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We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Można powiedzieć, że ustawa ta zrewolucjonizowała kwestię
uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż członkostwo
zostało ściśle powiązane z posiadaniem praw do lokali. Nowelizacja spowodowała,
iż z mocy ustawy RSM „Praga”, tak jak i większość spółdzielni w kraju,
pozyskała bardzo dużą liczbę nowych członków.

D

o 8 września 2017 r. osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu
w spółdzielni, bądź roszczenie o ustanowienie tego prawa, stawała się jej członkiem na podstawie złożonej deklaracji
członkowskiej oraz uchwały zarządu
spółdzielni. Nowelizacja całkowicie
zmieniła kwestię pozyskiwania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
Zgodnie bowiem z nowym art. 3 ust. 2
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dniem 9 września 2017 r. z mocy ustawy członkami spółdzielni stały się osoby
fizyczne, choćby nie miały zdolności do
czynności prawnych albo miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
którym przysługuje: spółdzielcze loka-

torskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub będące
założycielem spółdzielni. Powyższa
zmiana w ustawie spowodowała, iż
w RSM „Praga” przybyła bardzo duża
grupa nowych członków. Każda bowiem
osoba, która posiada ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
bądź spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu, bądź roszczenie o ustanowienie,
któregokolwiek z tych praw, jest z mocy
ustawy członkiem Spółdzielni. Jedynie
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Z Andrzejem Półrolniczakiem, prezesem Zarządu RSM „Praga” rozmawia Krzysztof Michalski
Panie prezesie, naszą rozmowę o bibliotece przy Kijowskiej
chciałbym zacząć od prowokacyjnego pytania. Czy w dobie
spadającego czytelnictwa - mówi się, że tylko ok. 30 proc.
Polaków czyta regularnie - biblioteka na osiedlu Kijowska
jest dziś w ogóle potrzebna? Zwłaszcza, że w pobliżu, przy
Ząbkowskiej, czy Radzymińskiej, są punkty biblioteczne.
To, że czytelnictwo spada, tylko potwierdza, że mocniej należy zadbać, by mieszkańcy zachowali dostęp do książek. Żeby
w sposób łatwy i prosty mogli dotrzeć do księgozbiorów. Czy
na Pradze jest za dużo bibliotek? To są duże osiedla. Na Szmulowiznie mieszka kilkanaście tysięcy osób, w dużej części to
członkowie RSM. Myślę, że trzy biblioteki w tym rejonie, to
dobre rozwiązanie. Osiedle powstało w l. 70. XX w. Wielu
mieszkańców, to osoby starsze. Wśród tej grupy wiekowej
poziom czytelnictwa nie jest wcale niski. Biblioteka przy Kijowskiej 11 działała ponad 40 lat, mieszkańcy byli do niej
przyzwyczajeni, ta biblioteka miała wielu aktywnych czytelników. Z chwilą, gdy została zlikwidowana na początku 2016 r.,
to właśnie mieszkańcy się o nią upomnieli, śląc pisma do urzędu dzielnicy i protestując. To najlepszy dowód na to, że ten
punkt był potrzebny. Co więcej, teraz, gdy po dłuższych staraniach powrót biblioteki jest niemal przesądzony, mieszkańcy
interesują się, dzwonią i pytają, kiedy dokładnie biblioteka
wróci. Licznie uczestniczyli też w warsztacie projektowym.
Skoro biblioteka towarzyszyła mieszkańcom osiedla od jego
początków, dlaczego w 2016 r. nie dało się jej uratować? Czy
jest tak, co powtarzali na sesjach i spotkaniach komisji rady
przedstawiciele ówczesnego zarządu dzielnicy zdominowanego przez Praską Wspólnotę Samorządową/Kocham Pragę, że RSM żądała zbyt wysokich stawek czynszu i trzeba
było bibliotekę z zasobu spółdzielni wyprowadzić?
Ja się z tym nie zgadzam. Biblioteka zgłosiła na jesieni 2015 r.
chęć wypowiedzenia umowy, argumentując to zbyt wysokimi
stawkami czynszu. My, żeby utrzymać biblioteki - tą przy Kijowskiej oraz drugą przy ul. Radzymińskiej 50 - zaproponowaliśmy bardzo wysokie obniżenie kosztów, blisko 40 procent
stawki najmu za obydwa lokale, do wysokości znacznie niższej
niż w przypadku stawek komercyjnych obowiązujących na
tym terenie. Zrobiliśmy tak, bo uznaliśmy, że biblioteki w obu
tych punktach powinny działać i służyć nie tylko mieszkańcom
RSM, ale i wszystkim osobom mieszkającym na Szmulkach.
Uważam, że to był szczodry gest z naszej strony. Mało tego,
jeżeli dobrze pamiętam, nasze propozycje zostały zaakceptowane przez dyrekcję biblioteki. Dopiero później dostaliśmy
informację o wycofaniu się z tych uzgodnień i likwidacji biblioteki na Kijowskiej. Myślę, że pojawiło się wtedy nieprzychylne stanowisko - dla mnie i dla mieszkańców niezrozumiałe - by biblioteka na Kijowskiej przestała działać. Zwłaszcza,
że to być element tradycji tego osiedla, tego budynku.
Jeśli dobrze zrozumiałem pana wypowiedź, być taki
moment, że dyrekcja biblioteki zaakceptowała wasze stawki i można było przypuszczać, że biblioteka
na Kijowskiej pozostanie?
Tak, w grudniu 2015 r. nasza administracja prowadziła negocjacje z dyrekcją biblioteki. Doszło wtedy do uzgodnień
i kierownictwo biblioteki wstępnie zaakceptowała nasze stawki, tj. obniżkę blisko 40 procent. Co warto podkreślić, zaproponowana przez nas obniżka czynszu dotyczyła nie tylko Kijowskiej, ale i drugiej placówki, na Radzymińskiej 50. Później
dyrekcja biblioteki wycofała się z tych uzgodnień, stwierdzając, że zaproponowane stawki są zbyt wysokie.
Czy przenieśliście państwo spór na poziom miasta?
Pisaliśmy w tej sprawie do rady dzielnicy Praga Północ, bo to
znajduje się w jej gestii. Przedstawiliśmy szczegóły negocjacji cenowych, podkreślając przyznany upust cenowy za najem. Mimo to podjęta została decyzja o likwidacji biblioteki.
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Ta odmowa dotyczyła tylko Kijowskiej? Bo na jednej
z komisji rady padały głosy o wyprowadzce z zasobu
RSM również placówki przy Radzymińskiej?
Podobno były takie wypowiedzi, ale oficjalnie takie
sygnały do nas nie dotarły. Biblioteka na Radzymińskiej
cały czas funkcjonuje. Liczyliśmy, że biblioteka wróci
na Kijowską. Owszem wystawiliśmy lokal do przetargu,
ale tylko na najem krótkoterminowy. Jesienią 2017 r.
rozpoczęły się rozmowy o powrocie biblioteki.
Byli państwo zdecydowani, żeby bibliotekę przywrócić,
czy raczej na tę decyzję wpływ miała presja ze strony
mieszkańców, organizacji pozarządowych i radnych?
Nam bardzo zależało, by biblioteka wróciła. Mieliśmy
wsparcie mieszkańców, którzy pisali do urzędu dzielnicy,
wnioskowali o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania biblioteki. Wspierała nas też część radnych,
szczególnie pani Hanna Jarzębska i pan Ryszard Kędzierski. Duże znaczenie miała również zmiana w składzie
Zarządu Dzielnicy i wejście do niego wiceburmistrza
Zbigniewa Cierpisza, który odpowiada za sprawy społeczne, kulturalne i oświatę. Dzięki wspólnym wysiłkom
mieszkańców, części radnych i częściowo zmienionego
zarządu dzielnicy, udało się wrócić do rozmów na temat
przywrócenia biblioteki przy Kijowskiej.
Wracając do kwestii powrotu biblioteki. Czy formalne decyzje już zapadły?
Tak, prace ruszyły. W grudniu ub. roku odbyło się spotkanie
warsztatowe dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli rady
i zarządu dzielnicy oraz RSM. Byli też pracownicy biblioteki
i projektanci ASP. Omawiano wygląd biblioteki oraz pełnione
przez nią funkcje. Chcemy, by ta biblioteka wyszła poza tradycyjne ramy miejsca, w którym tylko wypożycza się książki, ale
by nastąpiło rozwinięcie tych funkcji. Żeby była tutaj czytelnia,
by mieszkańcy w wygodnych warunkach mogli na miejscu
czytać, żeby odbywały się spotkania z pisarzami. By użytkownicy zyskali dostęp do internetu. Chcemy by były na miejscu
komputery. Mało tego, planujemy wyposażenie placówki
w kącik zabaw dla dzieci oraz ekspres do kawy i czajnik, z którego będą mogli korzystać czytelnicy. Ma to więc być nie tyle biblioteka, co raczej klubokawiarnia. Mamy plan aby w słoneczne
dni przed biblioteką ustawiać leżaki dla czytelników. Ma też być
kącik poświęcony historii RSM. Biblioteka jest wtopiona w nasze
osiedle, a ponadto zeszliśmy mocno z ceny i to będzie taka mała
gratyfikacja dla spółdzielni. Chcemy pokazać, co robiliśmy jako
spółdzielnia przez 50 lat i co robimy obecnie.
Rozumiem, że decyzja o powrocie już zapadła, natomiast umowa nie została jeszcze podpisana?
Umowa jest w trakcie procedowania. Będzie obowiązywać prawdopodobnie przez trzy lata, bo miasto standardowo zawiera umowy na taki okres. Mamy nadzieję, że później będzie przedłużona.
Kończąc wątek czytelniczy chciałbym zapytać o odbywające się na osiedlu, siłami organizacji pozarządowych,
akcje dystrybucji książek wśród mieszkańców. Pojawić
się swego czasu pomysł, by stworzyć bibliotekę plenerową. Czy są państwo skłonni poprzeć taką inicjatywę?
Oczywiście, jesteśmy otwarci na takie działania. Myślę, że dobrym punktem może być przejście dla pieszych pod „jamnikiem”,
na wprost Dworca Wschodniego, a drugi taki punkt mógłby powstać w innej części osiedla, np. w przejściu w bramie budynku
Białostocka 7. A można także stworzyć taki punkt wymiany książek w klubie „Kuźnia” lub w nowej-starej bibliotece?
Chciałbym teraz zapytać o murale, które jesienią
pojawiły się na Pradze, na dwóch budynkach RSM.
Skąd pomysł na takie działania?

Spółdzielnia to organizm, który żyje. Realizujemy wiele
inicjatyw edukacyjnych, organizujemy zajęcia dla dzieci
w naszych klubach. Dbamy o osiedla, ich estetykę. Pomyśleliśmy jednak, że warto byłoby się pochwalić czymś nietypowym, co posiadamy w przestrzeni miejskiej. A takim
czymś jest właśnie najdłuższy w linii prostej budynek
w Warszawie, czyli „jamnik” przy Kijowskiej 11. Postanowiliśmy go przybliżyć mieszkańcom, stąd pomysł na mural
z jamnikiem, dziś tak naprawdę symbolem naszej spółdzielni. Spodobać się mieszkańcom, więc postanowiliśmy namalować kolejny, na Floriańskiej 14, naprzeciw wybiegu dla
misiów. Zastosowaliśmy przy tym grę słów „WidziMIsię
Praga” - jako dzielnica - a obok są misie, na które codziennie patrzą mieszkańcy naszego bloku.
Czy w planach macie Państwo kolejne murale?
Mamy pomysły na kolejne murale, ale nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów. Chcemy by było sprawiedliwie. By prócz
Pragi, murale pojawiły się też na Targówku i na Tarchominie.
Pozwolę sobie jeszcze na dygresję odnośnie Floriańskiej 14.
To jeden z naszych najciekawszych i zarazem starszych budynków, odnowiony, z cegłą klinkierową na elewacji.
W parterze działa słynny bar mleczny „Rusałka”. Ceny jakie
pobieramy za najem od baru mlecznego są zdecydowanie
poniżej cen komercyjnych w tej części Pragi. Nie podnosimy
ich jednak, bo wiemy, że prowadzenie baru mlecznego to
działalność, gdzie zysk jest niewielki, a przy tym zależy nam,
by mieszkańcy mieli dostęp do tańszych posiłków.
Zatem nie tylko zysk, ale i funkcje społeczno i kulturotwórcze?
Tak, zależy nam by mieszkańcy Pragi dobrze się czuli w miejscu swojego zamieszkania, a bary mleczne to raz, tradycja,
a dwa, nie wszystkich stać na drogie restauracje. Poza tym,
można tam naprawdę smacznie zjeść. Naszym zadaniem jest
dbanie nie tylko o komercję, zysk, ale też pilnujemy, by takie
miejsca mogły nadal funkcjonować i służyć mieszkańcom.
Niedługo będziecie mieć w zasobach drugi bar
mleczny, przy Kijowskiej?
Tak, wkrótce powinien zostać otwarty bar mleczny
w „jamniku”. Na razie trwa remont lokalu.
Skoro już mówimy o historii, to chciałbym jeszcze
zapytać o wystawę plenerową na „jamniku”. Skąd
pomysł na tę inicjatywę?
Niedawno obchodziliśmy 45-lecie. Z tej okazji odtwarzaliśmy historię RSM. Przeglądaliśmy nasze archiwa, dostaliśmy
też sporo zdjęć od mieszkańców. Część z nich umieściliśmy
w specjalnym albumie. Ale uznaliśmy, że chociaż kilka
z nich warto pokazać mieszkańcom i osobom przyjezdnym,
które przemieszczają się wzdłuż „jamnika”. Pomysł zostać
dobrze przyjęty przez naszych mieszkańców, a już szczególnie ciepło przez te osoby, które na zdjęciach rozpoznawały
swoich bliskich. Myślimy, by tę wystawę rozwinąć w przyszłości, niebawem będziemy obchodzić 50 lat.
Czy nie jest jednak trochę tak, że ten projekt ma na
celu pokazanie, że spółdzielnia działa i jest liczącym
się graczem na rynku deweloperskim?
Tak, chcemy pokazać, że spółdzielnia żyje. Że to nie
tylko historia, ale i współczesne, nowe inwestycje. To
nie tylko remonty i konserwacja, ale i budowa nowych
mieszkań. Chcemy pokazać, że na tym skomercjalizowanym, zdominowanym przez prywatnych deweloperów rynku, część mieszkań budują również spółdzielnie.
Dziękuję za rozmowę
Krzysztof Michalski
Podczas rozmowy obecni byli również Hanna Jarzębska, długoletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej RSM Praga, radna
dzielnicy oraz Robert Gałązka, kierownik Administracji Osiedla „Kijowska”.
Źródło:
„Nowa gazeta praska” nr 3 (603) z 28.02.2018 r.
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tosowanie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i uchronienia obiektów przed wandalami
i chuliganami staje się coraz popularniejsze.
Na obiektywy kamer można się natknąć już nie tylko
na ulicach czy stadionach piłkarskich, ale również na
ścianach bloków czy na klatkach schodowych.
I tak właśnie jest na osiedlach RSM „Praga”, które w trosce o mieszkańców zdecydowały się na montaż kamer.
W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” kamery
pojawiły się na początku 2011 roku. Urządzenia zamontowano tak, by mogły chronić mieszkańców i ich dobytek: wzdłuż
klatek schodowych, przy drzwiach wejściowych do budynków, przy parkingach. Administracje przeznaczyły na inwestycję duże środki. Sama Administracja Kijowska wydała
około 300 tysięcy złotych. - Było warto - twierdzi Robert Gałązka, kierownik Administracji Kijowska - Mieszkańcy są
bardzo zadowoleni. Dzięki monitoringowi zmniejszyła się
m.in. liczba graffiti na osiedlu. Monitoring osiedla daje miesz-

kańcom większe poczucie bezpieczeństwa oraz jest dodatkowym sposobem zabezpieczenia mienia. Dzięki niemu Administracja ma możliwość reagowania od razu na niepokojące
sytuacje, łapania złodziei oraz rozprawiania się z graciarzami,
co miało miejsce na osiedlu Kijowska w połowie marca. Wandal, który regularnie dewastował windy został złapany dzięki
monitoringowi i zaangażowaniu pracowników RSM „Praga”.
Jest to pierwszy tak duży sukces odnotowany po założeniu
monitoringu na tym właśnie osiedlu, bowiem straty przyniesione przez wandala sięgały blisko 4 tys. zł. Ważne jest, że
takie nagranie jest dowodem dla policji i wandal będzie mógł
zostać obciążony kosztami wyrządzonymi przez siebie szkód.
Obsługą monitoringu zajmują się wykwalifikowane i upoważnione osoby. Monitoring w Spółdzielni funkcjonuje
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jak również
przepisami wewnątrzspółdzielczymi m.in. Regulaminem
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w RSM „Praga”.
Poprzez monitoring nadzór nad wspólnym dobrem mieszkańców jest skuteczniejszy, a badania dowodzą, że pozwala on
zredukować przestępczość nawet o 80%. Warto pamiętać, że
monitoring ma wpływać na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, nie zwalnia nas jednak z dbania o wspólne dobro
i odpowiedzialności o dbanie o otoczenie, w którym mieszkamy.
W naszej Spółdzielni kolejne budynki poszczególnych Osiedli obejmowane są sukcesywnie systemem monitoringu.
Ostatnio został rozstrzygnięty kolejny przetarg tym razem na
montaż 12 cyfrowych kamer w rejonie ulic Heleny Junkiewicz 1 i Goławickiej 9 na Osiedlu „Targówek”.
Joanna Golecka
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Spółdzielnia swoimi inwestycjami zajmuje się sama.
Mając wieloletnie doświadczenie tym zakresie, zarządzając swoimi zasobami, ma bardzo wielu podwykonawców, z którymi współpracuje, uzyskując
bardzo korzystne warunki cenowe usług. Dzięki temu jakość administracji jest na najwyższym poziomie, przy zachowaniu stawek czynszu uśrednionych
dla danego miasta.

J

ak wiemy RSM „Praga” jest jedną z największych
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, jak
również jedną z nielicznych, która prowadzi nowe inwestycje w oparciu o Ustawę z dnia 16 września 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.
Obecnie oferujemy do sprzedaży lokale w przedsięwzięciach deweloperskich w inwestycjach: „Kamińskiego 1”
oraz „Metro Targówek”.
Wielu Klientów zadaje nam pytanie jaka jest różnica
w zakupie „od dewelopera” a od Spółdzielni?
Czy, kupując u nas, mają pełną własność, czy spółdzielcze prawo do lokalu?
Obecnie Spółdzielnie, realizując działalność deweloperską, polegającą na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, działają w oparciu o ww. Ustawę.
Zawierają z Klientami umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego. Kierują swoją ofertę do
wszystkich osób, także, nie będących członkami
spółdzielni.
W umowie deweloperskiej zawieranej pomiędzy
Klientem a Spółdzielnią określany jest termin odbio-

ru lokalu, ustanowienia odrębnej własności lokalu
i sprzedaży oraz sposobu zarządzania i administrowania nowo wybudowanym obiektem, a przede
wszystkim prowadzony dla inwestycji jest rachunek
powierniczy, co oznacza, że pieniądze nabywców
wpłacane są na zewnętrzne konta, jak wynika z obowiązku ustawy. Banki kontrolują postęp prac i wtedy
dokonają wypłat do spółdzielni, jeśli proces inwestycyjny przebiega zgodnie z harmonogramem. I do
tego etapu umowy wszystko dzieje się tak samo jak
w firmach deweloperskich.
Dopiero na etapie przeniesienia własności mogą wystąpić różnice, polegające na zarządzaniu i administrowaniu nowymi obiektami.
Firma deweloperska najczęściej musi wynająć administratora, który będzie zajmował się osiedlem, dbaniem o czystość, bezpieczeństwo i nadzór techniczny. Często, starając się uzyskać jak najniższy czynsz
dla lokatorów, skraca drogę, wybierając firmy bardzo tanie i niedoświadczone. W takiej sytuacji jakość schodzi na dalszy plan. Za błędy i negatywne
konsekwencje tych wyborów na końcu płacą lokatorzy. Często utratami gwarancji urządzeń, brakiem
bieżących przeglądów, a w konsekwencji karami dla
wspólnot.
reklama
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Nie jest prawdą, że czynsze w spółdzielniach są
wyższe, bo trzeba utrzymać wieloosobowe administrację i zarządy. Każda firma administracyjna, zajmująca się osiedlami czy choćby kilkuset mieszkaniami również ma zarząd, administrację i też trzeba
te koszty ponosić.
Reasumując, zakup mieszkania w spółdzielni czy firmie deweloperskiej w świetle dzisiejszych przepisów,
nie różni się niczym. Warto jednak zwrócić uwagę na
dotychczasowe dokonania wybranego inwestora, jego
opinię oraz sytuację finansową.
RSM „Praga” jako jedna z niewielu warszawskich
spółdzielni, mając w zasobach blisko 17 tysięcy lokali, jest w stanie realizować jeszcze nowe projekty
inwestycyjne - deweloperskie. Zarząd oraz pracownicy podążają za zmianami legislacyjnymi i rynkiem,
na tyle skutecznie, że mimo dojrzałego wieku Spółdzielnia konkuruje na rynku deweloperskim z młodymi i energicznymi firmami.
Nasze oferty deweloperskie można znaleźć na
www.metrotargowek.pl oraz www.kaminskiego1.pl.
Marzena Zielińska

(Ciąg dalszy ze strony 1)

w przypadku osób posiadających odrębną własność
lokalu członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne, co
wynika wprost z art. 3 ust. 3 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Tym samym mieszkaniec posiadający odrębną własność lokalu, który chce przystąpić
do spółdzielni, jest zobowiązany złożyć stosowną
deklarację (nowy wzór deklaracji dostępny na stronie
internetowej Spółdzielni - przyp. red).
W Spółdzielni dobiegają końca prace związane z analizą wszystkich akt członkowsko - mieszkaniowych, których jest blisko 17 tys. Pracownicy Spółdzielni przez
kilka ostatnich miesięcy szczegółowo sprawdzali każdą
teczkę w celu weryfikacji stanu prawnego każdego
z lokali oraz dokonywali stosownych zmian w rejestrze
członków, dopisując nowe osoby. Podczas sprawdzania
zdarzały się również pojedyncze przypadki, kiedy należało dokonać skreślenia z rejestru członków. Dotyczy to
jednak tylko takich sytuacji, kiedy z akt dotyczących
danego lokalu wynikało, iż dotychczasowemu członkowi Spółdzielni nie przysługuje tytuł prawny do lokalu.
Chodzi tu głównie o takie przypadki, gdy spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu przysługuje tylko jednemu małżonkowi. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami członkami spółdzielni mogli być obydwoje małżonkowie, bez względu na to, któremu z nich przysługiwało prawo do lokalu - obecnie nie jest to możliwe, jeżeli
prawo nie przysługuje im wspólnie, co wynika wprost
z art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 13 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych po ustaniu małżeń-

R

ada Nadzorcza RSM „Praga” w I kwartale bieżącego roku pracowała zgodnie z przyjętym wcześniej ramowym harmonogramem pracy. W tym okresie odbyły się 3 posiedzenia plenarne. Rada podjęła
między innymi uchwalę w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach programu POIS/1.3.2/1/2016
Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym, na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM „Praga” w Warszawie”. Szczegółowo pisaliśmy o tym w poprzednim
numerze gazety.

stwa wskutek
rozwodu lub po
unieważnieniu
małżeństwa
małżonkowie
zawiadamiają
spółdzielnię,
któremu z nich
przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu
przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których
małżeństwo
Pracownicy Spółdzielni podczas weryfikacji akt członkowsko-mieszkaniowych
zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają
nuje się wówczas wyboru nowego członka spośród
osób, które zostały powołane do spadku. Dotyczy to
solidarnie za opłaty.
tylko sytuacji, gdy prawo do lokalu małżonkom
Nowelizacja wprowadziła również zasadę, iż
przysługiwało wspólnie.
w przypadku kilku osób uprawnionych do lokalu, za
wyjątkiem małżonków, którym prawo przysługuje
Podsumowując, obecnie w RSM „Praga” zarejestrowawspólnie, osoby te powinny wybrać spośród siebie
nych jest 19 626 członków, zaś przed wejściem w życie
i wskazać, komu przysługiwać będzie status członka
nowelizacji członkami Spółdzielni było około 13 tys.
spółdzielni. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, kiedy po
osób. Jesteśmy głęboko przekonani, iż tak duża liczba
zmarłym w wyniku przeprowadzonego postępowania
członków korzystnie wpłynie na jeszcze dynamiczniejspadkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do
szy rozwój naszej Spółdzielni.
lokalu przypadło kilku osobom. Oczywiście w sytuacji, gdy zmarłym jest jeden z małżonków nie dokoŁukasz Zaprawa
Podkreślono bardzo duży zakres prac remontowych
wykonanych w ostatnich latach. Jest to zasługa konsekwentnej polityki Zarządu w realizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą wieloletnich i rocznych
planów remontów.
W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza uchwaliła
„Zasady używania lokali i porządku domowego
w RSM „Praga”. Jest to nowy dokument regulujący
podstawowe zasady korzystania z lokali oraz przestrzeni wspólnych w naszej Spółdzielni, zaktualizowany na
potrzeby mieszkańców, uwzględniając problematyczne
zagadnienia, które pojawiały się w ostatnich latach.
W całości został zmieszczony w poprzednim numerze
oraz jest dostępny na naszej stronie internetowej.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w marcu br. zapoznała
się z przedstawionym przez Zarząd wykonaniem planu
remontów nieruchomości Spółdzielni w 2017 roku.

W II kwartale w pracach Rady Nadzorczej będą dominować sprawy związane z XI Walnym Zgromadzeniem
RSM „Praga”, które odbędzie się w czerwcu br. Będą
podejmowane uchwały dotyczące m.in. przyjęcia:
 sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
 sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r,
W wydaniu czerwcowym gazety przedstawimy szczegółowe sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
z działalności w 2017 r.
Olga Nietubyć

Pełnych radości, pokoju Świąt
Wielkiej Nocy oraz wiele
pomyślności i sukcesów
Życzy Państwu
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga Północ
Zbigniew Cierpisz
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2018 roku przypada 500 rocznica wybudowania
kościoła św. Jakuba na Tarchominie. Mieszkańcy
Tarchomina to wiedzą ale w Warszawie mało osób wie,
że ta stojąca na uboczu ceglana świątynia jest najstarszym, oryginalnym gotyckim kościołem w Warszawie.
Jubileusz 500 lecia kościoła świętego Jakuba Apostoła
na Tarchominie jest bardzo ważnym wydarzeniem nie
tylko dla parafii i Białołęki ale także dla Warszawy
i Mazowsza. Jest także ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Osiedla „Poraje” RSM „Praga”, ulicy Pancera,
którzy od prawie 40 lat należą do tej parafii. Dlatego
zaplanowano bogaty program jubileuszu aby nadać wydarzeniu odpowiednia rangę oraz dotrzeć z informacją
o unikatowym charakterze kościoła do jak najszerszej
liczby mieszkańców Warszawy oraz Mazowsza. Patronat
nad jubileuszem objęli: Biskup Romuald Kamińsk Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik i Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Pani Ilona
Soja- Kozłowska.
Jubileusz 500 lecia kościoła świętego Jakuba Apostoła
na warszawskim Tarchominie będzie obchodzony
przez cały 2018 rok. Obchody będą składały się z wielu
wydarzeń kulturalnych, społecznych, edukacyjnych,
religijnych realizowanych w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy oraz w innych częściach Warszawy. Celem
obchodów, oprócz uczczenia jubileuszu i upowszechnienia wiedzy o najstarszym kościele w Warszawie,
jest budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Białołęki, poprzez pielęgnowanie lokalnej historii.
Do tej pory odbyły się trzy wydarzenia. W styczniu
odbył się koncert „Powitajmy Maleńkiego w 500 letnim św. Jakubie”. Podczas koncertu wystąpili: Męski
Chór Oktawian pod wodzą znakomitej Barbary Hijewskiej, Chór AVE z Bartkiem Włodkowskim i kwartet
smyczkowy oraz licznie zgromadzona publiczność.
W marcu mogliśmy zanurzyć się w poezję i to poezję śpiewaną podczas koncertu Marcina Wargockiego, który akompaniując na gitarze i harmonijce zaśpiewał kompozycje ze
swojej debiutanckiej płyty „GPS na Niebo”. Tekst tytułowej
piosenki „GPS” powstał przed laty na Tarchominie i niechcący jest mojego autorstwa. Ale to już inna historia.

6

MARZEC 2018

1518 - 2 018

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Tarchomina był wydarzenie nazwane „TARCHOMIN '80”.
W ramach wydarzenia mieszkańcy mogli obejrzeć film
i wystawę zdjęć, otrzymać unikatowy album, wysłuchać magiczną gawędę Bartka Włodkowskiego
z Fundacji AVE oraz Marty Antosik, córki autora
zdjęć. Wszystko to o początkach Tarchomina w latach
80. Dla wielu z nas był to powrót do dzieciństwa i młodości. Dla nowych mieszkańców to wyprawa w fascynującą przeszłość z pozoru zwykłego warszawskiego
blokowiska. Historia tarchomińskich osiedli jest ściśle
związana z historią RSM Praga. Film i zdjęcia są autorstwa zmarłego w 2013 roku Wiesława Antosika, absol-

nych drzewach. Stylizowana żółta muszla na niebieskim
tle to najczęstszy symbol św. Jakuba Apostoła.
W związku z tym faktem 21 kwietnia zaplanowano jednodniową wycieczkę pieszą „Pielgrzymka Od Jakuba do Jakuba”, która będzie wiodła od kościoła św. Jakuba Apostoła na Tarchominie do kościoła św. Jakuba Apostoła na Pl.
Narutowicza na Ochocie. Dla jednych będzie to pielgrzymka dziękczynna za 500 lat naszego kościoła. Dla innych
ciekawa wycieczka. Wydarzenie jest dla wszystkich. Do
udziału zaproszeni są Ci którzy nie przestraszą się 18 kilometrowej trasy wiodącej przez Pragę i ścisłe centrum Warszawy na Ochotę. Pragniemy poprzez pielgrzymkę upowszechnić wiedzę o historii naszego 500 letniego kościoła.

wenta łódzkiej filmówki i operatora TVP, który od
1984 mieszkał w bloku przy ulicy Antalla. Dokumentował życie swojej rodziny, a przy okazji - powstające na
terenie dawnych wsi i pól osiedle. Dzięki fotografiom
i wspomnieniom Marty, córki pana Wiesława, znaleźliśmy sposób na opowieść o typowym i - wydawałoby się
- nieciekawym PRL-owskim blokowisku - mówi Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AVE. Dodatkową atrakcją spotkania była możliwość otrzymania nieodpłatnie
egzemplarz albumu „Tarchomin ‘80” z niepublikowanymi fotografiami Wiesława Antosika, pokazującymi
powstające blokowisko na warszawskim Tarchominie.
Było tak duże zainteresowanie albumem, że organizatorzy musieli dowozić kolejne egzemplarze.
Opisane wydarzenia już są za nami. A przed nami dalsze
świętowanie jubileuszu. Zaplanowano wydarzenia związane ze Szlakiem św.
Jakuba (Camino de
Santiago), czyli średniowieczną tradycją
pielgrzymowania do
Santiago de Compostela, gdzie jest grób
św. Jakuba Apostoła.
Szlak św. Jakuba jest
jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych, który
obecnie
przeżywa
swój renesans. Nasz
kościół jest na Szlaku
Jakubowym. O Szlaku informują oznaczenia na okolicz-

W maju podczas Nocy Muzeów zaplanowano niezwykły
Jubileuszowy Koncert Jakubowy z udziałem jednego z najlepszych polskich wykonawców muzyki dawnej - zespołu
„Jerycho”, chórów, instrumentalistów i solistów. W ramach
koncertu zaplanowano także premierowe wykonanie utworu
jakubowego napisanego specjalnie na jubileusz przez białołęckiego kompozytora młodego pokolenia, mającego szereg nagród i wyróżnień kompozytorskich - Łukasza Farcinkiewicza.
Głównym wydarzeniem obchodów będzie Wydarzenie
Centralne Jubileuszu 500 lecia kościoła św. Jakuba Ap. na
Tarchominie, które odbędzie się 10 czerwca 2018 r. W ramach tego wydarzenia będzie uroczysta Eucharystia z udziałem zaproszonych gości, festyn rodzinny, koncert i potańcówka pod gołym niebem. Liczymy na udział mieszkańców.
Dla dzieci przygotowano konkurs literacki, gdzie tematem
przewodnim będzie kościół św. Jakuba oraz zajęcia popularyzujące historię Tarchomina dla szkół. Dla wszystkich
Fundacja AVE przygotowała kultowe wycieczki zabytkowymi autobusami po białołęckich zabytkach. W wakacje
planowane są letnie koncerty plenerowe.
W ramach obchodów podjęto także działania w celu utworzenia izby muzealnej w krypcie Ossolińskich ulokowanej
w podziemiach kościoła. Krypta już została wyremontowana
i czeka na odpowiednią aranżację ekspozycji, gdzie bohaterem ma być Ignacy Ossoliński - 5 letnie dziecko, którego
szczątki spoczęły w tarchomińskiej świątyni w XVIII w.
Wszystkie szczegóły związane z planowanymi wydarzeniami Jubileuszu 500 lecia kościoła św. Jakuba Ap. na Tarchominie oraz relacje z wydarzeń dostępne są na stronie
parafii: www.sw-jakub.waw.pl.
Piotr Oracz
Koordynator obchodów Jubileuszu 500-lecia kościoła
św. Jakuba Ap. na Tarchominie
Radny Dzielnicy Białołęka, przez wiele lat mieszkaniec ulicy Pancera w Osiedlu „Poraje”.

500 LAT

C

zy osiedle „Poraje” liczy sobie 500 lat? - Oczywiście nie. Ale mieszkańcy tego osiedla RSM „Praga”
położonego na Tarchominie z pięćset letnią historią mają
jednak trochę wspólnego.
W 1518 roku nieopodal dzisiejszego osiedla rozpoczęto
budowę kościoła. Jego fundatorami byli: wojewoda mazowiecki Jakub Gołyński oraz jego syn, kanonik katedry
płockiej Mikołaj Gołyński. Budowę kościoła kontynuował
kolejny Gołyński - Adrian - właściciel Białołęki i starosta
warszawski. Widać fundatorzy uznali, że nie wypada by na
ich ziemiach wierni korzystali z drewnianego kościółka.
Skąd wiadomo, że budowę rozpoczęto w tym roku? Otóż
na jednej z cegieł w prezbiterium zachowała się data - 1518
a że świątynię wzniesiono w stylu gotyckim stąd prawdopodobieństwo rozpoczęcia budowy w tym roku jest bardzo
duże. Nie wiadomo czy starosta doczekał dokończenia
budowy kościoła - zmarł w 1540 roku - ale tak czy inaczej
murowany kościół stoi do dziś. I w tym roku obchodzimy
jubileusz 500 lecia rozpoczęcia jego budowy. Więc, kiedy
powstawały pierwsze bloki osiedla „Poraje”, kościół pod
wezwaniem św. Jakuba Apostoła był najbliższą świątynią.
A dla wielu mieszkańców osiedla stał się najważniejszym
miejscem na peryferiach wielkiego miasta.
11 marca br. o godzinie 19 w znajdującej się na poddaszu
budynku parafii sali teatralnej odbyło się spotkanie, które
było jednym z punktów obchodów jubileuszu. Na spotkanie zapraszały liczne plakaciki rozwieszone na klatkach
schodowych i słupach ogłoszeniowych, były też informacje w Internecie. Nic też dziwnego, że sala teatralna
z trudem pomieściła przybyłych licznie mieszkańców
pobliskich osiedli. Nie dla wszystkich starczyło miejsc
siedzących, ale to nikomu nie przeszkadzało. Przybyłych
powitali: Piotr Oracz - radny Dzielnicy Białołęka, Bartłomiej Włodkowski - Prezes Fundacji AVE i gospodarz
tego miejsca - ksiądz Andrzej Kowalski - Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.
Gdyby ktoś nie czytał ogłoszeń a wszedł na spotkanie
z marszu, nie powiązałby go z jubileuszem. Przynajmniej
na początku. Bohaterem spotkania był bowiem Tarchomin
z lat osiemdziesiątych. „Tarchomin ’80” to tytuł filmu
dokumentalnego w reżyserii Roberta Sadownika, tytuł
wystawy fotograficznej oraz tytuł albumu, który z tej okazji został wydany. Autorem zdjęć do filmu jak i fotografii
z wystawy i albumu był Wiesław Antosik zmarły w 2013
roku mieszkaniec Tarchomina. Nie był też takim zwykłym
mieszkańcem - jak zapewne większość mieszkańców Tarchomina. W latach 80. ubiegłego wieku absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej i operator TVP dokumentował na
taśmie filmowej i fotograficznych kliszach swoją rodzinę.

1518 - 2 018

A przy okazji budowę osiedla i życie ówczesnych jej
mieszkańców. Znakomicie łączył zawód z pasją czego
efekty mogliśmy zobaczyć na ekranie i kartach albumu. To
że była to pasja świadczy i to, że jak większość pasjonatów
robił to dla siebie i najbliższych. Być może myślał o jakimś dokumencie lub wystawie, ale zapewne odkładał to
w czasie. Nie oznaczało to, że swoje zainteresowania
skrzętnie skrywał przed otoczeniem. Wręcz przeciwnie oprócz pracy zawodowej chętnie się dzielił swoimi umiejętnościami, wiedzą i pasją właśnie z młodzieżą w osiedlowym klubie „Poraje”, w którym był instruktorem fotografii.
Teraz trochę chronologii. Film powstał jako pierwszy, bo w 2016 roku. Wystawa i album jej towarzyszący ujrzały światło dzienne 7 grudnia roku ubiegłego na wernisażu w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Film jest dostępny na You Tube. Wystawa była eksponowana w muzeum do 28 stycznia br., plansze
z częścią fotografii można było obejrzeć na płocie
przed kościołem św. Jakuba.

Skoro było kilka słów o chronologii to powiedzmy
też trochę o „sprawcach” tych wszystkich zdarzeń.
Wiesław Antosik już został pokrótce „omówiony”
ale to wszystko by się nie wydarzyło gdyby nie jeszcze dwie postacie Marta Knychała - córka Wiesława
Antonika i Bartłomiej Włodkowski - jak już powyżej
napisano - prezes Fundacji „AVE” - ale też pasjonat
historii Warszawy a w szczególności dzielnicy Białołęka i wspaniały gawędziarz. Ci, którzy byli na
spotkaniu potwierdzą. Ale oddajmy głos panu prezesowi: „Przed dwoma laty po jednej z prowadzonych
przeze mnie wycieczek zabytkowym autobusem podeszła do mnie córka Antosika, Marta, i powiedziała, że dysponuje fotografiami Tarchomina sprzed 30
lat. Kiedy zobaczyłem ten materiał, oniemiałem,
zwłaszcza że w archiwach nie ma zbyt wielu materiałów z początków współczesnego osiedla. W ten
sposób powstała wystawa, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, ale książka nie jest przedrukowaną wystawą. Zawiera bowiem kolejne niepublikowane dotychczas fotografie, odnalezione
przez Martę Antosik zaledwie przed dwoma miesiącami! Ponad połowę spośród 90 zdjęć zawartych
w albumie pokazujemy premierowo!”. Tą wypowiedź odnosi się także do filmu. Bo pani Marta obecna na spotkaniu - jest przewodnikiem po Tarchominie zarówno w filmie jak i w albumie.

chomina i jej mieszkańców - przedstawił Bartek Włodkowski. Ze swadą, z pytaniami do uczestników i komentarzami do ich wypowiedzi… Z kimś przybił piątkę, kogoś pochwalił po celnej odpowiedzi. Wszystkich
zachęcał do opowiadania własnej historii i gromadzenia pamiątek rodzinnych. Ci, którzy odpalą film na
You Tube będą mieli króciutką próbkę Jego umiejętności. Na spotkaniu było to ponad pół godziny. A mogło
trwać i znacznie dłużej.
Powróćmy do albumu. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali
obdzieleni wydawnictwem Fundacji „AVE” (wydanym
przy wsparciu finansowym m. st. Warszawa - Dzielnica Białołęka). Wydawnictwie bezpłatnym i jak zapewniał Piotr Oracz - dla wszystkich powinno albumów wystarczyć. Ci, którzy album otrzymali, ustawili się w kolejce do pani Marty po autograf. Były także
rozmowy i pamiątkowe zdjęcia.
I jeszcze kilka słów o jeszcze jednym bohaterze spotkania, który nie został z nazwy wymieniony - mimo, że
przez cały czas podczas niego był obecny - RSM
„Praga”. To budynki osiedla „Poraje” są w niemalże
każdym kadrze. To nasz spółdzielcze kluby „Arkona”
i „Poraje” są bohaterami rozdziałów filmu i albumu.
Współczesne kadry - które są tłem do komentarzy pani
Marty - doskonale oddają różnice w obrazie „blokowiska”
z przed trzydziestu lat a dniem dzisiejszym. Nie da się
ukryć, że i wczoraj i dziś Poraje to przede wszystkim
RSM „Praga”. Jej członkowie, jej mieszkańcy.

Na koniec spotkania zabrał głos Proboszcz Parafii św.
Jakuba Apostoła - ksiądz Andrzej Kowalski, który
w ciepłych, prostych słowach podziękował zgromadzonym mieszkańcom i organizatorom spotkania. Podkreślił wagę historii - historii miejsca i ludzi, którzy ją
tworzą, a także prosząc o uczestnictwo w obchodach
Jubileuszu i budowaniu wspólnoty.
Piotr Majewski
Pisząc tekst korzystałem z następujących źródeł:
http://sw-jakub.waw.pl/500-lat/
www.bialoleka.waw.pl
http://tustolica.pl/tarchomin-80-nieznane-fotografiesprzed-30-lat_76430
https://muzeumpragi.pl/wystawa/tarchomin-80-18pazdziernika-2017-28-stycznia-2018/
http://www.fundacjaave.pl
https://youtu.be/eiuxw5Vj6rE

Komentarz do filmu - a właściwie gawędę o filmie,
historii kościoła św. Jakuba Apostoła oraz historii Tar-
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Osiedle Targówek

P

osiadanie mieszkania w bloku wiąże się nie tylko
z korzystaniem z zajmowanego lokalu, ale także oznacza korzystanie z nieruchomości wspólnej, czyli z gruntu
i tych części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku
poszczególnych właścicieli lokali. Przeznaczenie części
wspólnej często jest jednak niewłaściwie rozumiane.
Zdarza się, że na klatkach schodowych ustawiane są przedmioty, tj. rowery, wózki, buty, donice, czy kartony, które
swoje miejsce powinny mieć w lokalu, w wózkarni, czy
w piwnicy. Stwarza to problemy dla sąsiadów, gdyż
„zaśmiecanie” części wspólnej powoduje obniżanie jej walorów estetycznych. Niejednokrotnie widuje się ściany klatek schodowych pobrudzone kołami rowerów, wózków, na
klatki wystawiane są kwiaty, które nie kwalifikują się już do
trzymania w mieszkaniu i szpecą zamiast dekorować. Na
korytarzach piwnicznych często wystawiane są różnego
rodzaju sprzęty oraz stare i niepotrzebne meble, które stwarzają znaczne zagrożenie pożarowe. Trzeba pamiętać, że
klatka schodowa jest główną drogą ewakuacji w sytuacjach
zagrożeń, np. w przypadku pożaru. Pozostawione na niej
przedmioty skutecznie mogą ograniczyć możliwość ucieczki, czy dotarcie odpowiednich służb ratunkowych.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami
użytkowania lokali i porządku domowego” w RSM
„Praga” przyjętych uchwałą Nr 5/2018 Rady Nadzorczej
z dnia 19.01.2018 r. § 23, ust. 2, pkt. 2. W celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa zakazane przede wszystkim
jest: „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”.
Jednak Administracja często otrzymuje zgłoszenia dotyczące wyżej opisanego problemu. Zwykle doniesienia są
anonimowe, ponieważ sąsiedzi nie lubią skarżyć się nawzajem. W takiej sytuacji, po stwierdzonych nieprawidłowościach, Spółdzielnia pisemnie zawiadamia o tym
fakcie osobę odpowiedzialną za naruszenie porządku
oraz wyznacza termin ich usunięcia. Po bezskutecznym
upływie terminu pozostawione w części wspólnej przedmioty są usuwane na zlecenie Administracji.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest utrzymanie klatek
schodowych i pomieszczeń budynku przeznaczonych do
reklama
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wspólnego korzystania bez zalegających gabarytów. Każdy z nas powinien dążyć do tego by mieć porządek wokół
siebie. Nie bójmy się zwracać uwagi osobie zaśmiecającej swoimi „skarbami” naszą wspólną przestrzeń.
Tak więc, by uniknąć niepotrzebnych sytuacji konfliktowych i zapewnić schludny wygląd klatek schodowych oraz innych części wspólnych budynku, zachęcamy Państwa do korzystania z pomieszczeń do tego
przeznaczonych znajdujących się w Państwa nieruchomości. Klatki schodowe nie powinny być traktowane
jak magazyny, ale jako „przedsionek” przez, który
wchodzicie Państwo do Swojego mieszkania.
Monika Szymańska

Osiedle Erazma

C

hoć jeszcze dość nieśmiało, pierwsze promyki
słońca coraz częściej wychodzą zza chmur, a my
zaczynamy czuć, że cieplejsza część roku już się zaczyna. Choć do „zimnej zośki” jeszcze sporo czasu, to jest
to idealny czas na rozpoczęcie wiosennych porządków
na terenach zielonych naszych Osiedli.
Wiosenne porządki to bardzo pracowity okres, to między innymi przycinanie roślin, krzewów, drzew, grabienie trawnika i czyszczenie terenu wokół budynków.

pamiętać o wykonaniu czynności związanych z aeracją
darni, czyli zabiegu napowietrzania murawy. Wykonywany dwa razy w sezonie jest zabiegiem pielęgnacyjnym
niezbędnym w celu utrzymania pięknych i zielonych
trawników. Dzięki aeracji zwiększa się elastyczność
trawnika, a trawa pobudzana jest do wzrostu, w wyniku
czego zwiększa się masa korzeniowa murawy.

Jednak najważniejszą czynnością do wykonania po
pierwszych roztopach, które wpłyną na ogólny wizerunek osiedli jest sprzątanie terenów zielonych wokół budynków z zabrudzeń, których niestety po zimie jest dużo.
Pamiętajmy, że otaczająca nas zieleń to nasze wspólne
dobro, które daje wiele przyjemności i dobrego samopoczucia. Dbajmy więc, aby trwało ono jak najdłużej.
Adam Grabowski

Po zimie krzewy na osiedlu wymagają fachowego przeglądu, a niektóre z nich profesjonalnych cięć. Wycięciu poddawane są połamane i chore gałęzie drzew owocowych
i krzewów. W niedługim czasie pielęgnacji będą wymagały również żywopłoty formowane w piękne kule lub kant.
Cięcie formujące ma za zadanie zagęścić krzew, poprawić
jego estetykę i ograniczyć niekontrolowany wzrost.
Regeneracji po zimie będą wymagały również trawniki.
Po pierwszym grabieniu i późniejszym koszeniu należy
o g ło s z e n ie s p o łe c z ne
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Osiedle Jagiellońska

P

ierwsze tchnienie wiosny mamy już za sobą.
W naszych ogrodach, choć jeszcze pokryte
śniegiem, pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty.
W ogrodzie prowadzonym przez mieszkańców
ul. Jagiellońskiej 1 i 3 przy udziale Administracji,
możemy zaobserwować przebijające się przez śnieg
krokusy i nieśmiało rozkwitające żonkile. Natura

daje nam znak, że zima dobiega już końca i lada
moment pojawi się wiosna. Już niedługo na drzewach pojawią się pierwsze pąki, a trawa przed naszymi domami zacznie się zielenić.
Wiosna to nie jedynie spektakl budzącej się do życia
natury, lecz jest to również czas wytężonej pracy dla
gospodarzy domów, pracowników firm sprzątających
oraz konserwatorów. Już niedługo w osiedlach zaczną
się prace porządkowe oraz związane z konserwacją
zieleni i zewnętrznej infrastruktury. W związku z tym

zachęcamy mieszkańców Spółdzielni posiadających
ogródki przydomowe do przeprowadzenia w nich
wiosennych porządków i niezbędnych prac konserwacyjnych. Korzystając z okazji, po raz kolejny apelujemy do mieszkańców posiadających psy, by sprzątali
po swoich pupilach. Mamy nadzieję, że już niedługo
jedynym co będziemy obserwować pod topniejącym
śniegiem, będą pierwsze wiosenne kwiaty zwiastujące
koniec zimy.
Przemysław Wiśniewski

Osiedle Kijowska

W

śród mieszkańców Osiedla „Kijowska” wiele
jest osób, którym na sercu leży wspólne dobro
i które z własnej inicjatywy podejmują działania na
rzecz współmieszkańców. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje tu aktywna i pełna empatii postawa pani
Hanny Jarzębskiej - naszej sąsiadki - Przewodniczącej

Rady Osiedla „Kijowska” i Radnej Rady Dzielnicy Praga Północ, której gotowość do niesienia pomocy znana
jest wielu mieszkańcom naszego osiedla. W ostatnim
czasie pani Hanna, w trosce o wykorzystanie pieniędzy
z budżetu partycypacyjnego z pożytkiem dla mieszkańców osiedla i naszej dzielnicy, złożyła dwa projekty.
Stanowią one odpowiedź na oczekiwania mieszkańców
naszego osiedla. Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy
i modernizacji oświetlenia ulicy Łomżyńskiej, zaś drugi
zorganizowania w kolejnym sezonie zimowym bezpłat-

nego lodowiska na terenie boiska pomiędzy budynkami
Kijowska 11, Korsaka 1 i Markowska 6.
Pierwsza inicjatywa poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z ulicy Łomżyńskiej i bezpieczeństwo
samochodów zaparkowanych w zatokach parkingowych wzdłuż ulicy. Dzięki ustawieniu drugiego rzędu
latarni i zamontowaniu lamp typu LED na latarniach
już istniejących teren ten zostanie bardzo dobrze
oświetlony. Inwestycja ta zapewni dobre oświetlenie
całego układu komunikacyjnego w tym rejonie, jak
i większości terenu wykorzystywanego dla rekreacji.
Drugi projekt szczególnie istotny jest ze względu na coraz mniejszą dostępność zimowych wyjazdów wypoczynkowych. Dość krótki okres trwania kolonii i obozów
powoduje, że zimą dzieci i młodzież coraz częściej spędzają ferie i czas wolny w domach, nie korzystając
z żadnej formy wypoczynku zorganizowanego. Bezpłatna formuła lodowiska pozwoli na swobodne korzystanie
wszystkim chętnym. Lodowisko znajdować się będzie na
terenie boiska sportowego. Urządzenie w okresie zimowym bezpłatnego lodowiska wraz z wypożyczalnią
sprzętu umożliwi uprawianie różnych form łyżwiarstwa
nie tylko dzieciom i młodzieży, lecz wszystkim chętnym
mieszkańcom dzielnicy. Lodowisko pozwoli również na
prowadzenie zimą zajęć wychowania fizycznego dla
uczniów okolicznych szkół.
Zachęcamy do głosowania na złożone projekty, które
poddane zostaną pod głosowanie w dniach 15 - 30
czerwca 2018 roku. O terminie głosowania będziemy
jeszcze przypominać. Informacje dotyczące tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego znajdują się na
stronie http://www.praga-pn.waw.pl/page/355,budzetpartycypacyjny.html.
Maciej Czernikowski
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Osiedle Erazma

J

ak co roku, wraz z nadejściem wiosny, Spółdzielnia
przygotowuje się do kolejnego cyklu remontów w swoich budynkach. Przeprowadzane remonty mają na celu
poprawę stanu technicznego budynków, poprawę estetyki
budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania mieszkańcom.
Administracja Osiedla „Erazma” wykonuje corocznie
zarówno duże, kosztowne remonty, które widać na pierwszy rzut oka. W zeszłym roku wykonano docieplenie
ścian zewnętrznych budynków przy ulicy Kamińskiego 22
i Kamińskiego 20 wraz z kapitalnym remontem płyt tarasowych, jak i prace, których na pierwszy rzut oka nie
widać, ale ich wykonanie przynosi jednak wymierne korzyści. Przykładem takich właśnie prac jest wykonanie
izolacji termicznej rur instalacji ciepłej wody i cyrkulacji
w budynkach Kolonii Kamińskiego, co zmniejsza straty
w ogrzewaniu i koszty podgrzewu ciepłej wody.

uszkadzane niemal codziennie. Zwory dwóch kolejnych
furtek, zlokalizowanych przy wjeździe i wyjeździe z Osiedla - zostaną zamontowane najbliższym czasie.
Na tym nie koniec. Z każdą modernizacją - oprócz korzyści
estetycznych - wiążą się również wymierne korzyści oszczędnościowe, czego przykładem może być wymiana oświetlenia na energooszczędne LED wraz z czujnikami ruchowo
- zmierzchowymi na klatkach schodowych w budynkach
przy ul. Erazma z Zakroczymia. Doświetlenie wejść do
klatek znacząco zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.
W ramach modernizacji klatek schodowych wymieniono również drzwi zewnętrzne wejściowe w budynkach
Erazma z Zakroczymia 2 i 4. Wymieniono przeszklenia
klatek schodowych w budynku Kamińskiego 20, co jest
kontynuacją sukcesywnej wymiany przeszkleń klatek
schodowych w budynkach Kolonii Kamińskiego.

Administracja - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo lokatorów - podjęła decyzję o modernizacji dwóch furtek przy
wejściu na osiedle Kamińskiego. Po montażu zwór elektromagnetycznych odnotowaliśmy znaczący spadek
uszkodzeń furtek. Poprzednio zamontowane rygle były

W zeszłym roku wykonano przebudowę tarasu przy
budynku Ćmielowskiej 15a, który to remont był niezbędny ze względu na zły stan techniczny i przecieki
z tarasu do garażu pod tarasem.
Robimy wszystko, aby mieszkańcom naszego Osiedla
mieszkało się jak najlepiej.
Dbamy również o oświetlenie terenów zewnętrznych wykonano doświetlenie wejścia od furtki przy poczcie
poprzez renowację trzech latarni, systematycznie trwa
również wymiana żarówek na energooszczędne typu
LED w latarniach parkowych.
W ramach modernizacji klatek schodowych w budynku
Erazma z Zakroczymia 13 wymieniono stare grzejniki
z rur ożebrowanych, tzw. „faviery” na nowoczesne
żeberkowe, aluminiowe oraz stare grzejniki na nowe na
klatkach budynku Kamińskiego 20. W budynku Erazma z Zakroczymia 2 wymieniono stare okienka piwniczne na nowe, szczelniejsze i ładniejsze.

W dalszej kolejności planowane są następne prace: wymiana przeszkleń klatek schodowych w budynku przy ulicy
Kamińskiego 14, wymiana dźwigu na Erazma 4 klatka 1
(co obniży bieżące wydatki eksploatacyjne, zmniejszy hałas, oraz dyskomfort poruszania się), wymiana legalizacyjna wodomierzy w kolejnych budynkach, wykonanie schodów wejściowych do budynku Erazma 4. Sukcesywnie
będziemy udoskonalać, modernizować i ulepszać, słuchając głosu naszych mieszkańców, kierując się ich opiniami,
tworząc wspólną przyjazną przestrzeń zamieszkiwania
Mateusz Prokop
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Amelka Masłowska, lat 4 - Klub Arkona

Michał Pielach, lat 7 - Nasz Klub

Katarzyna Świderek, lat 14 - Klub Arkona

Jacek Sołtysiak, lat 9 - Klub Arkona

Natalia Czernikowska, lat 10 - Klub Arkona

Adriana Korzeniewska, lat 11 - Klub Pinokio

Zosia Rachwalska, lat 10 - Klub Pinokio

Julia Lustyk, lat 7 - Nasz Klub

Kamil Kałkowsk, lat 6 - Klub Kuźnia

MARZEC 2018

Lila Ptasiewicz, lat 9 - Klub Kuźnia

Natalia Łazarska, lat 6 - Nasz Klub

Róża Brzozowska, lat 6 - Klub Kuźnia

Tomek Olesiński, lat 7 - Nasz Klub

Wiktoria Ołdak, lat 9 - Klub Arkona

Zosia Szostak, lat 6 - Klub Kuźnia

Franek Karasiński, lat 7 - Nasz Klub

Wiktoria Wróbel, lat 7 - Klub Pinokio

Przemek Marciniec, lat 6 - Klub Pinokio
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Adam Wasilewski, lat 6 - Klub Arkona

Szymon Ołdak, lat 9 - Klub Arkona

Zosia Grochowska, lat 11 - Nasz Klub

Ania Sieradzan, lat 6 - Klub Pinokio

Anastazja Żak, lat 7 - Nasz Klub

Antek Wasilewski, lat 3 - Klub Arkona

Kuba Świderek, lat 10 - Klub Arkona

Jakub Barcikowski, lat 8 - Klub Pinokio

Kacper Czernikowski, lat 5 - Klub Arkona
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Julia Sołtysiak, lat 13 - Klub Arkona

Wiktoria Urbanowska, lat 8 - Klub Pinokio

Martyna Lustyk, lat 4 - Nasz Klub

Patrycja Wajler, lat 7 - Klub Pinokio

Maria Włodarczyk, lat 14 - Klub Arkona

Justyna Łempicka, lat 6 - Klub Kuźnia

Maja Łaska, lat 8 - Klub Pinokio

Bartosz Rachwalski, lat 7 - Klub Pinokio

Natalka Masłowska, lat 4 - Klub Arkona
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wilgotności i temperatury. W procesie przędzenia,
czy innego przetwarzania włókno jest mocno naciągane. Jednym ze sposobów przeciwdziałania jest
naciąganie włókien po praniu.
Dlaczego ludzie mówią różnymi językami?
Dlaczego byk złości się, widząc czerwony kolor?
Corrida, a później filmy i komiksy, utrwaliły przekonanie, że byki nie znoszą koloru czerwonego. Tymczasem sytuacja wygląda zgoła odmiennie. - Krowy
mają tylko jeden rodzaj komórek wzrokowych, dlatego w ogóle nie rozróżniają barw. Natomiast przed
corridą byki są odpowiednio „przygotowywane”, tj.
głodzone i doprowadzane do złości, więc reagują na
wszystko co się porusza. Byk wychodząc na arenę
jest dodatkowo zestresowany całą otaczającą go
wrzawą i jedyne co tak naprawdę dostrzega to człowieka poruszającego jakimś przedmiotem o sporej
powierzchni, czyli właśnie tą czerwoną płachtą. Jest
to zatem idealny przedmiot do ataku. Kolor tej
płachty nie ma więc żadnego znaczenia.

rozpuszcza. Pozostaje drugi czynnik, czyli rozpuszczalnik w postaci cząsteczek wody. I tu dochodzimy
do sedna. Aby ułatwić rozpuszczanie cukru należy
dostarczać w miejsce, gdzie jest jak najwięcej nowych cząsteczek wody.
Czy ładowarka pozostawiona w gniazdku zużywa prąd?
Jeżeli jakiekolwiek urządzenie elektryczne nie musi
być podłączone do prądu, to nie powinno zostawać
w naszym gniazdku. Nawet najdoskonalsze urządzenia
elektryczne mogą być źródłem przepięcia czy wyładowania. Warto wiedzieć, że ładowarki, nawet jeśli nie
ładują, zużywają prąd elektryczny. 200 ładowarek
podłączonych do prądu = jednej 100 watowej żarówce.

Ludzie zaczęli zasiedlać różne tereny kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Ich prywatne i społeczne doświadczenia, jak
również klimat czy otoczenie, przymuszały do używania
innych określeń na różne rzeczy. Nie ma tu żadnych
uwarunkowań biologicznych, krtań i struny głosowe są
skonstruowane tak samo. To dlaczego mamy problem
z wymową np. słów w języku skandynawskim? Jest to
tylko, albo aż kwestia wyuczenia. Ludzie żyjący w różnych środowiskach muszą nauczyć się nazywać w sposób dla siebie zrozumiały to co ich otacza.

Czy kolor czerwony złości byka?
Dlaczego miesza się posłodzoną herbatę?
Cukier to cząsteczki chemiczne, które bardzo chętnie łączą się w kryształy. Aby je rozerwać, potrzeba
dwóch czynników: energii i rozpuszczalnika. Energia w tym równaniu wydaje się być dość oczywista.
- Im cieplejsza jest herbata, tym szybciej cukier się
o g ło s z e n ie s p o łe c z ne

Corrida, a później filmy i komiksy, utrwaliły przekonanie, że byki nie znoszą koloru czerwonego. Tymczasem sytuacja wygląda zgoła odmiennie. - Krowy
mają tylko jeden rodzaj komórek wzrokowych, dlatego w ogóle nie rozróżniają barw. Natomiast przed corridą byki są odpowiednio „przygotowywane”, tj. głodzone i doprowadzane
do złości.
Czy można osiwieć w jednej chwili?
Dlaczego ubrania kurczą się w praniu?
Kiedy mamy materiał
z dużą ilością włókien
sztucznych, po czym
wrzucimy go do bardzo
gorącej wody, wtedy ten
materiał, który jest nieco gorszej jakości, się
kurczy. Są też takie
włókna naturalne, które
kurczą się zawsze np.
bawełna. Ale z punktu
widzenia fizyki bawełna
się nie kruczy, ile wraca
do swojej naturalnej
długości pod wpływem

Znamy z historii przykład Marii Antoniny, która
w noc przed swoją egzekucją całkowicie osiwiała.
Nauka potwierdza, że włosy siwe rosną obok tych,
które wciąż zachowały kolor. W wyniku chronicznego
lub dużego stresu włosy mogą tracić pigment, można
stracić znaczną część włosów na głowie, ale - co bardzo ciekawe - te, które ciągle mają pigment, wypadają
znacznie chętniej i częściej niż te pozbawione go. Nie
dzieje się to z dnia na dzień. Brak jest udokumentowanego medycznie przypadku nagłego osiwienia.
Redakcja
Źródło:
www.polskieradio.pl/trojka;
„Pytania z Kosmosu” - audycja realizowana przez
Program Trzeci Polskiego Radia, autorstwa
dr Tomasza Rożka.
reklama
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zielnica ogłosiła przetarg na budowę szkoły
w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego. Placówka ma być gotowa na przyjęcie blisko tysiąca
uczniów. Oferty przyjmowane są do 10 kwietnia.
W szkole planowane jest utworzenie aż 37 oddziałów: 13 dla klas I-IV, 9 dla klas V-VI i 15 dla klas
VII-VII. Kompleks będzie się składał z kilku budynków jedno i trzypiętrowych podzielonych na części
dla klas I-VI i VII-VIII oraz sali sportowej. W części
przeznaczonej dla dzieci młodszych (klasy I-VI)
oprócz sal lekcyjnych (1. piętro dla klas I-IV, a 2.
piętro dla V-VI) znajdą się m.in. zaplecze kuchenne,
biblioteka, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie,

pomieszczenia administracyjne i gabinety specjalistyczne dla tej części. Natomiast w części dla dzieci
starszych znajdą się pomieszczenia dydaktyczne,
szatnie, biblioteka a dodatkowo jeszcze jadalnia,
sklepik oraz radiowęzeł. Na 1. piętrze zlokalizowane
mają być m.in. sale specjalistyczne: komputerowa,
biologiczno-geograficzna, zaś na 2. piętrze sale:
komputerowa, laboratoria językowe, techniczna,
artystyczna i fizyczno-chemiczna.
Wielka sala gimnastyczna, plac zabaw i kładka
nad ulicą
Pomiędzy budynkami zostanie zbudowana sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z widownią i z magazynami na sprzęt sportowy oraz szatnie, a także
zespół jadalniano-kuchenny. W bezpośrednim sąsiedztwie części dla klas młodszych mają powstać
zespoły boisk sportowych oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Co ciekawe nad ulicą Ruskowy
Bród będzie poprowadzona kładka, którą będzie można dostać do boisk sportowych (do piłki nożnej, do
piłki ręcznej oraz uniwersalne - do koszykówki, siatkówki, tenisa) położonych po drugiej stronie ulicy.

Miejsca parkingowe i odnawialne źródła energii
Do budynku będzie prowadziła droga wewnętrzna
zapewniająca dojazd do szkoły i miejsc postojowych. Łącznie powstanie ich 148, w tym 6 dla osób
niepełnosprawnych.
Budynek szkoły podstawowej ma być przystosowany
dla osób niepełnosprawnych - informuje dzielnica Będzie też korzystał z odnawialnych źródeł energii tj.
pomp ciepła powietrze-woda.
Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2019 roku.
Materiał na podstawie informacji Urzędu Dzielnicy
Białołęka.
Redakcja

Dział Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych Biura Zarządu w dniu 17 marca 2018 roku przeprowadził kontrolę i przedstawił następujące wnioski.

S

zanowni Państwo zwracam się z prośbą o uregulowanie sprawy odśnieżania na osiedlu Askenazego gdyż jak mi wiadomo całą sprawą mają się zajmować tylko dozorcy, ( chodniki wraz z ulicą ) nie
wiem kto wpadł na taki zły pomysł, ale ja jako 36
letni mężczyzna nie dał bym rady. Z tego co mi wiadomo miały im pomagać w tym ciągniki niestety ani
widu ani słychu. Niestety jest zaśnieżone na tyle że

można nogi połamać bardzo proszę o interwencję
w sprawie zarządzania osobami administrującymi
które wysługują się dozorcami, proszę również
o kontakt co w tej sprawie załatwiono.
Takiej treści maila wysłał w dniu 17.03.2018 r. do Biura Zarządu mieszkaniec ulicy Askenazego.

Chodniki i ciągi pieszo-jezdne są odśnieżane na
bieżąco. Jednak, zwłaszcza przy obfitych opadach śniegu, nie zawsze udaje się na czas usunąć
świeżo spadły śnieg. Administracja Osiedla
„Generalska” została pouczona, aby reagować
szybko i odśnieżać na bieżąco. Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie zgłoszenia.
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w lokalach są ciepłe zależy od wielu czynników
m.in.: od wielkości lub rozległości instalacji, jej pojemności (ilości wody w instalacji która trzeba podgrzać), typu grzejników.

N

adchodzi wiosna, dni stają się coraz cieplejsze
i bardziej słoneczne, noce jednak jeszcze wciąż
są chłodne. Jak radzi sobie warunkach dużych różnic
temperatur zewnętrznych instalacja ogrzewania?
W ciągu dnia ogrzewanie na pełną moc nie jest już
potrzebne, wieczorem jednak temperatury zewnętrzne
spadają i nasze mieszkania zaczynają się wychładzać.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest regulacja pogodowa
w węźle cieplnym , zwana popularnie „pogodynką”.
Wszystkie węzły cieplne w budynkach RSM
„Praga” wyposażone są przez Veolia Energia Warszawa S.A. w inteligentne regulatory zwane
„pogodynkami”, które samodzielnie włączają i wyłączają dostawę ciepła do budynków w zależności
od zadanej temperatury zewnętrznej. W naszych
budynkach graniczną wartością temperatury zewnętrznej jest 12 oC - oznacza to, że przy wyższej
temperaturze na zewnątrz ogrzewanie się wyłącza,
a gdy temperatura spadnie poniżej 12 oC - samoistnie
się znowu włącza. Ciągła praca pogodynki zapewnia
stały komfort cieplny oraz oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie. Zalety systemu szczególnie
odczuwalne są w okresach przejściowych (wiosna,
jesień), kiedy temperatura zewnętrzna jest bardzo
zmienna w ciągu doby.
Regulacja temperatury z wykorzystaniem automatyki grzewczej w postaci regulatora pogodowego od-

bywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą. Krzywa
ta określa zależność między temperaturą powietrza
zewnętrznego, mierzoną z wykorzystaniem czujnika
zewnętrznego, a temperaturą wody zasilającą instalację centralnego ogrzewania.
Z wykorzystaniem krzywej grzania regulator pogodowy steruje pracą wymiennika w taki sposób, że do
instalacji c.o. trafia woda o temperaturze odpowiedniej do warunków temperaturowych panujących na
zewnątrz (czujnik temperatury mierzy temperaturę
zewnętrzną i przekazuje wartości do regulatora pogodowego - przy niskiej temperaturze zewnętrznej
regulator pogodowy podnosi temperaturę zasilania
instalacji grzewczej, w przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej, regulator pogodowy obniża temperaturę zasilania).
Przy temperaturze granicznej 12 oC regulator pogodowy otwiera lub zamyka dopływ ciepła do wymiennika centralnego ogrzewania w węźle cieplnym. Należy zaznaczyć, że uruchomienie dostawy ciepła na
c.o. przez pogodynkę nie jest równoznaczne jednak
z natychmiastowym, wyczuwalnym podniesieniem
się temperatury w lokalach mieszkalnych, ponieważ
proces podgrzania wody w instalacji grzewczej trwa
(bezwładność systemu). Czas od momentu uruchomienia c.o. do momentu gdy odczujemy, że grzejniki

Czujniki temperatury zewnętrznej sterujące pracą
pogodynki są montowane najczęściej na ścianie północno-wschodniej lub północnej budynku, na wysokości około 3 metrów. Takie usytuowanie czujnika
powoduje, że mierzona wartość temperatury zewnętrznej jest najbardziej miarodajna, pomiaru nie
zakłócają promienie słoneczne, temperatura gruntu.
Wskazania czujników zamontowanych na dwóch
sąsiednich budynkach mogą się nieznacznie różnić
ze względu na różne warunki otoczenia, których nie
da się wyeliminować. Na wskazania czujnika duży
wpływ ma miejsce i sposób montażu, ukształtowanie
terenu wokół osiedla/budynku, duże przestrzenie
pomiędzy budynkami, drzewostan, załomy ścian
budynków, czy ściana jest osłonięta od wiatru np.
drzewami lub innymi budynkami, czy w pobliżu
czujników nie ma okien, wylotów wentylacyjnych.

Czujniki temperatury zewnętrznej są urządzeniami
pomiarowymi wysokiej klasy, z błędem pomiarowym na poziomie max. ± 0,4 oC, natomiast większość termometrów domowych może mieć bardzo
duży błąd pomiarowy, nawet w granicach ± 3,0 oC.
Może to spowodować sytuację, że pomimo wskazań
termometru okiennego sugerujących, że temperatura
spadła już poniżej + 12 oC centralne ogrzewanie jeszcze nie uruchomi się. Po prostu bardziej dokładny
czujnik temperatury pogodynki może rejestrować
temperaturę wyższą niż +12 oC.
Agnieszka Haponiuk
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ankiem, gdy się niechętnie budzisz, pomyśl sobie:
budzę się do trudu człowieka. Czyż więc mam się
czuć niezadowolonym, że idę do pracy, dla której się zrodziłem i zostałem zesłany na świat? Czyż na tom stworzony, bym się wygrzewał i wylegiwał w łóżku? Czyż nie do
trudu, nie do pracy? Czyż nie widzisz, jak rośliny, ptaki,
mrówki, pająki, pszczoły czynią co do nich należy, a stosownie do sił swoich przyczyniają się do harmonii świata?
A ty nie chcesz czynić tego, co jest człowiecze? Nie spieszysz się do obowiązków nałożonych przez twą naturę?
(Marek Aureliusz)
22 października odbyło się spotkanie w Urzędzie
Dzielnicy Białołęka dotyczące Puszczy Białowieskiej.
Wśród prelegentów był prawnik, ekolog, była minister
ochrony środowiska oraz wiele innych osób, które walczą o ratowanie naszego dziedzictwa przyrodniczego,
w tym Adam Wajrak. Na spotkanie o charakterze ekologicznym przybyli również przedstawiciele KLUBU
EKOLOGA ZSG (uczniowie), rodzice uczniów oraz
nauczyciele szkoły, działacze społeczni dzielnicy Białołęka, przedstawiciele rad osiedlowych, mieszkańcy
i goście. Tematyka spotkania dotyczyła ochrony bogactw naturalnych oraz życia w zgodzie z naturą.
Prowadzono wiele dialogów, które miały na celu
uświadomienie ludziom, jak ważne są dla nas tereny
zielone naszego kraju.

Puszcza Białowieska jest najważniejszym dziedzictwem przyrodniczym Polski - wszystkie puszcze zajmują aż 1% powierzchni Państwa. Zniszczenia
(niestety) są jednak ogromne i według Adama Wajraka
godzą we wszystkich tych, którzy tak jak my teraz walczyli o piękno przyrody w naszym kraju. W opinii
autora wystąpienia, aktualnie temat ten odszedł na bok.
Tak, jakby społeczeństwo pogodziło się już z tym, że
wycinki drzew nie są hamowane. Jednak są organizacje, a nawet pojedyncze osoby, które nie schodzą z toru
walki. W tej sytuacji najważniejsza jest jednak determinacja. Im więcej sprzeciwów i rozmów, tym jesteśmy
bliżej wygranej jako osoby, które walczą o piękno natury polskiej. Nie możemy pozwolić na bezkarne niszczenie naszej historii, naszego Państwa - naszego ja.
Takiemu celowi służą spotkania, które tworzą społeczność osób uświadomionych. Trzeba wiedzieć, co jest
złe a co dobre i jak ważna jest dla nas natura. To dobrze, że o naszej Puszczy zrobiło się teraz głośno. Zauważa ją cały świat. Nie można przecież pozwolić na
pozbywanie się lasów. To tak, jakbyśmy odbierali sobie tlen. Odbierali sobie życie, swoją ziemię. Szkoda
tylko, że tyle się już stało. Tyle drzew zostało ściętych.
Tyle zwierząt straciło dom. Jednak walczmy i niech
niszczenie naszej planety zostanie w końcu zatrzymane. Nie tylko nasza puszcza ulega zniszczeniu. Żyjmy
w zgodzie z tym, co dało nam życie i co ciągle je utrzymuje. Nie jesteśmy tu sami, Ziemia nie jest tylko nasza.

Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Musimy sobie to w końcu uświadomić. Musimy zrozumieć, że starożytni filozofowie mieli rację…
Pilnie bacz na to, czego wymaga twa natura od ciebie,
o ile pozostajesz tylko pod władzą natury. Następnie
wypełniaj to i czyń, o ile nie stanie się gorszą twa natura
jako żyjącej istoty. Baczyć więc należy i na wymaganie
twej natury jako istoty żyjącej i jej wszystkim wymaganiom należy zadość uczynić, o ile z tego powodu nie
staje się gorszą twa natura jako stworzenia rozumnego.
A to, co jest rozumne, jest też i uspołecznione. Tych
więc trzymaj się zasad i nie troszcz się o nic więcej.
(Marek Aureliusz, Rozmyślania)
Opracowanie: Magdalena Bieńkowska, Ewa Bielak,
Koło Dziennikarskie
bez szyi, i z masywnym ogonem. Mają mocne zęby i są
bardzo pracowite – scharakteryzowała je babcia.
– A czemu te drzewa przy brzegu są przy ziemi owinięte metalową siatką? – spytała Dorotka.

Wasi dziadkowie, rodzice i starsze rodzeństwo pamiętają zapewne czasy na Zaciszu, kiedy kanały były dzikie. Kilka lat temu nie było promenady, przedszkola,
placów zabaw, parku – ogrodu oraz kilku mostków.

Babcia uśmiechnęła się i zaczęła opowiadać:

Kanał Bródnowski był obrośnięty krzakami i drzewami,
a po stronie Zacisza ciągnęła się wzdłuż niego, wśród gęstej roślinności, wąska, kręta ścieżka na stromym brzegu.

– Dlaczego? – zdziwiła się Dorotka.

W tamtych czasach mała Dorotka chodziła z babcią na spacery i pokonywały gęste chaszcze nad wodą. Wokół rosły
jesiony, jaśminy, czarny bez, sosny i jarzębiny. Wysokie
trawy i malownicze osty zasłaniały brzeg. Mieszkało tam
wodne ptactwo – kolorowe kaczki i zwierzęta niezagrożone
intruzami. Słychać było śpiew ptaków, cykanie pasikoników, bzyczenie pszczół i os, cicho latały kolorowe motyle.
Wieczorem można było spotkać chmary komarów.
Pewnego razu na spacerze Dorotka zauważyła dziwne,
olbrzymie ołówki wystające z ziemi przy brzegu kanałku. Tuż obok nich, w wodzie, leżały w poprzek kanałku drzewa i duże gałęzie. Woda była spiętrzona, a na
gałęziach zatrzymywały się plastikowe butelki i foliowe torebki oraz kartony po sokach.
– Kto tak dziwnie zamiata wodę i nie wynosi śmieci? –
zapytała Dorotka.

– To bobry, wodnolądowe ssaki, roślinożerne gryzonie. Ale
na pewno ani śmiecenie, ani sprzątanie to nie ich sprawa.

– Bobry budują tamy, domki i żeremia, w których żyją
– wyjaśniła babcia.
– A jak one kładą te wielkie gałęzie w poprzek kanałku? – drążyła temat wnuczka.
– Widzisz te ogromne ołówki? To resztki drzew, które
bobry podcięły, wygryzły na pewnej wysokości
w kształcie klepsydry. Po czym, dzięki ich inżynierskim zdolnościom, precyzyjnie przewróciły je na kanałek – opowiedziała babcia.
– Babciu! Te bobry to chyba jakieś straszne olbrzymy
z wielkimi zębami! – zaniepokoiła się Dorotka.
– Bobry są wielkości dużego psa, ważą piętnaście kilogramów, mają około jednego metra długości, krótkie
nogi i długi, szeroki ogon. Świetnie pływają i niezgrabnie chodzą. Wyglądają dość ciekawie z tym pękatym,
futrzanym tułowiem zakończonym głową, ale jakby

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.

– O, widzisz, pewnie mieszkańcy sąsiednich domów,
obserwujący bobry i „ołówki” przez nie zrobione, postanowili ratować pozostałe drzewa i uniemożliwić
bobrom ich obgryzanie – wywnioskowała babcia.
– To dobrze, nie będą się zbierać śmieci – zauważyła
Dorotka.
– O, moja miła, przede wszystkim spacerowicze nie
powinni wyrzucać opakowań do kanałku. Teraz trzeba
je zebrać i wywieźć – stwierdziła babcia.
Od czasu spacerów Dorotki z babcią minęło dziesięć lat.
Czy byliście teraz przy kanałku? Jest zupełnie inaczej.
Szeroką, wybrukowaną aleją spacerują okoliczni
mieszkańcy. Można tu spotkać rowerzystów i ludzi
z psami. Jest czysto, są ławki, kosze na śmieci i kosze na
psie kupki. Wiele osób korzysta z promenady, a wszyscy zachowują porządek i bezpieczeństwo. Piesi mają
pierwszeństwo, a rowerzyści jeżdżą wolno i ostrożnie.
Jednak bobry chyba się wyprowadziły. Trzeba poobserwować. Może spotkamy jeszcze te „ołówki” i drzewa z ochronną siatką na dole pni. Wybierzmy się na
spacer wzdłuż wszystkich kanałków. Przy jednym
z nich jest nawet siłownia, na której można poćwiczyć
różne partie mięśni, by po spacerze nie tylko nogi były
rozruszane.

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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