika.
2. Koszty remontu pomniejszają wysokość zwracanego użytkownikowi wkładu mieszkaniowego w przypadku zwalniania lokalu typu lokatorskiego, bądź
wysokość równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku lokalu
własnościowego.
3. Ostateczne rozliczenie kosztów remontu z użytkownikiem następuje w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty uwolnienia lokalu.
4. Jeżeli koszty remontu lokalu przekraczają wysokość
wkładu mieszkaniowego, bądź wysokość równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia może dochodzić różnicy od byłego
użytkownika lub jego następców prawnych.
§ 32
1. W przypadku, gdy w lokalu znajduje się wyposażenie
ponadnormatywne, wykonane za zgodą Spółdzielni,
którego koszt nie był uwzględniony w kosztach lokalu, Spółdzielnia zwraca koszty w/w wyposażenia wg
cen bieżących, z uwzględnieniem wysokości stawek
i narzutów stosowanych w RSM „Praga” pomniejszone o koszty jego zużycia.
2. W przypadku wyposażenia ponadnormatywnego,
wykonanego przez użytkownika bez zgody Spółdzielni, może ona uznać w/w wyposażenie za przydatne i wówczas zwrócić użytkownikowi koszt
tego wyposażenia, ustalany analogicznie jak
w ustępie poprzedzającym lub też żądać od użytkownika przywrócenia stanu pierwotnego lokalu.
Gdyby w terminie dwóch tygodni stan pierwotny
lokalu nie został przywrócony, wówczas Spółdzielnia może przywrócić stan pierwotny lokalu na
koszt zwalniającego lokal.

§ 33
Spółdzielnia zobowiązuje się do odbioru lokalu oddanego w najem w przypadku opuszczania go przez
dotychczasowego użytkownika i ewentualnego wykonania niezbędnego remontu przed przekazaniem
następnemu użytkownikowi. Koszt remontu ponosi
poprzedni najemca. Przepisy Rozdziału X stosuje
się odpowiednio.
XI. Opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokali.
§ 34
1. Szczegółowe zasady rozliczeń kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali ustala odrębnie Rada Nadzorcza.
2. Wszelkie zmiany mające wpływ na wymiar opłat
eksploatacyjnych, w szczególności zmianę ilości osób
zgłoszonych do zamieszkania lub zamieszkałych
w lokalu, użytkownik, w tym najemca, zobowiązany
jest zgłosić do Administracji Osiedla niezwłocznie po
zaistnieniu tej sytuacji.
XII. Postanowienia końcowe.
§ 35
1. Uwagi, życzenia i skargi mieszkańców na niewłaściwą pracę Administracji Osiedla i nieprzestrzeganie
postanowień niniejszych Zasad można zgłaszać do
Zarządu Spółdzielni lub Rady Nadzorczej.
2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia przechowywanego w piwnicach lokatorskich, suszarniach, wózkarniach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku. Dochodzenie
szkód z tytułu kradzieży i zniszczenia ruchomości
w lokalach i innych pomieszczeniach, zajmowanych przez użytkowników lokali, należy do poszkodowanych.
3. Wobec osób rażąco lub uporczywie naruszających
postanowienia niniejszych przepisów stosowane będą
sankcje przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Statucie Spółdzielni i innych
wewnętrznych aktach prawnych, w tym m.in. wszczęcie procedury o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przymusowe zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź
przymusową sprzedaż lokalu.
4. Niezależnie od sankcji przewidzianych w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym oraz Statucie Spółdzielni, przeciwko
osobom naruszającym niniejsze Zasady, a w szczególności przepisy zawarte w § 22 - § 26 – mogą być
kierowane roszczenia odszkodowawcze na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a także wnioski
o wszczęcie postępowań administracyjnych, karnych lub o wykroczenia.
5. Administracje Osiedli sporządzają i kompletują odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do wystąpienia z roszczeniami lub wnioskami, o których mowa powyżej.
6. Członkowie spółdzielni oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciele
lokali, odpowiedzialni są za stosowanie się do niniejszych Zasad osób przebywających w ich lokalu,
w tym również najemców.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają za
stosowanie się do niniejszych Zasad niepełnoletnich
dzieci znajdujących się pod ich opieką i ponoszą
w granicach prawa odpowiedzialność za spowodowane przez nie szkody.
§ 36
Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
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Tegoroczna akcja „Zima w Mieście” w Klubach Osiedlowych RSM „Praga” tak jak w poprzednich
latach okazała się dużym sukcesem. Akcje przeprowadziły trzy Kluby: ‘Pinokio” z Osiedla Targówek,
„Nasz Klub” z Osiedla Generalska oraz Klub „Arkona” z Osiedla Poraje.

D

o klubów zapisało się ogółem 75 dzieci. Liczne
zajęcia, warsztaty i zajęcia sportowe umilały
dzieciom czas, bawiąc ich i ucząc wielu wspaniałych
rzeczy. Dzięki sprawnej organizacji dzieci nie miały
czasu na nudę, były zadowolone i bezpieczne. Nie

Klub „Nasz Klub” w Parku Trampolin

obiadowa. Było to zasługą Szefa Kuchni pracującego
w restauracji „U Piłkarzy” przy ul. Kołowej 20, który
przygotowywał smaczne, domowe posiłki. W Klubie
Arkona podczas trwania akcji ,,Zima w Mieście” dzieci
posiadały własny suchy prowiant, a klub zapewniał
słodki poczęstunek i napoje. W każdym Klubie panie
dbały o bezpieczeństwo uczestników. Podczas wyjść
z placówki dzieci miały na sobie kamizelki odblaskowe
oraz fiszkę z danymi kontaktowymi.

Dzieci z Naszego Klubu na lodowisku przy Ratusz Wola Al. Solidarności 90

Nauka jazdy na nartach Górka Szczęśliwicka

można nie wymienić licznych wyjść min. lodowiska,
do Bibliotek, Domów Kultury, jazdy na nartach, wycieczki do ZOO, licznych muzeów, wyjście do Hula
Kula - kręgielnia, PGE Stadion Narodowy - Wystawa
Lego, ściankę wspinaczkową w Białołęckim Ośrodku
Sportu, zwiedzanie Sejmu i wiele innych, gdzie czekały na wszystkich niezapomniane atrakcje.
Dzieci miały zapewnioną bogatą ofertę zajęć: edukacyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych i komputerowych. Uczestnicy akcji brali też udział w pogadankach i zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego, nawyków higienicznych, kulturalnego spożywania posiłków, dobrania odpowiedniego

Dzieci z Klubu Arkona na Starym Mieście w Warszawie

Na zakończenie akcji w każdym klubie uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami.
Zachęcamy mieszkańców naszej Spółdzielni do odwiedzania naszych Klubów Osiedlowych i korzystania z bogatej oferty zajęć nie tylko podczas akcji
„Zima / Lato w mieście”, ale także na co dzień.

Dzieci z Klubu Arkona w Centrum Olimpijskim

Edyta Redestowicz

Klub Pinokio na układaniu klocków Lego W Galerii Północnej

Warsztaty decoupage dzieci z Klubu Pinokio i Klubu Nasz Klub
w bibliotece przy ul. Kuflewskiej 6

stroju do warunków atmosferycznych. Odbywały się też
gry i zabawy tematyczne, zajęcia świetlicowe, konkursy
oraz zabawy na świeżym powietrzu. Przez cały okres
trwania akcji dzieci uczęszczające do Klubów Osiedlowych mogły liczyć na bardzo rozbudowaną ofertę zajęć,
jakie zostały przygotowane przez kadrę poszczególnej
placówki. Dzieciom z Klubu „Pinokio” i Klubu „Nasz
Klub” dopisywał ogromny apetyt, gdy zbliżała się pora
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Klub Pinokio Wizyta w ZOO

Dzieci z Klubu Arkona w pracowni komputerowej

„I tylko mi żal…kolorowych jarmarków.”
Dodatkowo, w słynnej Białowieży od 2003 roku
w lipcu odbywa się (zorganizowany przez Centrum
Promocji Regionu ”Czerlonka”) artystyczny JarmarkFestiwal PERETOCZE ( Białowieskie Integracje Artystyczne) , podczas którego poza śpiewem i muzyką pod
stromymi daszkami ogromną atrakcją są wystawione
na sprzedaż produkty regionalne, nasze, polskie.

W

lipcu usłyszałyśmy opinię cudzoziemca, że
Polska jest „wielkim jarmarkiem”. Jarmarkiem?
A cóż to za porównanie?
Jarmark zawsze kojarzył się z podróżą. Trzeba było do
niego dotrzeć, „wyjechać”, zabrać pieniądze i zaplanować wyjazd. Jarmark był rodzajem targu średniowiecznego o znaczeniu ponadlokalnym, to właśnie na nim
wymieniano towar, handlowano i bawiono się, przez co
pełnił różne funkcje - od użytkowej po ludyczną, zabawową. Jarmarki organizowano corocznie w stałych
terminach, najczęściej przy okazji świąt kościelnych,
uroczystości zwyczajowych czy obrzędów i tzw.
„odpustów”. W Polsce jarmarki upowszechniły się
w XIII wieku w Gdańsku i we Wrocławiu, a w wiekach
późniejszych we Lwowie, Łucku, Grodnie, Wilnie
(głównie produkty leśne); Jarosławiu, Kłecku (sukna),
Przemyślu, Przeworsku (woły); Krakowie, Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Płocku, Toruniu (zboża)
i Lublinie (wina węgierskie, zboża, woły). Na jarmarkach skupowano towary wywożone masowo na zachód
Europy (zboża, futra, woły, produkty leśne, len).
Z zachodniej Europy przywożono sukno, wyroby metalowe, korzenie, wino, dobra luksusowe. Tradycja zakupów „ekologicznych” przetrwała do dziś, co powoduje,
że Polacy chętnie wybierają się w podróże po Polsce
w poszukiwaniu lokalnych, regionalnych produktów
wiadomego pochodzenia. Współcześnie istniejące jarmarki mają miejscowy zasięg lub stanowią rodzaj festynu (Jarmark św. Dominika w Gdańsku, Jarmark
Jagielloński w Lublinie lub coroczny jarmark odbywający się 15 sierpnia w Skotnikach). W potocznej polszczyźnie nazwy „targ”, „targowisko” i jarmark, czasami
„bazar” używane są zamiennie, ale zawsze kojarzą się
z niezwykłą atmosferą, jaką nadaje miejscom czar ludowej, rodzimej przeszłości oraz świąt…

W Polsce jarmarki trwają obecnie cały rok. Od stycznia
do grudnia, z czego większość to jarmarki okazjonalne
lub przynależne do skansenów, parków przyrody, rezerwatów i wiejskich terenów leśnych. To tradycja
i narodowe dziedzictwo, które trzeba odtworzyć i ożywić. Wszyscy znają jarmarki krakowskie, Sukiennice,
Jarmark Dominikański, a także zakopiańskie Krupówki…Północ i południe jarmarkowe to prawie turystyczna tradycja narodowa. A co ze wschodem?
W dzisiejszej części zapraszamy warszawiaków na trzydniową podróż na wschód Polski, w tereny, które zachwycają swoim kolorytem i pięknem, a także pozwalają na chwilowe ocalenie zapomnianego, wspólnego
dziedzictwa Polski, Litwy i Wilna. Z Warszawy wyruszamy do Białegostoku, położonego na Nizinie Północnopodlaskiej. Przejeżdżamy przez Bielsk Podlaski.

W Białymstoku od lat działają stoiska regionalne, jarmarki staroci, a w tym roku, ze względu na ogromne
zainteresowanie, na Rynku Kościuszki postanowiono
zorganizować aż 5 jarmarków - Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, a dodatkowo jeszcze majowy, letni
i jesienny. Latem na Rynku Kościuszki można kupić
dobre miody z pasiek białowieskich i narwiańskich,
a na gwiazdkę tradycyjnie pod Ratuszem odbywa się
świąteczny jarmark, który jest niebywałą okazją do
spróbowania regionalnych potraw, nabycia niepowtarzalnych upominków i spędzenia czasu w miłej atmosferze. Jak co roku, w grudniu pojawia się również
szopka, gdzie prócz glinianych figur przedstawiających
świętą rodzinę, można też zobaczyć żywe zwierzęta…
Po drodze zatrzymujemy się obowiązkowo w Rusi Starej, niezwykle klimatycznej (średniowiecznej), miejscowości, odwiedzamy spichlerz w zespole dworskoparkowo-folwarcznym, mijamy Sokoły, podziwiając
ogromny kościół gotycki i ruszamy dalej na jarmarki…
Ale jarmarki to przecież podróże, dlatego jedziemy
dalej, do Narwiańskiego Parku Narodowego, który jest
organizatorem wielu imprez dydaktycznych, a jedną
z nich jest Podlaska Biesiada Miodowa w Kurowie. Ta
lokalna impreza to prawdziwy jarmark cudów! Bartnicy z całego Podlasia oferują wówczas najlepsze miody
o różnorodnym przeznaczeniu. W trakcie imprezy swoje wyroby prezentują pszczelarze z ekologicznych gospodarstw pasiecznych. Można poznać i zakupić różne
rodzaje miodów: rzepakowy, lipowy, gryczany, spadziowy i inne… z mniszka lekarskiego, korzenny…
Poza zdrowotnymi właściwościami tego produktu
pszczelarze zachwalają również miód jako poprawiacz
humoru i „upiększacz” urody. Jest to również okazja
do spróbowania wyrobów z miodu, np. nalewki miodowej lub zakupu ekologicznych świec woskowych, takich, jakich dawniej używali nasi pradziadowie. Podczas trwania Biesiady Miodowej można zaopatrzyć się
w produkty kuchni regionalnej: babkę, kiszkę ziemniaczaną, sery i narwiańskie ogórki.
Prosto z biesiady możemy wstąpić na ciekawe targowiska w Waniewie, Pentowie (Europejskiej Wsi Bocianiej), Kiermusach i oczywiście w sławnym Tykocinie.
A czegóż tam nie ma? Wszystko, co polskie jest…
Oczy cieszą korale, chusty, naczynia, miody i kołacze.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Czarciej Polanie (w Kiermusach) odbywa się największy w tej części Polski Jarmark Staroci. Niestety, kupujemy za dużo
i toniemy w rozmaitościach, do których namówili nas
sprzedawcy… Natomiast w Pentowie należy koniecznie obejrzeć regionalne chaty, zajrzeć do sklepiku jarmarcznego i zakupić… bociana! Radzimy również
wstąpić na coroczny Jarmark Dominikański w Choroszczy, obok „jadła i napoju” są tam bowiem dodatkowe, jarmarczne atrakcje, często… za darmo.
A teraz czas na podróż w stronę słynnej, królewskiej
Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego. W Białowieży odbywa się Jarmark Produktów Lokalnych. Kilkanaście stoisk Izby regionalnej i rzemieślników
z regionu Puszczy Białowieskiej oferuje oryginalne produkty i rękodzieło. Jedną z atrakcji, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców
regionu, jest stoisko degustacyjne, które prezentuje przysmaki kuchni regionalnej, łącznie z… lokalnymi trunkami. Wszytko zdrowe, kolorowe i świeże… nasze, polskie.

Przed powrotem do Warszawy na pewno zabłądzimy
w Puszczy. Może przytulimy się do drzew „po drodze”,
a może zdezorientowani trafimy do jakiegoś gospodarstwa agroturystycznego, w którym również kupimy coś
ciekawego… Bo jest gdzie zabłądzić! Polecamy przejezdny Suszczy Borek, Podlewkowie, wieś, w której
w drewnianym Domu Chleba, położonym na polanie,
można spróbować prawdziwego pieczywa, sera i miodu. Przez Suszczy Borek przebiega rowerowy
„Podlaski Szlak Bociani”, co stanowi dodatkową atrakcję królewskiego lasu. 19 kilometrów od Suszczego
Borku znajduje się stara, drewniana wioska nad Narewką. W jednym z gospodarstw w Starym Masiewie można wyjrzeć za bramę i… zobaczyć królewską puszczę.
100 metrów dalej znajduje się bowiem Białowieski
Park Narodowy… W Masiewie możemy uczyć się jazdy konnej lub odbyć przejażdżkę po Parku, ostatnim
naturalnym lesie na niżu Europy i rozkoszować się
drzewami. I przytulać się do pięknych dębów. Ponoć
dają siłę i leczą choroby, więc to związki zdrowe i pożyteczne… Miejscowi gospodarze, mieszkający w drewnianych chatach przekazują porady, o tym np., aby do
kwaszenia ogórków dodawać właśnie liście dębu. Do
gotowanej kapusty można natomiast wrzucić świeży
rozmaryn oraz jałowiec prosto z przyjaznej puszczy!
Tak mija kolejny dzień, obowiązkowo zakończony
ogniskiem i śpiewami.
A teraz czas na powrót do stolicy. O kolorowych, letnich jarmarkach będą nam przypominać zdjęcia.
Już grudzień, czas Jarmarków Bożonarodzeniowych,
które są rozdarte pomiędzy regionalizmem i ludowością,
naszymi ręcznie tworzonym ozdobami, a wielkim światem zachodu i zdobyczami ledowych (a nie ludowych)
iluminacji w galeriach handlowych. Co wybrać? No
cóż… na pewno we wszystkim dobry jest umiar. Dlatego życzymy wielu swojskich, jarmarcznych różności,
Gwiazdy Betlejemskiej, wspólnego kolędowania i pamięci o tym, co nasze, bo wspólne. Jak to w idei spółdzielczości bywa. Wesołych, kolorowych jarmarków
bożonarodzeniowych z bocianią ozdobą na choince!
Razem podróżowały i jarmarki opisały:
Ewa Bielak i Anna Mirończuk
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notarialną, przychodnie medyczną po sklepy o szerokim
asortymencie i restauracje.

Jamnik - jak potocznie nazywany jest budynek mieszkalny zlokalizowany w dzielnicy Praga Północ przy
ulicy Kijowskiej o niebagatelnej długości - 508 metrów. Budynek powstał na początku lat 70-tych według
projektu Jana Kalinowskiego i miał na celu zasłonięcie
zaniedbanych niegdyś kamienic Szmulowizny. Aby

zmienić ten stan rzeczy oraz z myślą o pasażerach wysiadających na Dworcu Wschodnim usytuowanym naprzeciwko Kijowskiej i temu co ukazuje się ich oczom,
powstał najdłuższy budynek w Warszawie.
Oprócz swojej ciekawej historii może pochwalić się także
najdłuższym pasażem handlowym
w stolicy! Po ukończeniu prac budowlanych i zasiedleniu
mieszkańców, aby
przerwać monotonię tego budynku,
zaplanowano zaaranżowanie parteru
na pasaż, który do
dziś pełni funkcję
handlową, usługową i rozrywkową.
Dziś w pasażu handlowym możemy
znaleźć cały przekrój usług i sklepów, od zakładu
fotograficznego,
przez
kancelarie

Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Posłuchajcie ludzie mili jak to niegdyś osadnicy
w Warszawie żyli.
Gród znajdował się na ważnym szlaku handlowym.
W nim, w małej chatce, tuż nad rzeczką Brodnią, mieszkała panna o wdzięcznym imieniu Balbina. Ciepłą porą
nosiła Balbina sukienki lekkie, lniane, pięknie haftowane.
Zimą suknie wełniane, kożuch i futrzaną czapkę.
Pewnego czerwcowego dnia, swoją smukłą łodzią
przypłynął do grodu młodzieniec pięknej urody. Był to
Franek. Przybył tu, aby kupić materiały ręcznie tkane
przez Balbinę i jej Matkę. Gdy odpływał, Balbina podbiegła do rodziców:

Żegnając się, całą rodzinę do siebie w gości zaprosił.
– Na pobliskiej polanie zapalimy ognisko, będziemy
razem blisko.
Dwie rodziny się spotkały, tańcowali i śpiewali:
„Albośmy to jacy tacy i do tańca, i do pracy”. Wieczorem, gdy zrobiło się chłodno, zabawa przeniosła się do
Frankowej chaty. Kiedy słońce schowało się za horyzont, Balbina musiała wracać. Ojciec upominał, że nie
można nadużywać gościnności.
– Co robić, trza wracać.
– A u was, Franek, podobno powiadają:

– Mamo, Tato, co wy na to? Mnie się ten Franek tak
bardzo spodobał!
– Mnie też się spodobał, bo pracowity i wie czego chce
– powiedział Ojciec.
– A mnie, że ma dobre serce – dodała Matka.
Franek pracował od świtu do nocy. Szył buty zwane
ciżemkami, które sprzedawał na targu. Pomagał też
swojemu Ojcu we młynie. Postanowił podzielić się tym,
co miał z rodziną dziewczęcia, które bardzo mu się spodobało. Po kilku dniach Franek przywiózł dwa worki
mąki i rodzicom Balbiny się kłaniał. Raz po raz na
dziewczynę zerkał, komplementy do ucha jej szeptał.
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„Już dziesiąta na zegarze, idźcie do snu gospodarze,
chwalcie Boga dobrodzieja, w nim cała nadzieja.”
– Tak, to prawda. A jutro też jest dzień. Odwiozę was
łodzią, abyście szybko i bezpiecznie w domu swoim się
znaleźli i powrócę.
– Franek – powiedziała Matka dziewczyny, wysiadając
z gościnnej łodzi – w następnym tygodniu Balbina ma
imieniny. Przyjedź. Zapraszamy.
– Przypłynę na pewno. Do zobaczenia. – Młodzieniec
i jego piękna łódź powoli zniknęli w ciemnościach.

Przekrój branż dostępnych w pasażu jest imponujący,
znajdziemy tam: przychodnie weterynaryjną, medycyny
naturalnej, stomatologiczną oraz ubezpieczenia, odzież
używaną, materiały i narzędzia budowlane, sklep medyczny, księgarnie, sklep spożywczy, aptekę, zakład
naprawy aparatów fotograficznych, sklepy obuwniczy,
kosmetyczny, garmażeryjny, piekarnie, restaurację,
kiosk ruchu, komis, aż trzy sklepy z sukniami ślubnymi,
zakład fryzjerski, usługi ksero oraz serwis RTV.
Już niebawem na Kijowskiej zacznie działać także bar mleczny, gdzie będziemy mogli zjeść domowy obiad w dobrej
cenie. Wkrótce również zaplanowane jest otwarcie nowoczesnej biblioteki, która będzie miejscem spotkań mieszkańców
i miłośników dobrej książki i niepowtarzalnej atmosfery.
Mnogość i różnorodność sklepów i usług oraz ciekawa
lokalizacja są tylko jednymi z wielu powodów, dla
których warto wybrać się na Kijowską 11.
Mnogość i różnorodność sklepów, i usług oraz ciekawa
lokalizacja są tylko jedyne z wielu powodów dla których
warto wybrać się na Kijowską 11. Już niebawem mieszkańcy Pragi w słoneczne dni będą mogli także korzystać
z leżaków, które wystawiane zostaną na zielony teren
przy Kijowskiej i jednocześnie podziwiać wystawę zdjęć,
która z końcem roku pojawiła się na budynku. Dodatkowo już 1 czerwca RSM „Praga” wspólnie z Urzędem
Dzielnicy Pragi Północ zorganizuje festyn na Dzień
Dziecka. To wszystko będzie miało miejsce tuż przed
pasażem, na zielonych błoniach przy ulicy Kijowskiej.
Joanna Golecka
Przez dłuższą chwilę widać było tylko malejący wciąż
płomyk latarni zawieszonej na jej dziobie.
Balbina nie mogła się doczekać tego dnia, w którym
rodzice wyprawić jej mieli przyjęcie w ich pięknym
ogrodzie. Lecz kiedy wreszcie nadszedł, radości było
co niemiara. Gości zjechało wielu i wszyscy w Brodzieńskim Grodzie przednio się bawili. Balbina i Franek wymknęli się wieczorem nad rzeczkę Brodnię.
Usiedli nad jej brzegiem. Franek opowiadał Balbinie
o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce nad jego
rzeką – Wisłą.
– Wiesz, Balbino, rybacy co dzień, wczesnym rankiem,
łowią ryby w Wiśle, blisko naszego grodu. Pewnego
razu zobaczyli jak burzą się fale, a z nich wyłania się
piękna dziewczyna i śpiewa. Z każdym dniem byli bardziej jej śpiewem zauroczeni. Przychodzili i prosili:

– O syrenko, daj nam radość swą piosenką.
Pewnego dnia przypłynął bogaty kupiec. Spostrzegł
cudną postać młodej dziewczyny wydobywającą się
z wiślanych fal. Domyślił się, że to ona przed chwilą
śpiewała.
– Ale… cóż to? – zdziwił się. – Dziewczyna do połowy
jest kobietą, a od połowy ma rybi ogon!? Ale dziwy!
Kupiec postanowił, że odtąd syrena będzie śpiewać
tylko dla niego. Zarzucił sieci, by ją złapać. Uwięził,
zamykając w drewnianej szopie, w starej beczce wypełnionej wodą. Syn kupca, Janek, przechodząc nieopodal, usłyszał rzewny śpiew syreny. Jej płacz i piękny
głos tak go poruszyły, że postanowił syrenkę uwolnić.

– Śpiewałam dla was ludzie dobrzy. Ale na rozkaz
śpiewać nie będę. Wolę zniknąć na zawsze w wiślanych falach; tylko szum rzeki od dzisiaj będzie was
pozdrawiał.
– Musimy wracać do gości, im również to opowiesz –
powiedziała Balbina zachwycona wiślaną opowieścią.
Jeszcze tego dnia Franek oświadczył się ukochanej.
Za miesiąc już brali ślub w drewnianym kościele nad
rzeką Brodnią. Żyli długo i szczęśliwie.
Wszyscy mieszkańcy osady o nich mówili:
– Są podobni do siebie jak dwie krople wody i zawsze
jednako dążą do zgody.

Syrena z wdzięczności zarzuciła mu ręce na szyję
i podziękowała. Na pożegnanie, ciesząc się wolnością,
zaśpiewała:

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie
zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty.
Informujemy, iż w dniu 05.03.2018 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 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 12 położonego w Warszawie przy ul. Goławickiej 3.






Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przylega
loggia o powierzchni 3 m2. Właściciel lokalu ma prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 2,50 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,70 m2.
W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły.
Dogodny dojazd do Centrum.
Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 340.986,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy
oszacowania i wynosi:
2

255.739,50 zł tj. TYLKO 3.617,24 zł/m

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 34.098,60 zł na rachunek
Komornika Sądowego nr 87 2030 0045 1110 0000 0199 6060 w ten sposób, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg środki zostały
zaksięgowane na rachunku komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ Piotra Gurniaka mieszcząca się Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lub pod numerem telefonu: 22 465 67 15 po
powołaniu się na sygnaturę akt PG KM 440/17.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego lub w Biurze Obsługi Interesanta
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A operat szacunkowy biegłego sądowego z akt
postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt: II Co 1601/17.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do licytacji !!!


Zamienię mieszkanie 3 pokojowe
z kuchnią, loggia, po generalnym remoncie 47 m2, ul. Wiosenna 3 na 2
pokoje z kuchnią, około 38 m2 po generalnym remoncie parter lub I piętro.
Chętnie Wiosenne 3 lub okolice.
Tel. 608 124 060

Zamienię mieszkanie 31 m2, drugie piętro, przy ul. Wołomińskiej na większe
do 40 m2. Własnościowe, z balkonem.
Tel. 504 351 554
 Zamienię mieszkanie komunalne, kwaterunkowe, 3 pokojowe o powierzchni
56 m2 na mniejsze, dwupokojowe.


Czasopismo RSM „Praga”
Wydawca: Zarząd i Rada Nadzorcza, 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 11
Rada programowa: Alfred Broniec, Hanna Jarzębska, Piotr Majewski,
Andrzej Półrolniczak, Ryszard Zarański
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Oferowany lokal znajduje się na 6 piętrze, w budynku z lat 70-tych, blisko
planowanej stacji metra na Targówku
(10 minut od Ronda Żaba). Rozkładowe, z wystawą okien na południowy
zachód. Trzy pokoje o powierzchni ok.
18 m2, 10 m2, 11 m2, kuchnia widna,
oddzielna, loggia. Mieszkanie do remontu. Tel. 668 395 211



Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościowe na 3 pokojowe własnościowe z dopłatą lub spłatą zadłużenia.
Tel. 506 407 588

tel.: 22 619 12 21, faks: 22 619 98 80, e-mail: redakcja@rsmpraga.pl
Redakcja: Biuro Zarządu RSM „Praga”
Druk: GRUPA ZPR MEDIA
Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, są zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów bez zgody Autora i Wydawcy jest zabronione.
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