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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Warszawy
21 października 2018 roku odbędą się
wybory samorządowe. W środku numeru prezentujemy sylwetki i programy wyborcze kandydatów startujących
w wyborach samorządowych 2018 r.,
RSM „Praga” zdecydowała się poprzeć te osoby w myśl przyjętej zasady
„STAWIAMY NA LUDZI”, a nie na
partie polityczne.
Działalność samorządowa to realizowanie zadań dla mieszkańców przez osoby,
które ściśle z nimi współpracują i słuchają ich głosów w sprawach indywidualnych i społecznych. Prezentowani
przez nas kandydaci w swoich programach uwzględniają i podejmą działania,
które pomogą rozwiązać problemy ważne dla mieszkańców naszej Spółdzielni.
Są to:
1. Regulacja stanu prawnego gruntów na
rzecz Spółdzielni i jej mieszkańców.
Połowa budynków, we wszystkich
trzech dzielnicach, w których znajdują
się Osiedla naszej Spółdzielni, tj. Białołęka, Praga Północ, Targówek, jest
posadowiona na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, co skutkuje
bardzo dużymi problemami dla naszych mieszkańców.
2. Działanie na rzecz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w oparciu o obowiązującą
uchwałę Rady Miasta.
Aby mieszkańcy mogli realnie skorzystać z możliwości nabycia własności
praw do gruntów, na których znajdują
się budynki i ich lokale.
3. Doprowadzenie do sytuacji aby mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych
w równym stopniu mogli korzystać ze
środków budżetowych Miasta, tak jak
pozostali mieszkańcy Warszawy, przy
tworzeniu i budowie infrastruktury osiedlowej: boisk sportowych, placów zabaw,
siłowni plenerowych, ścieżek rowerowych,
miejsc postojowych, zieleni osiedlowej.
Mieszkańcy spółdzielni płacą podatki tak
jak pozostali mieszkańcy Warszawy. Dodatkowo ponoszą bardzo wysokie opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego, których
nie ponoszą mieszkańcy budynków komunalnych oraz zdecydowana większość

mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.
Ponadto z własnych środków utrzymują
i pielęgnują te ogromne tereny Osiedli stanowiące przestrzeń publiczną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy Stolicy. Niestety Miasto nie uczestniczy w utrzymywaniu
tych terenów. Jest to niesprawiedliwe.
Uważamy, że władze Miasta w nowej kadencji powinny zagwarantować spółdzielcom możliwość faktycznego korzystania ze
środków budżetowych na zagospodarowanie terenów spółdzielczych, które znajdują
się w przestrzeni publicznej Warszawy.
4. Równoprawne traktowanie spółdzielni
przy korzystaniu ze środków europejskich przeznaczonych na rewitalizację
przestrzeni publicznej i budynków.
Nasze Osiedla tworzą istotną dla architektury Miasta przestrzeń urbanistyczną wpisującą się od wielu lat w krajobraz Warszawy, o którą władze samorządowe powinny
dbać tak jak o pozostałe części Miasta.
Jest bardzo ważne, aby w Radzie Miasta
i w Radach Dzielnic znalazły się osoby,
które są pracowite i gotowe, aby działać
na rzecz mieszkańców naszej Spółdzielni. Kandydaci, których programy przedstawiamy w środku numeru, w pełni
deklarują poparcie dla powyższych postulatów i traktują je jak swoje. Np. Dariusz Klimaszewski w czasie gdy był
radnym miasta bardzo przyczynił się do
rozwoju Targówka, Hanna Jarzębska,
inicjatorka rozmów w sprawie regulacji
gruntów z Zarządem Dzielnicy Praga
Północ kierowanym przez Burmistrza
Wojciecha Zabłockiego, czy też Witold
Harasim, wspierający sprawy mieszkańców Spółdzielni w Radzie Dzielnicy
Targówek. Kandydaci są członkami i mieszkańcami naszej Spółdzielni.

B

liskość metra to jedno z ważniejszych
kryteriów wyboru mieszkania. Świetna
lokalizacja, a co najważniejsze świetna komunikacja to podstawowy parametr w wyborze miejsca do życia, szczególnie ważny
w tak dużym mieście jakim jest Warszawa.
Najnowsza inwestycja RSM Praga - „Stacja
Targówek” powstanie przy ulicy Witebskiej 4
- w sercu jednej z najbardziej rozwijających
się dzielnic stolicy. Planowana inwestycja
stanie w centrum Targówka - tuż przy
II linii metra, w otoczeniu licznych terenów
zielonych m.in. Parku Wiecha, w sąsiedztwie szkół, przedszkoli, licznych placów
zabaw oraz Teatru Rampa! Bliskość nie
tylko metra, ale także przystanków autobusowych oraz stacji PKP zapewnia doskonałą komunikację z innymi dzielnicami.
Inwestycja projektowana jest z myślą
o tych, którzy cenią sobie spokój, ciszę,
a jednocześnie nie chcą rezygnować
z bycia aktywnymi. Ci, który kochają
ruch pobliżu znajdą się liczne ośrodki
sportu i rekreacji (m.in. OSIR Targówek)
i kluby fitness. Do aktywnego spędzania
czasu zachęca dostępność stacji Veturilo
oraz ścieżek rowerowych. Fanów ruchu
na świeżym powietrzu ucieszy także
bliskość Skweru Wiecha z siłownią plenerową, torem do jazdy na wrotkach,
boiskami i placami zabaw.

Sama inwestycja składać się będzie
z trzech budynków z mieszkaniami o najbardziej pożądanych metrażach - od 26 m2
do 71 m2. Zadbaliśmy o odpowiednią
oprawę inwestycji, w której dobrze będzie
się mieszkać zarówno rodzinom z dziećmi, jak i młodym, aktywnym miłośnikom
miejskiego stylu życia. Będzie nowocześnie, kameralnie i wyjątkowo! Nowoczesna bryła budynku - wpisuje się w najbliższe otoczenie, jednocześnie dodając mu
świeżości i nowego wyrazu, a struktura
mieszkań idealnie sprawdzi się nie tylko dla
dynamicznie żyjących singli i stawiające na
funkcjonalny rozkład mieszkań rodzin, ale
też dla osób chcących pozyskać nieruchomość w celach inwestycyjnych.
Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest
na I kwartał 2019 roku. Już niedługo
więcej o nowej inwestycji przy metrze
będzie można dowiedzieć się ze strony
www.rsmpraga.pl.
Joanna Golecka

reklama

Deklarację poparcia naszych postulatów
obok innych kandydatów złożyli także
Wojciech Zabłocki Burmistrz Pragi Północ, kandydat do Sejmiku Mazowieckiego i Magdalena Roguska, kandydatka do
Rady Miasta z Białołęki i Pragi Północ.
Wyrażamy przekonanie, że Państwa głosy
przyczynią się do wyboru osób, które będą
wspierać potrzeby mieszkańców naszej
Spółdzielni.
Redakcja
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września br. ponad 500 spółdzielców miało okazję
uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu - uroczystym spotkaniu samorządowców i spółdzielców z woj.
mazowieckiego, zorganizowanym wspólnymi siłami
Krajowej Rady Spółdzielczej i Marszałka Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu udział wzięło wielu
samorządowców z regionu, z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem i przewodniczącym Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Ludwikem Rakowskim.
Obecni byli przedstawiciele KRS - Jerzy Jankowski,
przewodniczący ZO KRS, Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu KRS, a także przedstawiciele samorządu
zawodowego inżynierów, m.in. Roman Lulis przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczący Rady Nadzorczej RSM „Praga”. Licznie przybyli spółdzielcy,
działacze klubów osiedlowych, członkowie klubów
seniora prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W foyer zaprezentowana została wystawa Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa, przygotowana z okazji Jubileuszu 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale okazją
do świętowania była także 20. rocznica funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych samorządów terytorialnych oraz 70 urodziny zespołu „Mazowsze”.
Atrakcją spotkania był występ Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.

Nasza Spółdzielnia została uhonorowana Dyplomem
Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego
z podziękowaniem za zasługi w promowaniu ruchu
spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój
gospodarczy i społeczny województwa mazowieckiego, a prezes Zarządu RSM „Praga” Andrzej Półrolniczak Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Nagrodę wręczył Adam
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Marek Borkowski
reklama

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.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - KANDYDAT DO RADY MIASTA

Dariusz Klimaszewski
Kandydat do Rady Warszawy z Targówka, Wawra
i Wesołej
Okręg nr 7, Lista nr 5, Pozycja nr 2
SLD Lewica Razem
Mocny głos Targówka w Radzie Warszawy. Trzeba
się na coś zdecydować.
Stagnacja albo rozwój
Rozmawiamy z Dariuszem Klimaszewskim, kandydatem SLD do rady miasta, warszawskim radnym w latach (1999-2010), ekspertem samorządowym, aktywnym spółdzielcą RSM „Praga”.

o g ło s z e n ie w yb o rc z e

- Czy rzeczywiście Targówkowi grozi stagnacja, przecież za chwilę wjedzie do nas metro?
Metro to nie wszystko. Oczywiście, przy zakorkowanych połączeniach z centrum miasta, jest bardzo potrzebne. Ale jeden fakt dotyczący metra przypomnę.
Kiedy za prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego
podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszej rozbudowy
metra przez Wisłę, z mojej inicjatywy odbyło się
spotkanie na Targówku wszystkich rad dzielnic z proponowanej wtedy trasy II linii metra. Wszyscy radni
poparli projekt stanowiska mojego autorstwa w sprawie kontynuacji budowy metra w Warszawie. Byłem
wtedy jednodniowym bohaterem wszystkich warszawskich dodatków gazet. I metro ruszyło. Taki
drobny mój udział przy wielu ojcach dzisiejszego
sukcesu. Zaniedbania są jednak wieloletnie.
- Zaniedbania? Wszyscy dzisiaj mówią o sukcesach...
Niestety odczujemy to wkrótce po otwarciu stacji
II linii metra. Po pierwsze brak obiecanych przez władze dzielnicy parkingów wielopoziomowych przy stacjach Trocka i Targówek. Z połączeń II linii metra będą chcieli skorzystać nie tylko mieszkańcy Targówka,
ale i okolicznych miast i miasteczek gmin podwarszawskich. Zamiast „park & ride” przy stacjach będziemy mieli dzikie parkingi na całym Targówku Mieszkaniowym. Miasto musi, w trybie pilnym, wyznaczyć
obszary do tymczasowego parkowania i pilnować
porządku… to taki mój pomysł. Gdzie? Na przykład na terenie pod niewybudowaną ulicą NowoTrocką czy na terenach kolejowych przy planowanej
obwodnicy Śródmiejskiej. Obie inwestycje obiecane
od co najmniej 15 lat. Jedna miała rozładować zakorkowaną Św. Wincentego, druga wygodne połączenie
z Pragą Południe. Przy okazji otwarcia naszych stacji
II linii metra Władze Warszawy i ZTM chcą zlikwidować
na Targówku linie autobusowe m.in.: 160, 162 i 517.
- Przecież te autobusy obsługują obszar wielokrotnie
większy niż niedokończona II linia metra!
Zgadzam w zupełności. To będzie komunikacyjny ARMAGEDON. Warszawa to nie Berlin, Londyn czy Moskwa, gdzie linii metra jest kilkanaście, a do tego na
powierzchni świetna sieć autobusów, tramwaje i pociągi zdecydowanie lepiej zintegrowane z siecią miejskiej
komunikacji. A każdy wie jak wyglądają poranne korki
i jak rano dostać się na drugą stronę Wisły. Ludzie
wsiądą do metra, bo autobusów nie będzie. A buspasy
będą puste. Akcję tę nazwaliśmy „Stop likwidacji linii
autobusowych 160, 162, 517” i prowadzimy ją razem
z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, reprezentowanych przez panią Moniką Rutkowską,

ze wspólnoty na Orłowskiej. To świetny przykład
współpracy, i nie jedyny, aktywnych mieszkańców
Targówka, z naszej spółdzielni i ze wspólnot mieszkaniowych.
- No tak a co z ulicą Św. Wincentego? Plany też niezrealizowane?

Na koniec naszej rozmowy…
Na koniec i może być i na początek, temat z naszego spółdzielczego podwórka. My jako spółdzielcy chcemy równego traktowania przez miasto. A problemy są: nieuregulowane przez miasto sprawy stanu prawnego terenów spółdzielczych. Jesteśmy jako spółdzielcy pomijani w budżecie dzielnicy. Budowa infrastruktury osiedlowej: boisk,
placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc postojowych
czy zieleni miejskiej to zadania również Warszawy i dzielnicy Targówek. To samo dotyczy pomijania Spółdzielni
w programach rewitalizacji czy korzystania z funduszy
unijnych. My spółdzielcy jesteśmy takimi samymi obywatelami naszego miasta i także płacimy podatki do miejskiej kasy. Chcemy więc na tych samych prawach z tych
środków korzystać. To powinno, to musi się zmienić.
- Dziękuję za rozmowę

To kolejna inwestycja, którą zniszczyła niekompetencja,
błędy kolejnych rządzących (PO/PIS/ blok wyborczy
z Bródna) na Targówku. Powinna być gotowa „na wczoraj”. Pole PGR obok cmentarza zabudowuje się blokami,
proponuje się skrzyżowanie, które sparaliżuje Targówek.
Rada Warszawy powinna jak najszybciej przyznać
pieniądze przynajmniej na I etap przebudowy, patrząc od strony ronda Żaba do Gilarskiej, a potem do
Trasy Toruńskiej, jak można to z tramwajem.
- Widzę, że nie tylko Pan mówi o brakach ale i proponuje konkretne rozwiązania...
No tak, wieloletnie moje doświadczenie na pewno pomaga, natomiast braki w infrastrukturze drogowej to
nie wszystko. Potrzebna jest
pilnie na Targówku Mieszkaniowym niezbędna infrastruktura społeczna, aktywne wsparcie dla Seniorów,
budowa domu dziennego
pobytu seniora wr az
z opieką lekarską. No cóż
starzejemy się. A gdzie
obiecany przez władze
dzielnicy i władze miasta
Dom Kultury na Targówku? Byłem osobiście, jako
pełnomocnik naszej spółdzielni, u pani Prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz
z propozycją wybudowania przez RSM „Praga”
nowoczesnego Domu Kultury z mediateką i uniwersytetem III wieku.
Domu który służyłby zarówno członkom spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i wszystkim mieszkańcom. To była kolejna
propozycja, która pozostała
bez odpowiedzi w tej sprawie. Radni naszej dzielnicy
obiecują od lat, a w budżecie na przyszły rok ani śladu. I trzecia moja propozycja, to budowa Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego
na terenie dzisiejszych klubów: akrobatów i piłkarzy.
Dzielnica przez wiele lat nie
dała szansy ani na inicjatywy
własne klubów sportowych
ani nie zaproponowała nic
w zamian. A dzieci i młodzież do sportu ciągnie.

Dariusz Klimaszewski
Z wykształcenia ekonomista UMK, specjalista od zarządzania UW i odnawialnych źródeł energii MAE, zawodowo zajmuje się ochroną środowiska, z-ca dyrektora departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego, wcześniej dyrektor w NFOŚiGW i redaktor naczelny Przeglądu Samorządowego, aktywny
samorządowiec i spółdzielca - wiceprzewodniczący Rady
Osiedla „Targówek” RSM Praga, radny warszawski
trzech kadencji, pomysłodawca wielu inwestycji dla Targówka i Warszawy, współorganizator imprez sportowych i akcji charytatywnych, żona Anna informatyk
i synek, ośmioletni Dominik, uczeń 2 klasy SP.

PAŹDZIERNIK 2018

3

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - KANDYDACI DO RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA

Piotr Oracz

Diana Nowak

Kandydat do Rady Dzielnicy Białołęka
Prawo i Sprawiedliwość

Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
Okręg nr 1 obejmujący m.in. ul. Antalla, Atutową, Nagodziców, Porajów, Szczęśliwą, Wittiga, Lista nr 4, Pozycja nr 7
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Urodziłem się w 1978 r. w Warszawie. 31 lat temu zamieszkałem wraz z rodzicami na Tarchominie przy ul. Pancera. Rodzice nadal mieszkają na osiedlu
RSM Praga. Od 16 lat żonaty - żona Ola. Tata wspaniałych synów Frania,
Stasia, Jasia i Rysia.

Mieszkam na Osiedlu „Poraje” od urodzenia i mimo młodego wieku jestem
energiczną osobą, która aktywnie chce działać na rzecz Naszej Spółdzielni
i Dzielnicy. Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej, gdzie zasiadałam
w Senacie uczelni.

W tej dzielnicy chodziłem do podstawówki (szkoła przy ul. Płużnickiej).
Tu jest moja parafia (Par. św. Jakuba Ap.). Tu na Tarchominie jest osiedle na
którym mieszkają moi rodzice i teściowie. Tu moje dzieci chodzą do szkoły.
Tutaj mam przyjaciół. Białołęka to miejsce w którym żyję!
Mam ciągle mnóstwo MARZEŃ i wiele POMYSŁÓW do zrealizowania.
Mam DOŚWIADCZENIE I ENERGIĘ do działania. Inspiracją do działania
są wszystkie rozmowy i kontakty z mieszkańcami Białołęki. Motywacją
- moja Żona Ola i moi Synowie.
Marzę aby Białołęka była miejscem, w którym moje dzieci i pozostali mieszkańcy będą czuli, że są u siebie, że mieszkają w dzielnicy która jest PIĘKNA,
NOWOCZESNA i AMBITNA. W dzielnicy w której się po prostu dobrze żyje.
Dlatego ponownie kandyduję do Rady Dzielnicy Białołęka.
Absolwent: Uniwersytetu Warszawskiego – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
Szkoły Głównej Handlowej, Collegium Civitas oraz prestiżowej Szkoły Liderów.
Białołęcki samorządowiec z jednym z najdłuższych staży w samorządzie
- radny od 2002 r. Społecznik zaangażowany w sprawy lokalne. Zawodowo
od lat zajmuje się funduszami unijnymi.
Otrzymał Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie przyznany przez Centrum
Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Otrzymał Doktorat Honoris Causa Białołęckiego Uniwersytetu Dzieci - przyznawany dla wyjątkowych przyjaciół BUD.
4
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Pragnę działać na rzecz Naszej społeczności poprzez:
 aktywne uczestnictwo zmierzające do regulacji stanu prawnego gruntów
będących we władaniu Spółdzielni na terenie Tarchomina,
 popieranie wprowadzenia bonifikat dla Spółdzielców RSM „Praga”,
Sprawy Naszych Spółdzielców są mi szczególnie bliskie i dzięki Państwa
mandatowi będę mogła Was skutecznie reprezentowała w samorządzie Dzielnicy Białołęka. Mam wiele pomysłów na ulepszenie naszego codziennego
życia. Podstawowe elementy mojego programu to:
 modernizacja wjazdu na ulicę Myśliborską przy skrzyżowaniu Świderskiej
z Obrazkową,
 zwiększenie ilości publicznych przedszkoli i żłobków,
 rozwój placówek oświatowych, sportowych i kulturalnych,
 rozbudowa terenów rekreacyjnych, m.in. budowa parku między ulicami
Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida,
 dostosowanie infrastruktury dla potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Moje hasło to „Po pierwsze Białołęka”.
Sądzę, że mój program jest zbieżny z Państwa oczekiwaniami i liczę na Wasz głos.
Jestem kandydatką popieraną przez SLD-UP.

o g ło s z e n ia w yb o rc z e

Od urodzenia mieszkanka Osiedla „Poraje”, członek RSM „Praga”,
uczulona na problemy Spółdzielni i jej mieszkańców.
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Hanna Jarzębska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Praga Północ
Okręg nr 3 obejmujący m.in. Starą Pragę, Szmulowiznę,
Michałów, Lista nr 10, Pozycja nr 9
Prawo i Sprawiedliwość
Szanowni Mieszkańcy Pragi Północ,
nazywam się Hanna Jarzębska i w wyborach samorządowych kandyduję do Rady naszej Dzielnicy. Chciałabym zatem zaprezentować Państwu swoją kandydaturę,
moje dotychczasowe osiągnięcia oraz cele, jakie zamierzam realizować w działalności samorządowej.
W swojej wieloletniej działalności społecznej pełniłam już
funkcję radnej Dzielnicy Praga Północ, działam również
w Radzie Osiedla „Kijowska”. Aktywność ta pozwala mi
na działanie na rzecz mieszkańców, pomoc im w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także podejmowanie
wielu działań wspólnie z mieszkańcami naszej dzielnicy.

o g ło s z e n ie w yb o rc z e

Jednym z priorytetów jest dla mnie sprawa regulacji gruntów pod budynkami spółdzielczymi. W Osiedlu „Kijowska”
stan prawny większości gruntów do dzisiaj jest nieuregulowany. Rodzi to wiele problemów dla mieszkańców. W ciągu
wielu lat Urząd Miasta nie podejmował działań w tym kierunku, a od 2006 roku posiadająca większość w Radzie Warszawy Platforma Obywatelska, przez 3 kadencje nie doprowadziła do uregulowania własności gruntów pod budynkami.
Dlatego w marcu 2017 r. wystąpiłam z szeregów Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej i wspólnie z innymi
radnymi utworzyłam Klub Radnych Niezależnych, który

lizacji i termomodernizacji budynków komunalnych, tak
aby ich mieszkańcy mogli cieszyć się standardem mieszkań zgodnym z obecnymi potrzebami.

zawarł umowę koalicyjną z Klubem PiS. Umowa ta obejmowała właśnie, jako jeden z priorytetów, kwestię regulacji gruntów. Dzięki dobrej woli Zarządu Dzielnicy i dobrej
współpracy z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową
„Praga”, której to współpracy byłam inicjatorką, po raz
pierwszy od lat sprawy posunęły się naprzód, dając nadzieję na uporządkowanie praw do gruntów w pierwszej
kolejności przy ul. Szanajcy i Białostockiej, a także pozostałych terenów Osiedli „Kijowska” i „Jagiellońska”.
Pragnę podkreślić, że do spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i regulacją gruntów
z mojej inicjatywy powołano w Urzędzie Dzielnicy osoby
kompetentne, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych. Obecny Zarząd Dzielnicy, kierowany przez Burmistrza Wojciecha Zabłockiego, zobowiązał się do kontynuowania w nowej kadencji prac związanych z regulacją gruntów. Dlatego zgodziłam się na kandydowanie
z list PiS, jako kandydatka bezpartyjna.

Istotne są dla mnie również sprawy związane z edukacją
przyszłych pokoleń Warszawiaków i właśnie problemom
trapiącym placówki oświatowe poświęciłam w mijającej
kadencji wiele starań. Dumna jestem zwłaszcza z przyczynienia się do pozostawienia, przewidzianego do likwidacji,
Liceum Ogólnokształcącego nr XX, które obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej. Przyczyniłam się m.in. do modernizacji i rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej nr 2, do wykonania remontu szkoły w Zespole Szkół nr 112 przy
ul. Otwockiej 3, a także do wykonania placów zabaw we
wszystkich przedszkolach naszej dzielnicy oraz urządzenia
siłowni plenerowych na terenach osiedli naszej dzielnicy.
Podejmuję również inne działania na rzecz mieszkańców,
czego przykładem może być przeprowadzony w ubiegłym
roku remont i modernizacja al. Tysiąclecia i ul. Korsaka,
gdzie po wieloletnim oczekiwaniu mieszkańcy otrzymali
równą drogę i bezpieczne chodniki, czy też starania na rzecz
przywrócenia placówki Biblioteki Publicznej, która – wcześniej pochopnie zlikwidowana – przywrócona zostanie
w nowej formie w budynku Kijowska 11. Doprowadziłam do
organizacji cyklicznych spotkań mieszkańców z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa, Policji i Straży Miejskiej.

Mieszkam w naszej dzielnicy od urodzenia i rozumiem
problemy jej mieszkańców. Dla mnie zawsze najważniejszy jest człowiek i jego codzienne problemy, wśród których warunki mieszkaniowe są wyjątkowo istotne. Dlatego właśnie kolejnym moim priorytetem, gdzie będę korzystała z wieloletniego doświadczenia z pracy w Radzie
Osiedla „Kijowska” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, jest skuteczne przeprowadzenie rewita-

Bardzo dobra współpraca z obecnym Zarządem Dzielnicy
umożliwiła mi, jako kandydatce bezpartyjnej, kandydowanie z listy Prawa i Sprawiedliwości i kontynuowanie mojej
działalności na rzecz naszej dzielnicy i jej mieszkańców,
zwłaszcza w dziedzinie edukacji, regulacji gruntów i poprawy warunków w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Możliwość dalszego działania na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy jest dla mnie sprawą nadrzędną.

Mój dotychczasowy dorobek radnej dzielnicy i działania, które zamierzam realizować
w nowej kadencji:
Regulacja gruntów pod budynkami spółdzielczymi
 wspólnie z Zarządem Dzielnicy podjęłam działania w celu regulacji gruntów
 MÓJ CEL: ostateczne ur egulowanie gr untów na r zecz mieszkańców spółdzielni
Komunalne zasoby mieszkaniowe
 pomogłam rozwiązać wiele trudnych ludzkich problemów mieszkaniowych
 MÓJ CEL: skuteczna r ewitalizacja i ter momoder nizacja budynków komunalnych
Edukacja, przyczyniłam się do:
 pozostawienie przewidzianego do likwidacji LO nr XX, które wchodzi obecnie w skład
Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej
 modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2
 wykonania remontu szkoły w Zespole Szkół nr 112 przy ul. Otwockiej 3
 wykonania placów zabaw we wszystkich przedszkolach naszej dzielnicy
 MÓJ CEL: nowoczesne szkoły i pr zedszkola
Bezpieczeństwo
 doprowadziłam do cyklicznych spotkań z udziałem mieszkańców, Biura Bezpieczeństwa,
Policji, Straży Miejskiej, co wpłynęło na bezpieczeństwo w dzielnicy
 MÓJ CEL: bezpieczna Pr aga
Infrastruktura
 doprowadziłam do wykonania remontu ul. Korsaka i al. Tysiąclecia
 MÓJ CEL: moder nizacja pr askich uliczek i ter enów osiedlowych
Kultura i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów i młodzieży
 rozpoczęłam działania w celu przywrócenia biblioteki przy ul. Kijowskiej 11
 MÓJ CEL: ur uchomienie nowoczesnej biblioteki
 współorganizacja imprez kulturalnych i festynów, m.in. coroczne Dni Dziecka, Pożegnanie Lata
w Osiedlu „Kijowska”, wspólne imprezy RSM „Praga” i Dzielnicy
 MÓJ CEL: aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu kultur alnym Pr agi
Jeśli zagłosują Państwo na mnie, będę mogła nadal pomagać mieszkańcom Pragi Północ oraz
dbać o dalszy rozwój naszej dzielnicy i o nasze wspólne dobro. Dziękuję za oddanie głosu.
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Hanna Sobótka
Kandydatka do Rady Dzielnicy Targówek
Okręg nr 1 obejmujący m.in. ul. Zamiejską i Askenazego,
Lista nr 4, Pozycja nr 4
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
z rewitalizacją osiedla, zakładaniem placów zabaw,
modernizacją boisk. Działałam również w Komisji
ds. bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo!
Nazywam się Hanna Sobótka, jestem emerytką - kandyduję do Rady Dzielnicy Targówek Miasta st. Warszawy w okręgu nr 1 Koalicja Obywatelska Platforma.
Nowoczesna na liście nr 4.



Od 1974 roku zamieszkuję w Dzielnicy Targówek,
przy ul. Kuflewskiej w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. Moja dotychczasowa działalność społeczna, którą pragnę kontynuować
i rozszerzyć, przebiega następująco:




Brałam udział w konsultacjach społecznych na
rzecz rewitalizacji Parku Wiecha Wiecheckiego.



Od wiosny 2014 roku działam również w Zarządzie
PZRiE Targówek, pełniąc funkcję Przewodniczącej
Kultury, a w Kole nr 15 funkcję przewodniczącej.

Kandydat do Rady Dzielnicy Targówek
Okręg nr 1 obejmujący m.in. ul. Zamiejską i Askenazego,
Lista nr 10, Pozycja nr 5
Prawo i Sprawiedliwość
Byłem radnym w okresie 1990 - 2010, a więc miałem okazję poznać działalność samorządu w różnych
sytuacjach. Najpierw w Dzielnicy - Gminie Praga
Płn., później Gminie Targówek i w obecnej Dzielnicy Targówek Miasta St. Warszawy. Obecnie jestem
przewodniczącym Rady Osiedla „Generalska”, opiniującej wszelkie sprawy podlegające decyzji Rady
Nadzorczej Spółdzielni RSM „Praga”.

Inaczej wyglądały próby spełnienia postulatów będących w gestii Rady Dzielnicy, spraw wykraczających
poza zakres spółdzielni. Nie będąc radnym, mogłem
liczyć wyłącznie na skorzystanie z dawnych kontaktów. W rezultacie załatwienie prostej sprawy jaką była
zmiana lokalizacji punktu głosowania na bardziej dogodną dla mieszkańców ul. Zamiejskiej (od numeru
8 do 24) trwała długo, blisko 6 lat.

Nie będę obiecywał „gruszek na wierzbie”, a tylko podzielę się z Państwem pewnymi spostrzeżeniami.

Wniosek jest oczywisty: można skutecznie wpływać
na sprawy lokalne, gdy się działa blisko struktur
decydujących.

Pomimo, że Rada Osiedla nie jest ośrodkiem decyzyjnym, do wielu ze zgłaszanych przez Państwa propozycji udało się przekonać przedstawicieli administracji w zwykłej „ludzkiej” rozmowie. Mamy całkiem przyzwoitą zieleń w Osiedlu, wiele placów zabaw, placyki do ćwiczeń na świeżym powietrzu, postulowane przez mieszkańców podjazdy dla niepełnosprawnych. Zgłaszanie spraw i sygnalizowanie
potrzeb często nie wymagało składania pisma, wiele
z tych potrzeb zgłaszano w bezpośrednich rozmowach, co ułatwiało szybkie reagowanie.
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Za co zostałam odznaczona:


Złotą Odznaką Honorową PZERiI.



Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.



Brązowy Krzyż Zasługi od Marszałka Województwa
Mazowieckiego.

Kandydując do Rady Dzielnicy:


będę miała realny wpływ na to co się dzieje
w naszym otoczeniu,



spowoduję, abyśmy mogli na równych prawach
korzystać z budżetu i finansów Miasta,



a środki Miasta na inwestycje dzielone były
sprawiedliwie.

Mój emocjonalny związek z Targówkiem - tu mieszkam i tu pracuję wraz z wiedzą i doświadczeniem pozyskanym podczas kilkunastoletniej pracy społecznej
- daję gwarancję, że godnie i skutecznie będę reprezentować interesy mieszkańców Targówka w Radzie
Dzielnicy Targówek.
Dziękuję za poparcie mojej kandydatury.

Maciej Danko

Najpierw na temat pracy w Radzie Osiedla „Generalska”,
której jestem przewodniczącym.

Działam na rzecz ludzi starszych. Organizuję spotkania, wycieczki oraz pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, prowadzę zajęcia manualne dla seniorów. Moja działalność jest społeczna.

Hanna Sobótka

4. zagwarantować stałą lokalizację Bazarku przy
ul. Trockiej,
5. działać na rzecz budowy szkoły podstawowej przy
ul. Gilarskiej,
6. zapewnić doinwestowanie placówek oświatowych:
SP nr 377 (ul. Trocka) oraz SP nr 52 (ul. Samarytanka) i SP nr 84 (ul. Radzymińska).
Będąc świadomym powyższych potrzeb, postanowiłem kandydować do Rady Dzielnicy Targówek miasta
stołecznego Warszawy, bo wiem, że będąc radnym,
można skutecznie wpływać na rozwój dzielnicy.
Mam również świadomość, że łatwiej mi walczyć
o realizację postulatów mieszkańców ulic Zamiejska i Askenazego, jako że ich potrzeby są moimi
potrzebami.
Tylko lokalny radny, będąc na miejscu, ma szansę
zabiegać o te sprawy, które są naprawdę ważne dla
mieszkańców.

Co powinno się zrobić w najbliższym czasie:
1. działać na rzecz szybkiego uzyskania przez
mieszkańców prawa własności gruntu (ul. Zamiejskiej i ul. Askenazego),
2. zapewnić pozostawienie parkingów osiedlowych
we władaniu mieszkańców,

Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwość, partii, która
dała się poznać jako skuteczna i mam nadzieję, że taką
pozostanie.
Głosujcie Państwo na listę nr 10, nr wyborczy 5,
okręg nr 1.
Wybór zależy od Państwa.

3. wspierać wszelkie wysiłki na rzecz zorganizowania miejsc parkingowych dla dojeżdżających do
stacji metra „Trocka”, bez szkody dla okolicznych mieszkańców,

Pozdrawiam,
Maciej Danko

o g ło s z e n ia w yb o rc z e

od 1996 roku jest członkiem Rady Osiedla
„Generalska” gdzie związana jestem z współpracą
z RSM „Praga”. W czasie całego okresu działalności pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Społeczno-Środowiskowej. W Radzie Osiedla i jej Komisji zajmuję się pracami mającymi na celu obniżanie zaległości czynszowych. W Spółdzielni „Praga”
przeprowadzam rozmowy z zadłużonymi mieszkańcami, a także wywiady środowiskowe, docierając do
osób potrzebujących pomocy i mających problemy
finansowe. Współpracuję również z PZERiI, prowadzę koło nr 15. Ponadto biorę udział w posiedzeniach ww. organów, na których podejmowane są
ważne decyzje dotyczące m.in. spraw związanych

Od 2002 byłam członkiem Rady Nadzorczej RSM
„Praga”, w której pełniłam funkcję: Zastępcy Przewodniczącego Rady. Obecnie jestem zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla Generalska oraz członkiem Komisji Społecznej. W pracach Komisji zajmuję się sprawami lokatorów popadających w zaległości czynszowe. Ponadto Komisja zajmuje się
organizacją imprez dla dzieci i młodzieży finansowanych przez RSM „Praga” oraz współpracą m.in.
z Urzędem Dzielnicy Targówek w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych. Pracując w Radzie Osiedla, mam wpływ na podejmowane ważnych decyzji w zakresie działalności
Spółdzielni „Praga” dotyczącej m.in. gospodarki
finansowej oraz remontowej zasobów Spółdzielni,
a także działalności inwestycyjnej.
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Witold Harasim
Kandydat do Rady Dzielnicy Targówek
Okręg nr 2 obejmujący Targówek Mieszkaniowy do
ul. Trockiej, Lista nr 4, Pozycja nr 2
Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna
Rozmawiamy z Witoldem Harasimem, Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Przewodniczącym Rady Osiedla „Targówek”
RSM „Praga”.
Zbliżają się wybory samorządowe. Wiemy, że pan
kandyduje na kolejną kadencję do Rady Dzielnicy.
Dlaczego podjął pan taką osobistą decyzję?

o g ło s z e n ie w yb o rc z e

Nie miałem z tym żadnych problemów. Ze wzruszeniem
ale i satysfakcją słucham kierowanych przez wiele znaczących w samorządzie Dzielnicy i w naszej Spółdzielni
osób słowa, że jestem potrzebny w tym samorządzie,
w Radzie Dzielnicy. Czuję się więc zobowiązany do
poważnego traktowania tych sugestii i wszystkich, którym mam zaszczyt dotychczas służyć. Ponadto chciałbym kontynuować wszystko to, co wiąże się z dalszym
zrównoważonym rozwojem naszej Dzielnicy.
Moje priorytety na Targówek Mieszkaniowy na
następną kadencję, o które zabiegałem również
przez ostatnie lata:
1. Dom Kultury przy ul. Remiszewskiej w rejonie
Skweru S. Wiecheckiego „Wiecha”.
2. Tężnia solankowa w parku „Park S. Wiecheckiego Wiecha”.
3. Dzienny Dom Seniora w ramach przebudowy i rozbudowy budynku SZPZLO Targówek przy ul. Remiszewskiej 14.
4. Nowoczesny kompleks sportowy przy ul. Kołowej 18.
5. Budowa nowych miejsc postojowych oraz parkingów wielopoziomowych. Oczywiście oprócz tych
inwestycji dla ogółu mieszkańców, nie zapominam
o inwestycjach związanych z poprawą warunków
obecnie funkcjonujących placówek, wśród których
w pierwszej kolejności jest - budowa hali sportowej
przy szkole 114.
Jeśli chodzi o priorytety na rzecz naszej Spółdzielni to
zobowiązuję się walczyć o:
1. Regulację stanu prawnego gruntów na rzecz Spółdzielni i jej mieszkańców.
2. Działanie na rzecz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w oparciu
o obowiązującą uchwałę Rady Miasta.
3. Doprowadzenie do sytuacji aby mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych w równym stopniu mogli
korzystać ze środków budżetowych Miasta, tak
jak pozostali mieszkańcy Warszawy, przy tworzeniu i budowie infrastruktury osiedlowej: boisk
sportowych, placów zabaw, siłowni plenerowych,
ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni
osiedlowej.
4. Równoprawne traktowanie spółdzielni przy korzystaniu ze środków europejskich przeznaczonych na
rewitalizację przestrzeni publicznej i budynków.
A Państwu mieszkańcom Dzielnicy, a zwłaszcza moim wyborcom z Targówka Mieszkaniowego nie obiecuję „gruszek na wierzbie” lecz to, że zajmę się każdą
sprawą, z jaką Państwo się do mnie zwrócą. A mam
opinię, że jestem skuteczny.

Znamy wiele pańskich dokonań z poprzednich lat.
Ale chyba szczególnie zapisał się pan w najnowszej
historii Targówka Mieszkaniowego, jako główny
sprawca tego co się teraz nazywa Park Wiecha?
To dla mnie jako działacza społeczno-samorządowego
najmilsze pytanie. Udało się dopiąć tego celu w 2002
roku. Park został powiększony z ok. 1,6 ha do ponad
3,0 ha, zmodernizowany, urządzony. Oczywiście
w czasie budowy dwóch stacji II-giej linii metra
został częściowo zdewastowany, ale ta budowa się
kończy, wykonawca przywróci to co było. Jako
radny złożyłem dwie interpelacje - „w sprawie podjęcia działań i stosownych decyzji mających
na celu realizację „tężni solankowej” w parku
Wiecha”. W odpowiedzi na te interpelacje przysłałem
informacje, które cytuję „uprzejmie informuję, że Pana inicjatywa jest uzasadniona nie tylko ze względu na oczekiwania społeczne, ale również na
wzbogacenie programu parku.” I dalej
„W związku z powyższym konieczne
będzie uwzględnienie powyższej funkcji w kompleksowej koncepcji parku…”, który wymagałby odtworzenia).” Od 14 lat walczę o monitoring
Parku Wiecha, bo koszty napraw po dewastacjach znacznie przekraczają koszty
monitoringu. Z odpowiedzi na kilka
moich interpelacji w sprawie monitoringu Parku wynika, że monitoring docelowy dla tej przestrzeni będzie wreszcie po
oddaniu do użytku dwóch stacji metra,
tzn. stacji Targówek i stacji Trocka.

decyzji. Wystąpiłem o zgodę na kandydowanie w ramach ww. koalicji, a w przypadku nie wyrażenia zgody
o przyjęcie mojego oświadczenia, że zawieszam moje
członkostwo w SLD. Nie oznacza to zmiany moich
poglądów, na nikogo się nie obrażam i liczę na dalsze
współdziałanie z Koleżankami i Kolegami, z którymi
działałem przez lata.
Ale czy w związku z tą sytuacją nie spotyka się pan
z negatywną wobec pana kampanią?
Jak dotychczas nie zauważyłem jakiejkolwiek negatywnej kampanii wobec mojej osoby. Dlatego, korzystając z okazji, dziękuję Koleżankom i Kolegom startującym z list SLD że nie prowadzą negatywnej kampanii wobec mnie i innych Koleżanek i Kolegów kandydujących z list Koalicji Obywatelskiej. To dobry
znak w pogłębiających się bezsensownych podziałach
naszego narodu kultywowanych głównie przez partie
nacjonalistyczne i prawicowe.
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Znamy pana i wiemy, że dotychczas
kandydował pan głównie z list lewicy.
Dlaczego w tych wyborach kandyduje
pan z Koalicji Obywatelskiej? Rzeczywiście, jest to dla mnie sytuacja szczególna, bo dotychczas kandydowałem
z list lewicy, z wyjątkiem wyborów
w 2010 roku, kiedy to osoby rejestrujące listy SLD wykreślili moje nazwisko umieszczone na 1-wszym miejscu
i ie umieścili na żadnym miejscu na
liście. Przede wszystkim stwierdzam,
że w obecnej kadencji władz samorządowych Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy jesteśmy jako SLD w koalicji z Platformą Obywatelską i Komitetem Mieszkańców. Współdziałanie
w ramach tej koalicji było racjonalne
i przyczyniło się do rozwoju i dobrych
zmian w Naszej Dzielnicy. Dlatego
w czasie przygotowań do wyborów
21.10.2018 Kolega Przewodniczący
SLD Targówek Jacek Pużuk otrzymał
propozycję wystawienia wspólnych
list w ramach Koalicji Obywatelskiej.
Formalne wejścia SLD Targówek
w Koalicję Obywatelską nie uzyskało
aprobaty ze strony władz SLD. Ponieważ wcześniej ja i inne osoby z SLD
wyraziliśmy zgodę na start w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej, to
postanowiliśmy nie wycofywać się z tych
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - KANDYDAT DO RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC

o g ło s z e n ie w yb o rc z e

o g ło s z e n ie

„Uprzejmie informujemy, iż Komitet
Wyborczy Wyborców „Ruch
Samorządowy Mieszkańców Praga”,
posługujący się nazwą skróconą
KWW „RSM PRAGA”
nie jest w żaden sposób związany z Robotniczą
Spółdzielnią Mieszkaniową „PRAGA”.
Spółdzielnia w żaden sposób nie firmuje
działalności powyższego komitetu wyborczego
i nie odpowiada za jego działalność.
Komitet Wyborczy Wyborców „Ruch
Samorządowy Mieszkańców Praga”
używa nazwy skróconej „RSM PRAGA”
bez zgody Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „PRAGA”.”
/-/ Zarząd RSM „PRAGA”
8
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bliża się Dzień Wszystkich Świętych, który
w połączeniu z tzw. dniem Zadusznym, tworzy
nam popularne „Święto Zmarłych”. Zazwyczaj tworzy
to również okazję do przeżycia tzw. „długiego weekendu”, z którego korzystamy by kultywować pamięć po
zmarłych. I choć przeszkadzają nam korki, tłok na
cmentarzach, rozpraszają wizyty żyjących krewnych,
to jednak staramy się przeżyć te dni w nastroju skupienia i żałoby. Pamięć o osobach zmarłych była jednak
cechą wspólną wszystkich kultur, niezależnie od religii
i miejsca pod słońcem. Warto się więc przyjrzeć zwyczajom panującym w innych krajach. Pozwoli to przeżyć nadchodzące święta rozważając różne sposoby
uczczenia zmarłych, spoglądając inaczej, również bardziej optymistycznie na kwestie ostateczne.
Początki tradycji
Zwyczaj wizytowania grobów w dniu Wszystkich Świętych zrodził się w Rzymie około III wieku, wraz z zalegalizowaniem chrześcijaństwa jako religii państwowej
w Cesarstwie Rzymskim. W czasach pierwszych chrześcijan dość szybko przybywało świętych i męczenników,
powoływanych przez kolejnych papieży. W Rzymie,
w kolejnych powstających kościołach przybywało relikwii. Dzień Wszystkich Świętych miał uhonorować tych
wszystkich, którym kościół nie nadał jeszcze odpowiedniego dnia w kalendarzu lub odpowiedniego patronatu.
Tradycją stało się wówczas też procesje pomiędzy miejscami pochówku poszczególnych świętych, wizytowanie
relikwii lub triumfalne pochody relikwii do nowych
miast, gdzie miały mieć swoje nowe miejsce spoczynku.
Początkowo święto to miało miejsce w dniu 13 kwietnia,
potem jednak z uwagi na problemy z wyżywieniem pielgrzymów w Rzymie, przeniesiono je z przednówka na
czas 1 listopada, gdy minął już okres zbiorów.

ciw hierarchów i było dokonywane przed wschodem słońca lub po jego zmierzchu – to też tłumaczy pojawienie się
zniczy w tradycji chrześcijańskiej, które ułatwiały dotarcie
do grobu. Dopiero w X wieku, w wyniku decyzji Św. Odilona, opata słynnego opactwa Benedyktynów w Cluny,
zaczęto łączyć obie tradycje, a wkrótce decyzją Papieża –
ustanowiono dzień 2 listopada dniem zadusznym.
Pogańskie Zwyczaje
Znane ze szkoły „Dziady” Adama Mickiewicza odwołują
się do tradycji pogańskich, które zostały zaadaptowane
w religii chrześcijańskiej. Zwyczaje opisane w dramacie
wieszcza nawiązują do iście pradawnych obyczajów,
związanych z kultem słońca, wśród ludów Celtyckich.
Dwoma głównymi świętami było Beltaine, obchodzone
w lecie, oraz Samhain celebrowane w terminie Święta
Wszystkich Świętych. Obrząd ten znany w północnej
Europie otwierał drogę do świata zmarłych, do którego
prowadzili szafarze tego rytuału – tytułowi „Dziadowie”.
Pozwalali oni obdarować zmarłych, uzyskać ich przebaczenie, przekazać lub uzyskać od nich potrzebną wiadomość – oczywiście w zamian za odpowiednie dary, składane na ręce ryzykujących wiele żebraków, przyjmujących na siebie niebezpieczną rolę obcowania z duchami.

alkon jesienią może zachwycać ferią barw
kwiatów, podobnie jak latem. W jesiennej
aranżacji balkonu warto wykorzystać jesienne
kwiaty: wrzosy, chryzantemy, astry. A dodatkami
do kwiatów mogą być liście, kasztany lub piękne,
pomarańczowe dynie. Jesień na balkonie jest kolorowa i radosna. Dominują kolory żółte, czerwone,
pomarańczowe i bordowe.
Początek jesieni dla wielu roślin oznacza koniec okresu wegetacyjnego. Najszybciej urodę tracą rośliny
sezonowe, które jesienią wydają mniej kwiatów, częściej chorują i często zasuszają liście.
Utratę ich walorów ozdobnych szczególnie wyraźnie widać na balkonach i tarasach, gdzie kwiaty
jednoroczne stanowią podstawę doniczkowych
aranżacji. Miejsce przekwitłych kwiatów mogą zastąpić rośliny, które właśnie jesienią ukazują pełnię
swojej urody. W czołówce kwiatów idealnych do

Współczesne Zwyczaje
Zwłaszcza ten ostatni zwyczaj kojarzy się z najbardziej kontrowersyjnym zwyczajem jakim jest popularne w krajach
anglosaskich święto Halloween. Często uważa się, że jego
radosny charakter nie licuje z naszym sposobem obchodzenia i próby zaszczepiania nocy duchów w Polsce oraz, że
jest brakiem szacunku dla zmarłych. Warto jednak wiedzieć
skąd wzięła się tradycja słodyczy lub psikusa. Pierwotnym
zadaniem kolorowych korowodów przebierańców było bowiem prowadzenie duchów do granic miasta. Ci biedniejsi
proponowali bogatym, iż będą odprawiać jednocześnie modlitwy za dusze ich zmarłych, w zamian za chleb. Aby zachęcić do składania datków, jeśli ktoś okazał się skąpym
i nie chciał zadbać o dusze swoich zmarłych – mógł spodziewać się z „zemsty z zaświatów” w postaci psikusa.
Obecnie Hallowen bywa obchodzone także w Polsce, na
naszych osiedlach. Ciężko się dziwić dzieciom, które widzą w tym okazję do dobrej zabawy, przebrania się i zjedzenia słodyczy. Zamiast jednak unosić się nad brakiem
szacunku, warto pamiętać że tradycja ta również wzięła
swój początek z czci oddawanej zmarłym. Zaś jeśli na
klatce spotka się małego ducha lub wampira – poczęstować go nie tylko słodyczami, ale także opowieścią, by
mógł zrozumieć istotę tego dnia.
Maciej Kurek

Wizyty na grobach świętych z biegiem czasu zbiegła się
z naturalną potrzebą uczczenia zmarłych, co wierni zaczęli
czynić przy okazji tego dnia. Początkowo budziło to sprze-

B

W ramach tych rytuałów wprowadzano bardzo wiele elementów, które w różnym stopniu pozostały w wielu miejscach na świecie, decydując o charakterze święta Wszystkich Świętych. Obchodzono więc uczty – niekiedy na
grobach (Słowacja, Gruzja, Filipiny), a niekiedy wręcz
przeciwnie – w zamkniętym domu, dzieląc się jedynie
ofiarą pozostawioną na progu (Północne Niemcy). Dekorowane groby i miejsca pamięci, co miało zachęcić dusze
do przybycia (Francja, Meksyk) – lub wręcz przeciwnie –
wystraszyć je, zachęcając do pozostania w dawnym miejscu (Białoruś). Organizowane są huczne procesje
(Hiszpania) lub ciche obrzędy w ogrodach (Szwecja).
Palono znicze lub wręcz całe stosy by pokazać drogę duszom lub odgonić je z tego miejsca (Japonia). Ludzie
przebierali się, przyjmując odpowiednio rolę demonów,
by wystraszyć te najstraszniejsze z nich (Ukraina) lub
ukryć swą ludzką naturę w nocy, gdy duchy krążyły po
ziemi (Meksyk, Wielka Brytania, USA).

dekoracji jesiennego balkonu znajdują się przede
wszystkim wrzosy i kwitnące o tej porze roku wrzośce (wrzosiec delikatny, wrzosiec Watsona) oraz
chryzantemy i złocienie jak np. chryzantema wielkokwiatowa i drobnokwiatowa, złocień koreański,
złocień krzewiasty.
Wrzosy i wrzośce najlepiej prezentują się w jednogatunkowych grupach lub w zestawieniu ze starcem
popielnym, kocanką włochatą, golterią, dąbrówką
czy ozdobnymi trawami. Oprócz wrzosów i wrzośców na jesiennych balkonach nie może również zabraknąć chryzantem. W przeciwieństwie do wrzosów, rośliny najlepiej prezentują się jednak w pojedynczych donicach, gdyż zwykle rozkrzewiają się
mocno i same w sobie stanowią efektowną ozdobę
balkonu. Uroku jesiennemu balkonowi dodadzą także inne sezonowe dekoracje jak np. kosz z ozdobnymi dyniami i suszonymi strąkami czerwonych papryczek, wiklinowa misa wypełniona mchem i czerwo-

nymi jabłkami, dzban z ozdobą kapustą, bukiet jesiennych kwiatów czy wieniec z gałązek krzewów
o ozdobnych owocach uzupełniony mchem, kasztanami, żołędziami i kolorowymi liśćmi.
Pod koniec sezonu wiele roślin balkonowych nie
wygląda już tak atrakcyjnie, jak latem. Warto zatem
aranżację balkonu i tarasu uzupełnić jesiennymi
kwiatami w pojemnikach. Poznaj najlepsze jesienne
kwiaty na balkon: wrzosy, chryzantemy, astry i rozchodniki. Piękny, zadbany balkon z pewnością sprawi wiele przyjemności swojemu właścicielowi, ale
też osobom mogącym go podziwiać.
Joanna Golecka
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Przypomnijmy, że w 2013 roku wprowadzona została nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wprowadzająca obowiązek segregacji odpadów. RSM „Praga”, tak jak i inne Spółdzielnie, od
początku zwracała uwagę, że wprowadzone zmiany nie rozwiązują problemów selekcji odpadów.
Dodatkowo ciężar i koszty niedoskonałości wprowadzonych przepisów przerzucone zostały na mieszkańców.
Życie potwierdziło obawy Spółdzielni. W kolejnym numerze bliżej przedstawimy koszty i problemy, jakie
przyniosły ze sobą zmiany wprowadzone w odbiorze odpadów od roku 2013.
Poniżej przedstawiamy ostatnie zmiany, jakie będą obowiązywały od stycznia roku 2019.

W

dniu 8 lutego 2018 r. Rada Miasta Stołecznego
Warszawy przyjęła uchwałę nr LXI/1631/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy.

Rodzaje i kolory pojemników w postaci graficznej oraz
zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
w Warszawie, obowiązujące od 2019 r., zamieszczamy
poniżej i na następnej stronie.

Przypominamy, że uchwalenie nowego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy wynika z wprowadzenia nowych zasad selektywnej
zbiórki odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem,
że czas przeznaczony na zmianę zasad zbierania odpadów
na terenie gminy, nie może być dłuższy niż do 30 czerwca
2021 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy poinformował, że z uwagi na obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Dostosowanie pojemników do wymogów określonych
w rozporządzeniu i regulaminie należy do gminy (w naszym przypadku do m. st. Warszawy) i podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Przypomnijmy, że w Warszawie do końca 2018 r.,
zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, odpady komunalne należy segregować
w podziale na trzy pojemniki:
a) w kolorze czerwonym, oznaczonym „Segregowane suche”,
b) w kolorze zielonym, oznaczonym „Szkło opakowaniowe”,
c) w kolorze czarnym, oznaczonym „Odpady zmieszane”.

Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie zbierać należy odpady zielone
oraz odpady wielkogabarytowe.
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Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte
Nie należy wrzucać
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Zasady segregacji odpadów komunalnych w Markach
w postaci graficznej zamieszczamy na następnej stronie.

Należy wrzucać

Rozporządzenie określa 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych, które podlegają segregacji na każdej nieruchomości
objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.

Od 1 stycznia 2019 r. będziemy segregować odpady do
następujących pojemników:
a) w kolorze niebieskim, oznaczonym napisem „Papier”
- przeznaczonych do zbierania odpadów papieru,
b) w kolorze żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” - przeznaczonych do zbierania odpadów metali,
tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,
c) w kolorze zielonym, oznaczonym napisem „Szkło” - przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,
d) w kolorze brązowym, oznaczonym napisem „Bio” przeznaczonych do zbierania bioodpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy,
e) w kolorze szarym, oznaczonym napisem „Odpady zielone” - przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych,
f) w kolorze czarnym, oznaczonym napisem „Odpady
zmieszane” - przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych.

Przypominamy, że w Markach odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujących pojemnikach:
a) w kolorze żółtym - na odpady z tworzyw sztucznych,
metalowe puszki, opakowania wielomateriałowe,
b) w kolorze zielonym - na odpady z opakowań szklanych,
c) w kolorze niebieskim - na papier, tekturę i opakowania z tych materiałów,
d) w kolorze brązowym - na odpady biodegradowalne,
tj. skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew
i krzewów, trociny, korę drzew, owoce, warzywa itp.,
e) w kolorze czarnym - na odpady zmieszane (wrzucamy
to, czego nie da się posegregować do czterech pojemników wymienionych powyżej).

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Wskutek powyższego, regulamin uchwalony
przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy określa wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zarówno w zakresie wynikającym z Rozporządzenia, jak również
w odniesieniu do odpadów zielonych i odpadów zmieszanych.

W Markach nie ma potrzeby wprowadzania zmian w zasadach segregacji odpadów, bowiem aktualnie obowiązujący
system segregacji jest zgodny z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r.

butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER
Nie należy wrzucać

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
ubrań

SZKŁO
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych)
szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
resztki jedzenia

Nie należy wrzucać
kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych.

baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa,
zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach
(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie
wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je
oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u,
zorganizowanym przez Urząd Miasta.

Segregacja w Warszawie:

Odpady z remontów, w tym gruz, nie są odpadami
komunalnymi. Firma remontowa powinna zapewnić
kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu
prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach
wykonywanej usługi. W przypadku prowadzenia remontu powstałe odpady remontowe należy samodzielnie zawieźć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych można znaleźć na stronach internetowych
www.czysta.um.warszawa.pl i www.czyste.marki.pl
Poniżej, na przykładzie kilku rodzajów odpadów
(takich jak: karton po mleku, tłusty słoik po klopsach,
obierki warzyw) przypominamy, do jakich pojemników
należy je wrzucać według nowych zasad segregacji.
I tak, karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy go do pojemnika na metale
i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po klopsach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania
szklane. Nie musi być umyty. Zostanie umyty w sortowni.
Segregacja w Markach:

Obierki warzyw i owoców wyrzucamy do pojemnika
na odpady biodegradowalne. Ani szkła, ani plastiku
czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróż-

nić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie
recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.
Paweł Mikulski
o g ło s z e n ie s p o łe c z ne
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Gdy przedstawiłem te głosy mieszkańców przedstawicielom spółdzielni RSM „Praga”, od razu zapalili się
do tego pomysłu. Wspólnie ustaliliśmy, że ostateczny
kształt rewitalizacji skwerku pomiędzy blokami Pancera 18 i Pancera 22 ustalą sami mieszkańcy podczas
konsultacji. Konsultacje są w trakcie realizacji.
Przytoczony przykład jest bardzo dobrą praktyką odpowiadania na potrzeby mieszkańców i zmiany otaczającej okolicy. Warto się rozejrzeć, czy małymi modyfikacjami nie da się zmienić wspólnej przestrzeni aby lepiej
służyła mieszkańcom. Warto także pytać samych
mieszkańców - sąsiadów jakie są ich potrzeby lub co
można poprawić, żeby mieszkało się lepiej.

P

orównując tarchomińskie osiedla, które powstawały w latach 80 i 90 z osiedlami powstającymi
w ostatnim czasie, widać różnice. Można powiedzieć,
że te stare osiedla mają wszystko co jest potrzebne do
wygodnego mieszkania. Mają dobrze rozplanowane
bloki, które poprzecinane są siecią chodników. Mają
mnóstwo skwerów zielonych, dobrze utrzymanych
trawników i pięknych drzew. Zieleń starych, tarchomińskich osiedli robi wrażenie na przyjezdnych i często skłania do poszukiwania lokali do kupna właśnie
w tej okolicy. To co jest wyróżnikiem tych osiedli, to
także przestrzeń. Bloki są tak rozplanowane, że pomiędzy nimi jest przestrzeń na zieleń, części wspólne oraz
miejsca parkingowe. Bloki przy ulicach Porajów, Picassa czy Pancera nie są ogrodzone dzięki czemu pełnią funkcję miastotwórczą i integrują mieszkańców.

Innym przykładem nowych potrzeb jest boisko piłkarskie na osiedlu Pancera, które ma asfaltową, niebezpieczną nawierzchnię. Na przełomie lat 80 i 90 takie
były standardy. W tej chwili standardem jest sztuczna
murawa. Pojawiają się także głosy mieszkańców, aby
na tym terenie zrobić plac dla małych rowerzystów
z elementami miasteczka rowerowego. A może mały
pumptrack? Wszystkie pomysły powinny być wypracowane wspólnie z okolicznymi mieszkańcami. Tutaj
niestety zakres inwestycji i koszty są dużo większe.

Po takim wstępie wydawać by się mogło, że na tych
osiedlach wybudowanych głównie przez spółdzielnię
mieszkaniową RSM „Praga” mieszkańcom nic do
szczęścia nie brakuje.
A jednak. Z upływem czasu potrzeby mieszkańców się
zmieniają, rozwój miasta generuje nowe „zachcianki”,
pojawiają się nowe standardy infrastruktury. To
wszystko wymusza potrzebę zmian na Tarchominie.
o g ło s z e n ie

Dobrym przykładem jest
moje rodzinne osiedle przy
ul. Pancera. Na tym osiedlu jest duży, zielony
skwer, na którym rosną
ładne drzewa. Na skwerze
jest hydrofornia, na której
usypana jest górka. Porośnięta trawą górka dodaje
uroku temu obszarowi
a zimą jest miejscem zabaw dla kolejnych pokoleń
dzieci. W tej chwili teren
jest ogrodzony niskim płotkiem i mieszkańcy mogą
nim jedynie cieszyć oczy.
Wśród mieszkańców okolicznych bloków zrodził
się pomysł aby zrewitalizować ten skwerek, nadając mu trochę nowych
funkcji i udostępniając go
mieszkańcom.
Pomysłów jest kilka.
Można odtworzyć alejkę,
której „zabytkowe” ślady
jeszcze widać. Wzdłuż
alejki można ustawić ławki, kosze na śmieci. Można ustawić niewielką zabawkę dla dzieci obok
alejki np. małe linarium.
Można także wykorzystać
istniejącą górkę, na zboczu której, można zamontować zjeżdżalnię. Te
wszystkie pomysły zrodziły się z potrzeby wykorzystania tego skwerku dla
rekreacji, odpoczynku
oraz sąsiedzkiej integracji.
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Rewitalizacji wymaga cały kwartał, łącznie z boiskiem do koszykówki. Mieszkańcy kilkukrotnie próbowali z budżetu partycypacyjnego pozyskać środki
dzielnicowe na modernizację boiska. Niestety wartość
projektu i duża konkurencja na tym obszarze spowodowały, że projekt nie przeszedł w głosowaniu. Szansą na rewitalizację boisk mogłoby być bezpośrednie
zaangażowanie finansowe samorządu dzielnicowego.
Przesłanką za takim zaangażowaniem jest ogólnodostępność tego terenu oraz sąsiedztwo publicznego
przedszkola. W tej chwili z tego terenu korzystają
także dzieci z okolicznych osiedli. Można wykorzystać formułę partnerstwa publiczno-prywatnego do
sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Przytoczone przykłady pokazują jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Reakcją na te potrzeby powinny być podejmowane działania we współpracy z mieszkańcami. Pomysły mieszkańców są często innowacyjne i wnoszą powiew świeżości na naszych osiedlach. Dobrze, że administracje osiedli to
rozumieją i otwierają się na współpracę.
Piotr Oracz
Autor jest radnym dzielnicy Białołęka

A

dministracja Osiedla „Targówek” w ramach
strategii remontowej prowadzi szereg prac modernizacyjnych i remontowych. W połowie czerwca
br., zgodnie z założeniami, rozpoczęła się termomodernizacja kolejnych dwóch budynków mieszkalnych.
Budynki przy Prałatowskiej 4 i 6, sąsiadujące z powstającą stacją II linii metra, poddawane są kompleksowej modernizacji i rewitalizacji. Ściany zewnętrzne
ocieplane są styropianem grafitowym i wełną mineralną. Następnie izolacja termiczna zostaje zabezpieczona tynkiem mineralnym o drobnoziarnistej strukturze. Całość dopełnia jasny kolor farby elewacyjnej.
Stropodachy budynków ocieplane są granulatem
z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania. Na balkonach odbywa się wymiana warstw izolacyjnych posadzki, wymiana barierek i obróbek blacharskich. Na
podłodze ułożone zostaną płytki gresowe. Na dachach
równolegle trwają prace dekarskie - układana jest
papa termozgrzewalna, wymieniane są obróbki blacharskie i instalacja odgromowa. Wejścia do klatek
schodowych, gdzie nacisk położono na estetykę
i funkcjonalność, wyposażone będą w nowe aluminiowe drzwi tzw. „ciepły profil”, a ściany i słupy obłożne
będą gresem polerowanym. Podjazdy dla wózków

zostaną na nowo wyprofilowane i pozbawione schodków, co ułatwi korzystanie z nich. Ponadto na schodach oraz podjazdach ułożone będzie lastrico o fakturze antypoślizgowej, a do ułatwienia wchodzenia posłużą barierki ze stali nierdzewnej. Na parterze wystające poza lico budynków balkony zostaną zadaszone
i osłonięte aluminiowo-szklanymi zabudowami.
Dzięki remontowi znacznie zostanie podniesiona
efektywność energetyczna budynków, co przyniesie
wymierne korzyści Mieszkańcom. Nie bez znaczenia
dla wielu jest też ewidentna poprawa wyglądu budynków. Zakończenie remontu przewidziano na koniec
II kwartału 2019 r. Pragniemy z tego miejsca gorąco
podziękować Mieszkańcom za życzliwość, wyrozumiałość i współpracę podczas prac remontowych.
Janusz Lesisz, Tomasz Łapka
tych należą głównie wymiany grzejników, które
wiążą się ze spuszczeniem wody z instalacji, wykonaniem odpowiednich nastaw na zaworach termostatycznych lub przemontowaniem podzielników
ciepła przez firmę dokonującą odczytów, ale również z dobraniem mocy i wielkości grzejników dla
każdego pomieszczenia.

P

lanując remont mieszkania, większość lokatorów
nie zaprząta sobie głowy formalnościami i robi
go bez zgody Spółdzielni, zapominając, że ich lokal
stanowi część budynku wielorodzinnego.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w ten sposób można nawet złamać prawo. Niektóre prace remontowe
wymagają bowiem pozwolenia z Urzędu Dzielnicy.
W Spółdzielni funkcjonują przepisy, które pomogą
Państwu krok po kroku przeprowadzić prace remontowe w legalny sposób. W Statucie oraz
w „Zasadach używania lokali i porządku domowego
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie” określone zostały, obowiązki Spółdzielni, oraz lokatora. Oba te dokumenty dostępne
są na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/dokumenty
Zgodnie z § 15 ust. 8 wspomnianych powyżej zasad, każdy przeprowadzany przez lokatora remont należy zgłosić do Administracji Osiedla
oraz jeśli jest to wymagane, uzyskać zgodę Administracji na prowadzenie prac.

Część prac remontowych wymaga nie tylko akceptacji Spółdzielni, ale również uzyskania pozwolenia
z Urzędu Dzielnicy. Do tego rodzaju prac należą
m.in. remonty instalacji gazowych (w tym również
demontaż instalacji) oraz ingerencja w konstrukcje
ścian nośnych i stropów. Wykonywanie tego rodzaju
prac bez pozwolenia zostanie uznane za samowolę
budowlaną i skutkować może zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego (PINB) lub obowiązkiem przywrócenia do stanu pierwotnego.
Pamiętać należy, że podczas prowadzenia prac remontowych kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo.
Naruszenie konstrukcji budynku lub ingerencja
w instalację gazową przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień zagraża życiu wszystkich
mieszkańców.
Niektóre prace remontowe wykonywane w mieszkaniach powodują ingerencję w części wspólne budynku (np. w instalację centralnego ogrzewania lub
instalację wodną). Ma to wpływ na innych lokatorów, powodując chociażby brak dopływu ciepła lub
bieżącej wody. Roboty te wymagają nadzoru specjalisty z działu technicznego Administracji. Do prac

Prace przy instalacji centralnego ogrzewania należy
wykonywać poza sezonem grzewczym.
Prowadząc remont szanujmy swoich sąsiadów, starając
się, aby prace były jak najmniej dla nich uciążliwe.
Wszelkie remonty należy wykonywać od poniedziałku
do soboty (z wyłączeniem świąt), z zachowaniem ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:00 - 6:00.
Obowiązkiem właściciela lokalu przeprowadzającego
remont jest wywieszenie ogłoszeń na klatce schodowej
o zamiarze przeprowadzania remontu z co najmniej
trzy dniowym wyprzedzeniem.
Przy przeprowadzaniu remontu należy pamiętać,
że dzięki zgłoszeniu go do Administracji można
zawsze liczyć na pomoc wyspecjalizowanej kadry
pracowników, posiadających uprawnienia budowlane, sanitarne lub elektryczne, którzy służą
zawsze wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni fachową poradą.
Dorota Kozłowska
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Instytucje Animacji Kultury. Kiedy prezentowaliśmy
nasze przedsięwzięcie na forum publicznym, otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów dotyczących tego,
że projekt się podobał i najbardziej przyświecał idei
integracji środowiskowo-pokoleniowej.

Szanowni Czytelnicy,
Pragniemy podzielić się z Państwem informacją
o bajkach zamieszczanych w poszczególnych numerach naszej gazety. Spotkały się one z wielkim
uznaniem na polu nie tylko osiedlowym, lecz również dzielnicowym. Jest nam niezmiernie miło, że
Dzielnica Targówek dostrzegła efekty pracy
uczestników NASZEGO KLUBU i zaproponowała zgłoszenie projektu pt.: „Z bajką przez pokolenia” do nagrody ogólnowarszawskiej.

To wszystko przeszło nasze największe oczekiwania.
W chwili gdy zamykamy ten numer, nie ma jeszcze
ostatecznego rozstrzygnięcia. Wiemy natomiast, że
gala odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 24 października br. Tak więc każda ręka trzymająca za nas wszystkich kciuki się przyda.

Przypomnijmy. W roku ubiegłym RSM „Praga” NASZ KLUB wraz z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Targówek realizowały projekt Funduszu Animacji
Kultury pod wyżej wspomnianym tytułem. Założeniem było napisanie i zilustrowanie bajek przez dorosłych mieszkańców Targówka dedykowanych dzieciom. Tak oto powstała antologia, z której bajki Państwu drukujemy na łamach naszej gazety. Zanim jednak doszło do finału, odbywały się warsztaty, konsultacje, plenery malarskie, wielogodzinne rozmowy połączone z burzą mózgów. W wyniku tych wszystkich
działań powstała obszerna książka zawierająca prawie
190 stron, na których zamieszczono aż 27 bajek, bogato zilustrowanych i opatrzonych pięknym tytułem zaczerpniętym z projektu, a nawiązującym do integracji
międzypokoleniowej, międzysąsiedzkiej, itp.
Już samo poświęcenie się tak fajnej pracy, a następnie
dostrzeżenie jej efektów przez innych, było ogromnym
wyróżnieniem. Ale to nie wszystko. Spośród 126 za-

Cieszymy się z tego, że nasz projekt „Z bajką przez
pokolenia”, okazał się bardzo potrzebny, był tak mile
odebrany przez mieszkańców i włączyła się w jego
realizację cała rzesza uczestników. Tym bardziej jesteśmy dumni z współpracy nad nim. Urząd Dzielnicy
obiecał dodruk książki, który ma nastąpić niebawem.

pewne równie wartościowych projektów nominowanych do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej,
przechodząc kolejne etapy selekcji, znaleźliśmy się
w zaszczytnym gronie piątki finalistów w kategorii:

Na koniec pragniemy najserdeczniej podziękować
tym wszystkim, którzy zawitali w skromnie progi
NASZEGO KLUBU, spróbowali działań nad projektem i teraz mogą śmiało mówić o sobie, że są twórcami, a nominacja do nagrody jest również ich zasługą.
Wszystkim tym, którzy nie brali udziału w projekcie
„Z bajką przez pokolenia” ale z całą siłą nam kibicowali, również składamy podziękowania.
Zachęcamy do wspólnych działań w przyszłości. Pomysłów i planów mamy aż nadto.
Bo jak nie my to kto... - brzmią słowa pewniej piosenki,
świetniej pasującej do działań twórczych naszych zdolnych
mieszkańców nad projektem „Z bajką przez pokolenia”.
Beata Grochowska
kierownik NASZEGO KLUBU
oraz koordynator projektu
Oto informacja o finalistach Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej na stronie WPEK-u: http://
edukacjakulturalna.pl/wpek,wiadomosc,10762.html?
locale=pl_PL

Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Czy to bajka? Czy nie bajka? Opowiastka z różnymi
z bajek postaciami. Oceńcie to sami!

nące. Na przechadzkę jest nas już troje, bo w moim futerku gnieździ się Pchła Szachrajka.

Z Parku Leśnego na Bródnie wychylił się lisek. Nudziło mu się bardzo i chciał znaleźć sobie towarzystwo do
zabawy. Pobiegł dróżką wzdłuż Kanału Bródnowskiego, potem ulicą Fantazyjną na Targówek.

Po dotarciu do Zbójnej Góry zaczęli się rozglądać za
innymi zwierzętami - przyjaciółmi do dalszej wędrówki. Wtem z drzewa zamachała do nich rudą kitką wiewióreczka Basia i zawołała:

Na ogródkach działkowych przy ul. Plantowej zajrzał
do znajdującej się na działce budy.

– Widzę z góry, że w pobliżu znajdują się zwierzątka,
które pewnie chętnie się do was dołączą.

Nie ma w niej psa! No, bo piesek swobodnie po
działkach gna.

– Ale i ty, Basiu też się do nas przyłącz – rzekł Lisek Chytrusek.

Ujrzawszy lisa, pies zatrzymał się, bo dostrzegł na jego
pysku smutek. Zapytał go kim jest i czy ma jakieś
zmartwienie. Lisek zwał się Chytrusek, miał ogon puszysty i rudy. Odrzekł, że ma niewesołą minkę, bo nie
ma z kim się pobawić. Pies przedstawił się:

Wiewiórka, skacząc z gałęzi na gałąź, znalazła się na trawie.
Dostrzegła zza krzaka jałowca skradającego się kota w czerwonych butach. Kotek Mruczek chciał być z tą wesołą gromadką i żeby ich przekonać do siebie, opowiedział im przygody, które przeżył na Wyspach Bergamutach. Przeszli
dalej do lasu leszczynowego i dojrzeli figlującego jelonka.

– Jestem Burek. Mam pomysł! Wskoczymy do pociągu
i pojedziemy do Radości. Potem ruszymy na przechadzkę do Zbójnej Góry, gdzie lasy sosnowe są bujne i pach-

Bambi miał brązową sierść z beżowymi łatkami. I co rusz doskakiwał do jasnobrązowej sarenki. Za sarenką kroczył dumny ze
swoich rogów jeleń. Gromada zwierząt wciąż się powiększała.
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Wędrując dalej, spotkali dobrze wychowaną kwokę
z kurczętami. Zaprosili ją na wspólny spacer, bo była
przyjazna i nie traktowała innych zwierząt z wysoka - jak
ta kura zielononóżka, która z grzędy wszystkich krytykowała. Zwierzęta podeszły pod górę do Stawu Rajcy, Rajsiakiem zwanym. Rozgościły się na brzegu stawu na
zielonej trawce. Po stawie pływała kaczka, chyba trochę
dziwaczka, bo na głowie miała czubek z kokardą. Ta
Kaczka Dziwaczka drażniła dumnego białego łabędzia.
A to była łabędzica Tekla, za którą płynęły trzy szare
łabędziątka. Na łące nieopodal stawu tuptały dwa jeże
z wbitymi w kolce liśćmi. A na drugim brzegu Rajsiaka,
na zielonej polance pasły się: kary koń Maurycy, łaciata
krowa Gertruda i pięć małych kózek. Kózki wskakiwały
na pochyłe drzewo i zeskakiwały na łąkę. Dobrze, że
żadna z nich nóżki nie złamała. Zwierzęta spędziły ze
sobą cały dzień i co dziwniejsze rozumiały się, były do
siebie przyjaźnie nastawione i nie wszczynały kłótni.
To trochę inaczej niż obecnie wygląda to w życiu wśród
ludzi. Trzeba wziąć przykład z tych przemiłych bajkowych zwierząt i przyjaźnić się z innymi, szanować ich
i lubić, nawet, jeśli nie wyglądają tak samo jak my.
Pewne przysłowie mówi „człowiek człowiekowi wilkiem”. A powinien być przyjacielem, dobrym człowiekiem i łagodnym jak baranek. Ale jednocześnie nie dać
się wykorzystywać złym ludziom.
No i co – jest to bajka? Czy nie bajka?
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Osiedle Targówek

Z

araz po zakończeniu termomodernizacji budynku
przy ul. Goławickiej 9 Administracja Osiedla
„Targówek” przystąpiła do rekultywacji zieleni w otoczeniu budynku w celu podniesienia walorów estetycznych. Firma wykonująca prace termomodernizacyjne
w miarę możliwości starała się nie uszkodzić istniejącej
zieleni. Jednak podczas tego rodzaju prac, które trwają
dosyć długo, nieuniknione są pewne zniszczenia.

W ramach rekultywacji wykonano karczowanie żywopłotu, którego gęstniwa były przerzedzone i dość postarzałe.
W to miejsce, na froncie oraz na tyłach budynku, grunt
został zglebogryzowany, nawieziono nowej ziemi oraz
założony został trawnik. Dodatkowo, aby wygląd terenu
nie był monotonny, front został obsadzony krzewami typu:
tawuły brzozolistne i japońskie, berberysy, szałwia. Dopełnieniem nowych nasadzeń było wykoorowanie całości.
Zieleń na froncie budynku została ujednolicona i ogrodzona nowym, niskim płotkiem w kolorze grafitowym.

Warto wspomnieć, że dodatkowo przy wspomnianym budynku ułożony został chodnik dla pieszych,
który będzie zabezpieczony niskimi słupkami tak,
aby mieszkańcy mogli swobodnie korzystać z nowego ciągu pieszego. Dodatkowo ulica Goławicka jest
po I etapie wprowadzania nowej „Organizacji Ruchu”. Począwszy od numeru 11 do wysokości nieruchomości numer 7 kompleksowo wymieniono i uzupełniono znaki drogowe. Naniesione zostały dwa
znaki poziome dla osób niepełnosprawnych oraz
odnowiono linie poziome na stanowiskach postojowych oraz progach zwalniających.

Przy wejściu do klatki I i II, na istniejących od lat, odnowionych murkach ustawiono po gabionie z sadzonkami trawy ozdobnej oraz berberysami.

Osiedle Targówek

J

esień z pewnością nie jest naszą ulubioną porą
roku, ale często uważana jest za najbardziej urokliwą. Spada nie tylko temperatura, ale też liście
z drzew. Kolorowe, choć piękne, mogą być prawdziwym utrapieniem dla gospodarzy budynków. Mokre
liście zalegające na naszych osiedlach nie tylko psują ich estetykę, ale mogą stanowić zagrożenie dla
przechodniów. Pozostawione na chodnikach często
powodują przebarwienia, a także tworzą śliski, brązowy dywan, który stwarza ryzyko poślizgnięcia.
Stąd też szczególny nacisk ze strony administracji,
aby je regularnie usuwać. Zalegające na trawniku
liście tworzą z czasem nieprzepuszczalną dla powietrza i promieni słonecznych warstwę, która może
doprowadzić do wypadania i zanikania trawy. Bez
wątpienia jest to okres w roku, który wymaga cierpliwości oraz szczególnego podejścia do sprzątania.
Posiadanie pięknego oraz zdrowego trawnika wymaga odpowiedniej ilości czasu i energii od gospodarzy
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Monika Szymańska
obsługujących nieruchomości oraz wyrozumiałości
od mieszkańców.
Oprócz negatywnych aspektów związanych ze spadającymi liśćmi należy doszukać się również tych
pozytywnych. Jesień przynosi mnóstwo radości i ...
możliwości. Ma pewne cechy, które są niepowtarzalne i na które wszystkie dzieci czekają cały rok. Podczas jesiennych spacerów nasze pociechy
mogą mimo szczypiącego w policzki chłodu, zbierać i podrzucać
liście, kopać i skakać
na nie. Podczas zbierania różnobarwnych
liści młodszym możemy zaproponować
segregowanie według
dominujących kolorów, starszym natomiast według kształtów i rodzaju drzewa
z jakiego pochodzą.
Liście są również
wszechstronnym materiałem do prac plastycznych m. in. wy-

klejania, malowania, tworzenia bukietów i wiele
innych. Takie zabawy rozwijają u dziecka analizę
i syntezę wzrokową, uczą wrażliwości i zachęcają do
obserwowania przyrody... po prostu są świetne do
zabawy.
Piotr Mroziński

Osiedle Poraje

N

a terenie Osiedla „Poraje” trwają jeszcze prace
związane z remontem klatek schodowych o podwyższonym standardzie w budynkach przy ul. Pancera
11 i Antalla 6. Remont klatek schodowych o podwyższonym standardzie został już zakończony w budynku
przy ul. Pancera 9. W tym roku planowany jest jeszcze remont klatek schodowych w budynku przy
ul. Nagodziców 2. Natomiast remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Śreniawitów 4 i Śreniawitów 12 nastąpi w pierwszym kwartale 2019 roku. Remont klatek schodowych o podwyższonym standardzie to przede wszystkim wymiana drzwi wejściowych, ułożenie płytek gresowych na posadzkach
w rejonie parteru, a w niskich budynkach na wszystkich kondygnacjach oraz ułożenie płytek gresowych
na ścianach w poziomie parteru. Uporządkowanie
licznych kabli poprzez wykonanie wspólnych kanałów
do prowadzenia wszelkich kabli widocznych na klatkach schodowych. Szpachlowanie i malowanie ścian
i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED z czujkami ruchu.
Wymiana starych parapetów lastrykowych na nowe,
wymiana wszelkich drzwiczek stalowych, oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych w niskich budynkach montaż nowego drewnianego pochwytu.
Zakończona została renowacja elewacji budynków
w zakresie oczyszczenia, odgrzybienia, gruntowania
i malowania farbami o podwyższonej odporności mikrobiologicznej przy ul. Porajów 8 i Pancera 11, na ukoń-

Pancera 7 - klatka schodowa przed remontem

czeniu są prace renowacyjne elewacji budynku przy
ul. Porajów 6. Prace elewacyjne w podobnym zakresie
plus wzmocnienie elewacji dodatkową warstwą siatki
z klejem trwają na elewacji budynku przy ul. Pancera 5.

Pancera 7 - klatka schodowa po remoncie

Zakończone zostały również prace drogowe polegające
na naprawie drobnych uszkodzeń w nawierzchniach
oraz utwardzeniu ażurowymi płytami betonowymi poboczy ciągów pieszo-jezdnych. W celu zwiększenia
przepustowości dróg osiedlowych przy ul. Pancera 8,
Gębickiej 2 i Antalla 6 dla parkujących samochodów
zostały wykonane utwardzenia terenów betonowymi
płytami ażurowymi wzdłuż dróg.
Zakończona została również wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Antalla 6.

Porajów 8 przed renowacją elewacji

Osiedle Generalska

N

asze mieszkania i osiedle to otoczenie, w którym powinniśmy czuć się pewnie, bezpiecznie
i komfortowo. W celu poprawy bezpieczeństwa
i porządku Administracja Osiedla „Generalska” sukcesywnie rozbudowuje system monitoringu wizyjnego na terenie osiedla. Kamery montowane są wzdłuż
klatek schodowych, w wejściach do budynków czy
na otwartych terenach administrowanych. Nie jest to
jedyne działanie ze strony Administracji na rzecz
podniesienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony
wspólnego mienia.
RSM „Praga” Administracja Osiedla „Generalska”
od lat współdziała ze służbami oraz Urzędem m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek - Delegaturą Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przejawem takiej działalności jest między innymi udział
w ogólnowarszawskim programie „Bezpieczne Osiedle”. W ramach programu przedstawiciele Policji,
Straży Miejskiej, Administracji Osiedla „Generalska”
oraz pracownicy Urzędu cyklicznie spotykają się

Porajów 8 po renowacji elewacji

z mieszkańcami. W czasie spotkań mieszkańcy mają
możliwość zgłoszenia naruszeń bezpieczeństwa,
porządku, wskazania miejsc niebezpiecznych, jak
również nieprawidłowości związanych z zagrożeniami w ruchu drogowym czy uszkodzeń infrastruktury
osiedlowej i miejskiej.
Zgłoszenia przyjęte przez funkcjonariuszy podczas
spotkania są weryfikowane i przekierowywane do
odpowiedzialnych służb. Rozmowy z mieszkańcami
oraz przedstawicielami Administracji pomagają Policji i Straży Miejskiej w określeniu miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których nasilają się negatywne zjawiska np. spotkania grup agresywnej młodzieży, osób spożywających alkohol i zakłócających
ciszę nocną, czy sytuacji związanych z aktami wandalizmu. W takie rejony kierowane są dodatkowe
patrole funkcjonariuszy. Dzięki Państwa zgłoszeniom Straż Miejska sukcesywnie odholowuje samochodowe wraki zajmujące uliczki oraz miejsca parkingowe. W pierwszym półroczu 2018 roku podczas
spotkań zgłoszono 120 spraw ważnych dla mieszkańców Targówka. Wszystkie zostały przyjęte do
realizacji, a wiele z nich zostało już zakończonych
zgodnie z oczekiwaniami zgłaszających.

Na nowoczesne i energooszczędne wymienione zostały
oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych i w garażach w budynkach przy ul. Ceramicznej 7 i 9. W realizacji pozostaje wymiana opraw na klatkach schodowych
i w garażach w budynkach przy ul. Ceramicznej 5 i 5a
oraz w garażach budynków przy ul. Myśliborskiej 85,
85a, 85b, 85c i 87.
Andrzej Chromiec
W celu poprawy bezpieczeństwa ważny jest udział
w spotkaniach. Jednak jeszcze ważniejsze jest stałe
monitorowanie i zgłaszanie zagrożeń do odpowiednich służb w chwili ich występowania. Na tablicach
informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych Administracja wywiesiła dodatkowe plakaty
z numerami telefonów służb, które należy powiadomić w poszczególnych sytuacjach.
Zachęcamy mieszkańców do udziału w spotkaniach
w ramach programu „Bezpieczne Osiedle”. Współpraca służb mundurowych i mieszkańców powoduje
wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk i patologii
związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w konsekwencji do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na naszym Osiedlu. Informacje o terminie spotkań znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Miasta a dodatkowo wywieszane są na tablicach informacyjnych znajdujących się na klatkach
schodowych.
Artur Oktaba
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grzewczym. Zwroty te sięgają niekiedy dwumiesięcznych opłat czynszowych.

W

polskim prawie „sezon grzewczy” nie jest
uregulowany żadnymi konkretnymi datami.
O tym, kiedy zostanie uruchomione centralne ogrzewanie, decydują warunki atmosferyczne. Z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r.
wynika, jaka powinna być minimalna temperatura
w różnych typach pomieszczeń tak więc w pokoju,
kuchni, przedpokoju co najmniej 20°C. W łazience,
szatni, pływalni czy na oddziale położniczym w szpitalu temperatura musi wynosić 24°C.
Termin włączenia centralnego ogrzewania w praktyce
zależy od zarządcy budynku i może różnić się w zależności od województwa czy rodzaju budynku. Budynki
ocieplone ze szczelną izolacją mogą utrzymać ciepło
pozyskane w ciepłe dni lata nieco dłużej, co pozwoli
skrócić sezon grzewczy o kilka dni. W skali całej spółdzielni mogą to być duże oszczędności dla mieszkańców przełożone na udzielane później bonifikaty czyli
zwroty za centralne ogrzewanie rozliczane po okresie

Pierwsze uruchomienie centralnego ogrzewania może przysporzyć pracownikom dostawcy ciepła odpowiedzialnym za uruchomienie węzłów cieplnych
wiele problemów. Po okresie letnim w momencie
rozruchu może dojść do niespodziewanych awarii usterek w pełni zautomatyzowanych elementów wyposażenia węzłów, począwszy od zaworów po czujki
temperatury zewnętrznej,
tzw. pogodynki.

Adam Grabowski

Należy pamiętać, że początek sezonu grzewczego
(rozpoczętego od 26 września 2018 r.) nie będzie wyglądał jak w okresie zimowym i kaloryfery nie będą
cały czas gorące. W ciągu
dnia bądź w ciepłe noce
gdzie temperatura zewnętrzna nie spadnie poniżej 12°C automatyka odpowiedzialna za dostawę cie-

Osiedle Targówek

Dodatkowo dla rodziców i opiekunów zamontowane
zostały cztery ławki drewniane z elementami żeliwnymi.
Oprócz urządzeń zabawowych wnętrze placu od strony
ulicy przyozdobiły tawuły japońskie, które po posadzeniu zostały dodatkowo wykorowane. Teren pod urządzeniami, które tego wymagały, został pokryty piaskiem,
aby zapewnić użytkownikom strefę bezpiecznego upadku. Została wydzielona belkami, nie dopuszczając tym
samym do mieszania się piasku z gruntem.

N

ajmłodsi mieszkańcy Osiedla „Targówek” od
połowy czerwca br. mogą korzystać z nowego
placu zabaw, który powstał przy ulicy Goławickiej 11.
Plac zabaw został wyposażony w nowe zabawki: dwie
huśtawki, zestaw zabawowy „ZUCH”, walec, linarium.
Umieszczono również dwa kosze na śmieci, cztery
ławki oraz nowe tablice z regulaminem. Piaskownica
została w swoim dotychczasowym miejscu, tuż obok
zamontowany został sklepik-zygzak oraz trzy bujaczki,
które udało się wykorzystać ze starego placu. Wszystkie nowe urządzenia zostały tak dobrane, aby mogły
z nich korzystać dzieci z różnych grup wiekowych.
W większości wykonane zostały ze stali i wszystkie
posiadają stosowny certyfikat.
Zaraz po otwarciu placu największym zainteresowaniem cieszyła się huśtawka wahadłowa typu „bocianie
gniazdo”. Jest to urządzenie w typie hamaku. Stąd
nawet starsi użytkownicy mieli wielką frajdę z zabawy.
reklama

W następnej kolejności znalazły się: linarium i zestaw
zabawowy „ZUCH”. Linarium zostało zamontowane
na Osiedlu „Targówek” po raz pierwszy. Głównym
elementem urządzenia jest słup, na którym konstrukcję
linową tworzą liny zakotwione w gruncie za pomocą
śrub rzymskich umożliwiających korektę naciągu. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny umiejscowione
na różnych wysokościach. Przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci.
Zestaw zabawowy gwarantuje świetną zabawę dla
młodszych i starszych dzieci ze względu na różnorodność konstrukcji z jakich
został stworzony. Elementy
wchodzące w skład zestawu
to: kwadratowe podesty,
zjeżdżalnia, przejście po
belce z linami, przeplotnia
linowa pionowa, wejście po
drabince ukośnej, wejście
po drążku, rura strażacka
oraz panel edukacyjny
„kółko i krzyżyk”.
Dodatkowo na placu ustawiono nowe urządzenie
o nazwie - „walec” z regulacją wysokości. Czym by był
plac zabaw bez huśtawki?
Ta zamontowana na placu
posiada siedzisko płaskie
dla starszych dzieci oraz
kubełkowe dla maluszków.
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pła na budynek nie dostarczy czynnika grzewczego
do lokali mieszkalnych. W momencie wahań temperatur na pograniczu +- 12°C węzeł nie będzie pracował
w pełnym zakresie, czego efektem będzie niska temperatura czynnika grzewczego odczuwalna na grzejnikach, co nie znaczy, że nie będzie oddawała ciepła.
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Dodatkowo warto nadmienić, że na przełomie października i listopada br. planowany jest kolejny etap
prac na wspomnianym placu zabaw, mianowicie rewitalizacja trawnika pomiędzy urządzeniami oraz nasadzenia dwóch nowych drzew. Posadzony zostanie
kasztan w odmianie czerwonej, który z pewnością będzie cieszyć oko wszystkich mieszkańców podczas
kwitnienia oraz sprawi mnóstwo radości najmłodszym
użytkownikom placu.
Monika Szymańska

Osiedle Jagiellońska

I

nformujemy o zakończeniu bardzo ważnej inwestycji dla Osiedla „Jagiellońska”. Wymiana instalacji
centralnego ogrzewania w budynkach Targowa 80 i 82.
Zakres inwestycji obejmował:
a) obliczenie i dobór zapotrzebowania na moc cieplną
budynku,
b) wymianę zaworów regulacyjnych przy rozdzielaczach i podstawach pionów,
c) wymianę zaworów termostatycznych przygrzejnikowych,
d) płukanie chemiczne istniejących grzejników,
e) montaż grzejników drabinkowych w łazienkach,
f) wymianę istniejących rur stalowych na rury z PP-R
stabilizowanych aluminium.
Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy nowoczesną instalację centralnego ogrzewania: wodną, dwururową, pompową, z rozdziałem dolnym zasilaną z węzła cieplnego usytuowanego w piwnicy budynku z wyższymi
parametrami technicznymi.
Informujemy również o dobiegającej końca inwestycji:
przebudowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie przy
ul. Szanajcy 3. Instalacja gazowa wykonana będzie z rur
stalowych zgodnie z obowiązującymi normami. Inwestycja
jest potrzebna, aby niezawodnie dostarczać paliwo gazowe
na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców budynku.
W związku z powyższym nastąpi poprawa stanu technicznego budynków i zmniejszy się awaryjność instalacji. Poprawi się bezpieczeństwo użytkowania, a eksploatacja będzie wygodniejsza. Prace prowadzone są przez
firmy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
a roboty są prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, normami oraz sztuką budowlaną.

Remont galeryjek i schodów zewnętrznych w budynku Jagiellońska 3 wykonany był w terminie od kwietnia do września br. W ramach remontu wykonano
następujące prace:
a) skucie warstw posadzkowych,
b) wykonanie warstwy spadkowej z Ceresitu,
c) wykonanie izolacji posadzki,
d) wykonanie nawierzchni z lastryka płukanego
w kolorze jasnych kamieni na szarym tle,
e) wykonanie cokolika na ścianach zewnętrznych oraz
balustradach,
f) renowacja barierek,
g) malowanie tynków barierek oraz ścian w kolorach
jasnoszarych.
W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano antypoślizgową, bezpieczną dla lokatorów nawierzchnię tarasów, oraz odnowione w szarościach ściany.
Kolejne prace prowadzone przy budynku Jagiellońska 3
to wykonanie remontu tarasu, schodów (antresola),
chodników oraz kwietników.
W terminie od kwietnia do października tego roku wykonano następujące prace remontowe:
a) taras (antresola):
 skucie warstw posadzkowych,
 wykonanie warstwy spadkowej z Ceresitu,
 wykonanie izolacji posadzki,
 wykonanie nawierzchni z lastryka płukanego w kolorze jasnych kamieni na ciemnym tle,
 wykonanie cokolika na ścianach zewnętrznych
oraz balustradach,
 renowacja barierek,
 malowanie tynków barierek w jasnych kolorach,
 skucie starego lastryka oraz ułożenie nowego na
schodach,
b) chodniki, kwietniki:
 rozebranie chodników i kwietników, skucie lastryka ze schodów,
 podbudowa pod płyty chodnikowe,
 wykonanie chodników z płyt SEMMERLOCK
w kolorze jasnoszarym,

uzupełnienie płyt żelbetowych kwietników,
obłożenie kwietników wyprawą z lastryka płukanego,
ułożenie nowego lastryka na schodach,
 obsadzenie kwietników bylinami.




Kolejne remonty w Osiedlu „Jagiellońska” dotyczą budynku Jagiellońska 2. W chwili obecnej wykonywany
jest remont chodników, schodów i kwietników. Od września do listopada br. wykonane będą następujące prace:
a) rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych,
b) rozbiórka schodów lastrykowych,
c) rozbiórka kwietników,
d) ułożenie chodników z płyt SEMMERLOCK w kolorze jasnoszarym,
e) wykonanie murków kwietników z bloczków SEMMERLOCK,
f) obsadzenie kwietników bylinami.
Wykonanie wyżej wymienionych remontów poprawi
bezpieczeństwo oraz estetykę naszego Osiedla.
Ewa Dąbrowska
Mariusz Zieliński

RSM „Praga” jako wydawca Gazety
„eReSeM PRAGA”
przeprasza każdego, kto mógł poczuć się
urażony treścią artykułu
pt. „Głos Mieszkańca”
opublikowanego w nr 03 (79) 2018.
Część użytych w artykule sformułowań
oraz sposób przedstawienia niektórych
zdarzeń mogą być uznane za niezgodne
ogólnie przyjętą sztuką dziennikarską.
/-/ Zarząd RSM „Praga”
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Osiedle Kijowska

O

siedle „Kijowska” liczy sobie już prawie pół wieku. Dzięki przemyślanemu zarządzaniu oraz sukcesywnie podejmowanym modernizacjom i remontom
budynków wartość użytkowa budynków nie odbiega od
obowiązujących dzisiaj standardów jakościowych. Duże
znaczenie ma tu zwłaszcza nowoczesna aranżacja i wykończenie przestrzeni wspólnych np. przy okazji remontów klatek schodowych. Osiedle odpowiada również
współczesnym wymaganiom rekreacyjnym i estetycznym dzięki zagospodarowaniu terenu, nasadzeniom
zieleni typu parkowego, urządzeniu placów zabaw, siłowni plenerowych, placów do ćwiczeń street workout,
boisk, a także miejsc wypoczynku z ławkami wśród
zieleni. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa także traktowane są priorytetowo. Systematycznie rozbudowywany
jest system monitoringu wewnętrznego. Organizowane
są również regularnie spotkania z przedstawicielami
Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
Spotkania te pozwalają mieszkańcom bezpośrednio
i skutecznie przekazywać istotne dla nich problemy.
Przy okazji po raz kolejny chcielibyśmy prosić o nie
wpuszczanie do budynków osób obcych. Służby Administracji Osiedla oraz podmioty wykonujące prace na
rzecz Osiedla pod kontrolą Administracji otrzymują
dostęp w niezbędnym zakresie, zaś osoby postronne
mogą stanowić zagrożenie i nie powinny być wpuszczane do naszych budynków bez nadzoru. Jest to
szczególnie istotne, biorąc pod uwagę bliskość Dworca
Wschodniego oraz znajdujących się w tym rejonie in-

Z

ąbkowska to jedna z głównych ulic
Pragi. Łączy Szmulowiznę, Utratę
z ul. Targową, która jest główną arterią tej części Miasta. W ratuszu powstała koncepcja stałego jej zamknięcia dla ruchu samochodowego na odcinku Targowa – Brzeska. Czy to jest
dobry pomysł?
Przypominamy, że w okresie wakacyjnym odcinek ten jest zamykany i tworzony jest tam deptak dla pieszych. Zamykanie tego odcinka w wakacje nie powoduje
nadmiernych utrudnień dla mieszkańców,
gdyż w Warszawie w tym czasie wiele
osób wypoczywa poza Stolicą.
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Zamienię 3 pokojowe mieszkanie własnościowe, V piętro (Siedlecka 16/24)
na mieszkanie 2-pokojowe własnościo-
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stytucji niosących pomoc osobom bezdomnym. W nadchodzącym okresie zimowym spodziewać się należy
licznych prób przedostawania się osób bezdomnych na
klatki schodowe, co zwykle wiąże się ze spożywaniem
alkoholu i zagrożeniem dla mieszkańców, a także
z dewastacjami i zanieczyszczaniem przestrzeni wspólnych w budynkach. Wszelkie przypadki przebywania
takich osób na terenie Osiedla, a zwłaszcza osób stwarzających jakiekolwiek zagrożenie, prosimy niezwłocznie zgłaszać Straży Miejskiej i Policji.
W ostatnich latach na pierwszy plan w naszym mieście
wysuwają się problemy związane z gospodarowaniem
odpadami. Są one dotkliwe także dla naszego Osiedla.
A podkreślić tu należy, że obowiązków związanych
z segregacją odpadów będzie przybywać, bowiem
8 lutego br. radni Warszawy przyjęli uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
m.st. Warszawy oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wynika
z wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). (od redakcji: szczegółowo o segregacji po nowemu piszemy na stronie 10).
Pomimo ustawicznych trudności wywóz odpadów
z terenu Osiedla odbywa się bez większych zakłóceń.
Dzieje się tak między innymi dzięki współpracy
z przedsiębiorstwem Lekaro podjętej przez Administrację naszego Osiedla. Szczególnie w zakresie wywozu
gabarytów, który stanowi tzw. wąskie gardło u odbiorcy

Ratusz ogłosił konsultacje w tej sprawie
trwające od 8 do 28 października, dając
mieszkańcom Pragi niewiele czasu na
zapoznanie się z projektem i wyrażenie
opinii. Czy w tak ważnej sprawie Miasto nie powinno ogłosić szerszej kampanii informacyjnej i zapytać o zdanie jak
największej liczby zainteresowanych
Prażan? W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z koncepcją zaproponowaną przez Miasto na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl
oraz
wyrażenie swojej opinii i przesłanie na
adres: naprawa-ulic@um.warszawa.pl.
Redakcja

we na Osiedlu „Kijowska”. Telefon:
502 154 326.

śmieci, konieczny okazał się udział Administracji. Gabaryty są zbierane przez służby konserwatorskie i gromadzone w kontenerze podstawianym przez Lekaro.
Skraca to czas oczekiwania na wymianę kontenerów
i na odbiór gabarytów, które w innym wypadku zalegałyby przez długi czas na chodnikach przed budynkami.
Sytuacja taka jest niedopuszczalna, a zalegające odpady
stanowić by mogły zagrożenie dla mieszkańców, cierpiałby na tym także wizerunek Osiedla. Niestety, obserwujemy nieustanny wzrost liczby gabarytów, jak
i wzrost liczby przypadków, gdy tego rodzaju odpady
wystawiane są przed budynki. Wiąże się to zapewne
z dokonującą się wśród mieszkańców zmianą pokoleniową, pojawianiem się nowych właścicieli, zmianą
wyposażenia lokali. Stanowi to jednak coraz większy
problem, ponieważ ilość tego rodzaju odpadów przekracza niekiedy możliwości przewozowe Administracji,
a także powoduje zaleganie odpadów w oczekiwaniu na
podstawianie kolejnych kontenerów.
Chcielibyśmy więc przypomnieć, że zgodnie z § 13
pkt 10 Zasad używania lokali i porządku domowego
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie (uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2018
z dnia 15.05.2018 r.) mieszkańcy wykonujący prace
remontowe zobowiązani są do zapewnienia wywozu
odpadów we własnym zakresie. Ponadto zgodnie z § 23
pkt 2.4 oraz § 23 pkt 3.9 Zasad gromadzenie tych odpadów w miejscach zbiórki śmieci jest zabronione.
Należy jednak podkreślić, że wiele osób podejmujących remonty lokali dba o usuwanie odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wynajmując odpowiednie kontenery podstawiane na czas remontu lub prac
porządkowych w lokalach.
Maciej Czernikowski

J

est nam niezmiernie miło powiadomić, iż zakończyliśmy realizację nowego budynku mieszkalnego
w inwestycji „Kamińskiego 1” zlokalizowanej w doskonałym punkcie dzielnicy Tarchomin przy głównych
ulicach Światowida i Myśliborskiej.
Tym samym możemy pochwalić się zrealizowaniem
kolejnych - ponad 80 mieszkań! W ofercie tej inwestycji dostępnych jest jeszcze kilka lokali. W sprzedaży
są 3 i 4 pokojowe mieszkania o powierzchni od 76 m 2.
Mieszkania gotowe są do odbioru, bowiem we wrześniu otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Kamińskiego 1, z sukcesem zakań-

czając tym samym „Kolonię Kamińskiego” ostatnim
etapem realizacji.
Nowa ukończona inwestycja oprócz atrakcyjnych rozkładów mieszkań pochwalić się może nowoczesną
i funkcjonalną architekturą oraz bogatą infrastrukturą
i ofertą rekreacyjną w bliskim sąsiedztwie, co jest jej
niewątpliwym atutem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępnych
lokali na naszej stronie www.kaminskiego1.pl oraz
www.rsmpraga.pl.
Dział Sprzedaży Mieszkań: 22 517 20 02/08
Marzena Zielińska

Znaczącą zaletą usytuowanej w samym centrum zielonego Tarchomina inwestycji jest również znakomite połączenie z centrum miasta i bezpośredni dostęp do pętli
autobusowej, przystanków tramwajowych oraz bliska
odległość do stacji Metro Młociny - tylko 12 minut!

reklama
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T

egoroczna akcja „Lato 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. Do klubów zapisało się ogółem 73
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 można nie wymienić licznych wyjść m.in. np. kin,
bibliotek, domów kultury, wycieczki do ZOO, licznych
muzeów, wyjścia do Hula Kula, Centrum Nauki Kopernik, na ściankę wspinaczkową, Papugarni, Stadion
PGE Narodowy, na Dziecięce Ogrody Muzyczne na
Zamku Królewskim, wycieczki autobusem „Ogórkiem”,
wyjść na basen i wiele innych, gdzie czekały na
wszystkich niezapomniane atrakcje.

Dzieci z Klubu Arkona na Starówce

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.

Klub Arkona Pałac Kultury i Nauki - zwiedzanie z przewodnikiem.
„Galeria figur stalowych”

Na zakończenie akcji w każdym klubie uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. 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.
Edyta Barcikowska

Klub Pinokio Wizyta w ZOO

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
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
obiadowa, a 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 ,,Lato w Mieście” dzieci

Nasz Klub na zajęciach w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej
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Gry i zabawy w Klubie Pinokio

Dzieci z Klubu Arkona w Muzeum Wojska Polskiego

Centrum Pieniądza na zajęciach „Od złotego do denara”

Wycieczka po Targówku i Tarchominie autobusem „Ogórkiem"

Centrum Pieniądza na zajęciach „Od złotego do denara”

OGŁOSZENIA O LICYTACJACH
RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie
zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty.
Informujemy, iż w dniu 30.10.2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy
ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 64 położonego w Warszawie pr zy ul. Remiszewskiej 18. Dla w/w lokalu nie jest ur ządzona księga wieczysta.






Lokal mieszkalny usytuowany jest na XII piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz logii o powierzchni 5,50 m2.
Powierzchnia lokalu wynosi 55,70 m2.
W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły.
Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra.
Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 265.200,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy
oszacowania i wynosi:
2

198.900,00 zł tj. TYLKO 3.570,91 zł/m

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 26.520,00 zł na konto
Komornika Sądowego nr: 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii
Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ Renaty Delert mieszcząca się Warszawie przy ul. Lęborskiej 8/10 lub pod numerami telefonów: 22 401-22-76, 780-521005 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 25/15.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie
I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A pod sygn. I Co 2177/14.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do licytacji !!!
RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie
zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty.
Informujemy, iż w dniu 07.11.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy
ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 12 położonego w War szawie pr zy ul. Ćmielowskiej 15A.






Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie
przynależne o powierzchni 5,70 m2.
Powierzchnia lokalu wynosi 73,30 m2.
Infrastruktura przyjazna rodzinie !!! W pobliżu: centr um handlowe, bazar osiedlowy, obiekty spor towe, dużo ter enów zielonych.
Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej - Curie).
Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej.

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 524.608,00 zł. Cena wywoławcza
podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi:
2

393.456,00 zł tj. TYLKO 5.367,74 zł/m

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 52.460,80 zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na
konto Komornika Sądowego nr: 44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ Pawła Rowickiego miesząca się w Warszawie przy ul. Szanajcy Józefa 14/64 oraz pod numerami telefonów: 22 465-82-11,
662-000-015, po powołaniu się na sygnaturę akt PR KM 688/16.
Przedmiotowy lokal można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodnie przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać
w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a pod sygn. akt I Co 910/18.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do licytacji !!!
PAŹDZIERNIK 2018
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