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W  maju br. nasza Spółdzielnia zło-

żyła do Banku Gospodarstwa 

Krajowego wniosek o udzielenie pożycz-

ki na realizację przedsięwzięć z zakresu 

rewitalizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Projekt pn. „Rewitalizacja warszawskiej 

Pragi i Targówka poprzez odnowę tkan-

ki mieszkaniowej, remont i moderniza-

cja części wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych RSM „Praga” 

wraz z dostosowaniem pomieszczeń na 

cele społeczne i odnową otoczenia” 

obejmuje wybrane budynki z Osiedli 

„Generalska”, „Targówek”, „Jagiellońska” 

i „Kijowska”. Wpisują się one teryto-

rialnie i tematycznie w Program Rewita-

lizacji miasta stołecznego Warszawy, co 

było warunkiem koniecznym przystą-

pienia do projektu Jessica 2. 

Zakres przedsięwzięcia jest bardzo ob-

szerny, obejmuje 11 zadań, m.in. prace 

termomodernizacyjne w budynkach Pra-

łatowska 4 i 6; Jagiellońska 62 i 64; Ja-

ninówka 11 i 13. Prace te zostaną połą-

czone z remontem części wspólnych 

wewnątrz i na zewnątrz budynków, 

m.in. wymianą głównych tablic elek-

trycznych i wewnętrznych linii zasilania, 

remontami balkonów, wejść do budyn-

ków oraz remontami klatek schodowych. 

Część z w/w prac została rozpoczęta 

w 2018 roku i dobiega końca. 

Dbając o bezpieczeństwo i wygodę miesz-

kańców, w pracach ujętych w projekcie 

uwzględniono też remont nawierzchni 

tarasu budynku przy ul. Białostockiej 9. 

Program Jessica 2, oprócz prac termomo-

dernizacyjnych, zakłada również stwo-

rzenie miejsc lokalnej integracji i przyja-

znych osobom starszym i niepełnospraw-

nym. W tym celu zaplanowano rewitali-

zację placów zabaw z wykonaniem bez-

W murowaniem kamienia węgielne-

go określa się najczęściej pierwszy 

położony kamień lub cegłę rozpoczynają-

cą budowę. Dodaje się tam często infor-

macje o dacie budowy, inwestorze itp. 

I właśnie takie wydarzenie miało miejsce 

11-go września na warszawskim Targów-

ku. Tego dnia uroczyście podpisano akt 

erekcyjny i wmurowano kamień węgiel-

ny pod budowę najnowszej inwestycji 

RSM „Praga” - „Stacja Targówek”. 

Było to symboliczne wydarzenie, ponie-

waż prace trwają tam już od kilku tygodni. 

Obiekt zlokalizowany będzie w samym 

centrum Targówka, zaledwie 400 m od 

stacji II linii metra - przy ul. Witebskiej 4. 

Na uroczystość przybyli m.in.: Pani Beata 

Michalec - Radna m.st. Warszawy, Ksiądz 

Marcin Wojtowicz - Proboszcz Parafii 

Chrystusa Króla na Targówku, Przedsta-

wiciele Rady Nadzorczej - na czele z Pa-

nią Hanną Jarzębską - Przewodniczącą 

Rady Nadzorczej RSM „Praga”, Zarząd 

RSM „Praga” - na czele z Prezesem Za-

rządu - Andrzejem Półrolniczakiem oraz 

Prezes firmy MALBUD1 - Piotr Skwa-

ra, Prezes firmy projektowej WADECO, 

Pracownicy RSM „Praga” oraz przed-

stawiciele lokalnej prasy „Mieszkańca” 

i „Kuriera Informatora Spółdzielni i Wspól-

not Mieszkaniowych”. 

Uroczystość wbudowania kamienia wę-

gielnego uświetniły przemówienia Pre-

zesa RSM „Praga” oraz Prezesa firmy 

MALBUD1, odczytano treść aktu erek-

cyjnego oraz złożono podpisy pod doku-

mentem stwierdzającym początek budo-

wy. Pani Beata Michalec - Radna m.st. 

Warszawy podkreśliła, że w nowej in-

westycji znajdzie się miejsce na siedzibę 

Klubu Osiedlowego. Nową inwestycję 

poświęcił Proboszcz Parafii Chrystusa 

Króla na Targówku. 

Nowopowstająca inwestycja stanie 

w otoczeniu terenów zielonych m.in. 

Parku Wiecha, w sąsiedztwie szkół, 

przedszkoli, licznych placów zabaw 

oraz Teatru Rampa. Bliskość nie tylko 

metra, ale także przystanków autobuso-

wych zapewnia doskonałą komunika-

cję z innymi dzielnicami. 

Inwestycja składać się będzie ze 156 

mieszkań o najbardziej pożądanych 

metrażach - od 26 m2 do 71 m2. Będzie 

nowocześnie, kameralnie i wyjątkowo! 

Nowoczesna bryła budynku wpisywać 

się będzie w najbliższe otoczenie, jed-

nocześnie dodając mu świeżości. Na 

terenie planowanej inwestycji przewi-

dziano również plac zabaw dla dzieci. 

Joanna Golecka 

r e k l a m a  

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

W środku numeru prezentujemy kandydatów, którzy deklarują wsparcie dla 
spraw mieszkańców Spółdzielni, w tym inicjatywy ustawowego regulowania 
gruntów pod budynkami Spółdzielni. 

Redakcja  
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17  września 2019 roku, w związku z obchodami 

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na osie-

dlu Erazma (ul. Aleksandra Kamińskiego) został posa-

dowiony kolejny patriotyczny „KAMYK”, poświęcony 

pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - poety, żoł-

nierza AK, młodego Polaka o talencie równym roman-

tycznemu wieszczowi - J. Słowackiemu. Rada Osiedla 

Erazma oraz RSM „Praga” otoczyły patronatem to 

rocznicowe, wrześniowe przedsięwzięcie o charakterze 

patriotyczno - varsavianistycznym, a Centrum Edukacji 

Varsavianistyczno - Artystycznej ZSG Poznańska oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Tarchomin 

zrealizowały swoje marzenie-obowiązek związany 

z ocaleniem od zapomnienia śladów historii na prawo-

brzeżnej Warszawie. Na uroczystość posadowienia kamie-

nia (poetyckiego głazu z wiersza „Pokolenie”) przybyli 

przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy (m.in. Beata 

Michalec - Radna m.st. Warszawy, Maria Wiro-Kiro, 

Katarzyna Spoczyńska-Król), Urzędu Dzielnicy Biało-

łęka (Burmistrz Jan Mackiewicz), Zarząd RSM 

„Praga” (Prezes Andrzej Półrolniczak, Anna Dobosz, 

Agnieszka Haponiuk), Zarząd Główny TPW (Prezes 

Renata Marut), członkowie TPW Tarchomin, TPW Żo-

liborz, TPW Bródno, Rady Osiedla Erazma, varsaviani-

ści, naukowcy i historycy, nauczyciele i uczniowie ZSG 

im. prof. E. Pijanowskiego, a przede wszystkim miesz-

kańcy i sympatycy osiedla Erazma RSM „Praga”. 

Uroczystości towarzyszyły wykłady, prelekcje, wy-

wiady, filmy oraz część artystyczna przygotowana 

przez młodzież skupioną w CEVA im. M. Szypow-

skiej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. 

E. Pijanowskiego. W trakcie uroczystości zostały 

przedstawione dokonania tejże varsavianistki oraz 

zaprezentowano wystawę fotograficzną autorstwa Jej 

i męża (niestety zmarłych), a przekazaną do własno-

ści Ewie Bielak i jej CEVA. 

Wspomniano słowa Marii Szypowskiej: „Chodzi o trak-

towanie pewnych spraw Ojczyzny jako świętości, jako 

czegoś niezwykle cennego. Bardzo ważna jest dla mnie 

sprawa stosunku młodzieży do dziedzictwa przeszłości. 

Dlaczego powinniśmy troszczyć się o zabytki? Dlatego, 

że powinniśmy jako ludzie żyć w poczuciu ciągłości. 

Właściwie każdemu człowiekowi, tak jak potrzebne 

jest poczucie rodzinności i trwania, tak samo i dzie-

dzictwo przeszłości, które jest częścią tego życia naro-

dowego, którego nie wolno nie znać i nie wolno nie 

kochać.” 

Uroczystość prowadziła prezes TPW oddział Tarcho-

min - Ewa Bielak (przewodnicząca Rady Osiedla Era-

zma) oraz Prezes Zarządu RSM „Praga” - Andrzej Pół-

rolniczak, którzy wskazali na istotną wartość przeszło-

ści i tradycji w wychowywaniu młodych pokoleń i bu-

dzeniu w nich dumy narodowej oraz lokalnego patrio-

tyzmu. Szczególne podziękowania należą się kierowni-

kowi Maciejowi Gaikowi i pracownikom Administracji 

Erazma RSM Praga. Słodki poczęstunek przygotowali 

członkowie Rady Osiedla Erazma oraz członkinie Koła 

Gospodyń Miejskich Tarchomin. Serdecznie dziękuje-

my wszystkim za wspólnie spędzony czas, pełen wzru-

szeń i atmosfery współpracy, jak to na Erazma bywa… 

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do tropienia śla-

dów pamięci w naszym wspólnym mieście, które po-

wstało z gruzów i tym samym stało się niekłamaną 

stolica wolności w Europie. Kultywowanie przeszłości 

jest gwarancją wzrostu społecznego, a uwiecznianie 

miejsc ważnych- obowiązkiem każdego warszawiaka. 

Nawet, jeżeli to będzie kamień o imieniu poety. 

 „I tak staniemy na wozach, czołgach, 

 na samolotach, na rumowisku, 

 gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, 

 gdzie zimny potop omyje nas, 

 nie wiedząc: stoi czy płynie czas. 

 Jak obce miasta z głębin kopane, 

 popielejące ludzkie pokłady 

 na wznak leżące, stojące wzwyż, 

 nie wiedząc, czy my karty Iliady 

 rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, 

 czy nam postawią, z litości chociaż, 

 nad grobem krzyż.” 

 (K.K.Baczyński) 

Ewa Skrońc-Bielak 

r e k l a m a  

OSTATNIE MIESZKANIA 
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W  budynkach RSM „Praga” ciepło dostarczane 

do naszych mieszkań produkowane jest przez 

PGNiG Termika i dostarczane przez Veolię Energia 

Polska S.A. 

Od dnia 01 września 2019r. Veolia Energia Warszawa 

S.A., wprowadziła nową Taryfę za ciepło, która została 

zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-

tyki w dniu 13 sierpnia 2019r. decyzją numer 

DRE.WRC.4210.19.6.2019.170.XVI.RWY. 

Od dnia 01 września 2019 roku obowiązuje również no-

wa Taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termi-

ka S.A., od którego Veolia Energia Warszawa S.A. kupu-

je ciepło. Taryfa dla ciepła PGNiG Termika S.A. została 

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energe-

tyki numer DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.RWY 

z dnia 13 sierpnia 2019 roku. 

Wprowadzenie nowych taryf skutkuje podwyżką cen za 

ciepło zarówno służące do ogrzewania mieszkań, jak i do 

podgrzewu wody. Cena ciepła wzrośnie: za 1 MW 

(megawat) mocy zamówionej o 7%, natomiast za 1 GJ 

(gigadżul) energii zużytej o 6%. Szacujemy, że w skali 

całej Spółdzielni od września koszty ciepła wzrosną o 6 %. 

Obecnie prowadzone są analizy kosztów ciepła za lata 2018

-19 i prognozy kosztów na rok 2020. Na szczęście, dzięki 

prowadzonym przez naszą Spółdzielnię pracom termomo-

dernizacyjnym, podwyżki te powinny być niższe niż 6%, 

a w niektórych budynkach zapewne zaliczki na ogrzewanie 

pozostaną bez zmian. Niższe natomiast będą z pewnością 

bonifikaty z tytułu rozliczenia kosztów ciepła - i to zarówno 

po rozliczeniu kosztów roku 2019, jak i za rok 2020. 

Ostateczne decyzje o wysokości nowych opłat za 

ogrzewanie i podgrzew wody dla poszczególnych 

budynków podjęte będą po zakończeniu analiz, do 

końca października. 

Przypomnieć należy, że opłaty za ciepło są opłatami 

niezależnymi od Spółdzielni i w całości przekazywane 

są dostawcy ciepła na pokrycie jego kosztów. 

Ponieważ ciepło stało się towarem, który stale droże-

je i w świetle postępujących negatywnych zmian kli-

matycznych - warto zastanowić się nad oszczędza-

niem ciepła i korzystać z niego w sposób świadomy, 

wykorzystując dostępne instrumenty tj. zawory ter-

mostatyczne przy grzejnikach oraz podzielniki kosz-

tów ogrzewania. 

Agnieszka Haponiuk 

D nia 4 października br. w gmachu Filharmonii Naro-

dowej w Warszawie odbyły się coroczne obchody 

Mazowieckiego Dnia Budowlanych organizowane przez 

Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Wśród blisko tysiąca gości obecni byli m.in.: p. Krzysztof 

Piątek - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budow-

lanego, p. Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. 

Warszawy, Burmistrzowie Dzielnic Warszawy i miejsco-

wości podwarszawskich, przedstawiciele Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedsta-

wiciele samorządu, inżynierowie zrzeszeni w Izbie z Ma-

zowsza oraz zaproszeni goście z całego kraju. Obecna 

była także kadra inżynierska RSM „Praga”. 

Uroczystość otworzył Przewodniczący MOIIB p. Ro-

man Lulis, który podkreślił rolę izby w środowisku 

związanym z budownictwem. 

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie odzna-

czeń i wyróżnień. Główną Nagrodą, Statuetką Złotego 

Promotora Budownictwa nagrodzony został, jako jedy-

ny, Prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„PRAGA” - p. Andrzej Półrolniczak. Jest to tytuł nada-

ny za skuteczną działalność na rzecz rozwoju budow-

nictwa mieszkaniowego, wybitne osiągnięcia w zarzą-

dzaniu dużymi organizacjami spółdzielczymi. 

Jest to ogromne wyróżnienie i uznanie dla całej Spół-

dzielni RSM „PRAGA”. 

Redakcja 

ogłoszenie  
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P rzypomnijmy, że zgodnie z postanowieniami 

uchwały nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołeczne-

go Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. 

Warszawy, nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów 

miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

Według informacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

termin ten wynikał z faktu, iż poprzednie umowy na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. 

Warszawy kończyły się z dniem 31 grudnia 2018 r. 

Wybór firm do odbioru odpadów komunalnych od 

stycznia 2019 r. miał być dokonany w wyniku postępo-

wania przetargowego ogłoszonego przez Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Postępowanie przetargowe opóźniło się i dopiero 

w dniu 27 marca 2019 r. m. st. Warszawa, po rozstrzy-

gnięciu przetargu, podpisało umowy na odbiór odpa-

dów komunalnych z terenu m. st. Warszawy z nowymi 

wykonawcami. 

Urząd poinformował wówczas, że podpisanie umów nie 

jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usługi 

przez operatorów, bowiem mają oni w umowie zagwaran-

towane trzy miesiące okresu przygotowawczego. Jak 

z powyższego wynikało, segregacja odpadów zgodnie 

z nowymi zasadami do pięciu pojemników miała być 

umożliwiona mieszkańcom dopiero od lipca 2019 roku. 

Taka sytuacja wystąpiła na czterech Osiedlach RSM 

„Praga”, tj. „Targówek”, „Generalska”, „Poraje”, „Erazma” 

- położonych w dzielnicach Targówek i Białołęka, w któ-

rych w wyniku przetargu doszło do zmiany firmy wywo-

żącej odpady, a to dopiero ona miała zająć się dostosowa-

niem pojemników do nowych zasad segregacji. 

Niestety już w pierwszych dniach lipca wystąpiły duże 

nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych 

z terenów Spółdzielni przez nowego operatora.  

Pracownicy Spółdzielni zgłaszali na bieżąco - drogą 

elektroniczną na adres e-mail firmy oraz telefonicz-

nie - przypadki niewłaściwego świadczenia usług. 

Pod koniec pierwszej dekady lipca sytuacja dotycząca 

odbioru odpadów z terenów Osiedli Generalska i Tar-

gówek była bardzo zła, a główne problemy to: 

1. Śmieci były odbierane wybiórczo i sporadycznie. 

2. Komory i altany śmietnikowe były przepełnione 

nadmiarem śmieci. 

3. Zgłaszane przez Administracje Osiedli reklamacje, 

które zostały przyjęte przez firmę, mające na celu 

kompleksowe uprzątnięcie altany czy komory zsy-

powej, były nierealizowane, pomimo potwierdzenia 

przyjęcia i zapewnienia o szybkiej interwencji. 

4. Pracownicy firmy wywożącej przybywali na miej-

sce interwencji, ale nie zabierali odpadów. 

5. Pracownicy firmy celowo nie odbierali telefonów od 

pracowników Administracji. Pracownicy Spółdzielni 

zmuszeni byli do telefonowania z telefonów prywatnych. 

6. Załogi odbierające śmieci nie zostały zaopatrzone 

w klucze do altanek i komór śmieciowych. Podkre-

ślamy, że klucze zostały przekazane firmie za po-

kwitowaniem. 

7. Brak ujęcia w harmonogramie odbioru odpadów wiel-

kogabarytowych, które zalegały na terenach Osiedli. 

W związku z istniejącą sytuacją Zarząd Spółdzielni 

wystosował w dniu 10.07.2019 r. pismo do Dyrektora 

Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stołeczne-

go Warszawy z prośbą o pilne podjęcie skutecznych 

działań w sprawie braku odbioru odpadów z terenów 

Osiedli Generalska i Targówek. Pismo to zostało jed-

nocześnie przekazane Zastępcy Prezydenta m. st. War-

szawy - Michałowi Olszewskiemu. 

Tego samego dnia Zarząd Spółdzielni wystosował do 

Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

pismo z prośbą o pomoc w sprawie braku odbioru od-

padów z terenów Osiedli. 

W pismach tych wyszczególnione zostały wymienione 

powyżej problemy oraz załączona została dokumenta-

cja fotograficzna. 

O problemach z odbiorem odpadów z Zastępcą Prezy-

denta m. st. Warszawy - Michałem Olszewskim rozma-

wiał telefonicznie Prezes Zarządu RSM „Praga” - An-

drzeja Półrolniczak. 

W ślad za rozmową telefoniczną, w dniu 11.07.2019 r., 

z Biura Zarządu Spółdzielni wysłanych zostało drogą 

elektroniczną do Zastępcy Prezydenta, Pana Olszew-

skiego kilkadziesiąt zdjęć ilustrujących tragiczną sytua-

cję z odbiorem odpadów na terenie Osiedli Targówek, 

Generalska i Poraje. 

W dniu 23.07.2019 r. Zarząd RSM „Praga” przesłał 

drogą elektroniczną do Zastępcy Prezydenta Warsza-

wy, pismo z opisem problemów oraz zdjęciami wyko-

nanymi na Osiedlu Poraje. 

Wobec braku poprawy sytuacji w kolejnych tygo-

dniach, w związku z zalegającymi, nieodbieranymi 

regularnie odpadami z terenów naszych Osiedli na Tar-

gówku i Białołęce, Zarząd Spółdzielni wystosował 

w dniu 14.08.2019 r. kolejne pismo do Dyrektora Biura 

Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy z prośbą o zdecydowaną interwencję. Zosta-

ło ono także przekazane do wiadomości Zastępcy Pre-

zydenta m. st. Warszawy - Michałowi Olszewskiemu. 

Do pisma załączono wykazy z adresami posesji z Osie-

dli Generalska, Targówek, Poraje, Erazma, na których 

zalegały niewywiezione odpady, nie zostały wymienio-

ne uszkodzone pojemniki oraz nie podstawiono konte-

nerów na odpady zielone. 

Altanka śmietnikowa przy ulicy Goławickiej 

Segregacja w Warszawie 

Altanka śmietnikowa przy budynku Junkiewicz 2a 
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Pod koniec sierpnia występowały nadal duże nieprawi-

dłowości w odbiorze odpadów komunalnych z terenu 

Spółdzielni. 

W dniu 2.09.2019 r. Zarząd Spółdzielni wystosował 

kolejne pismo do Dyrektora Biura Gospodarki Odpa-

dami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z ponow-

ną prośbą o pilne podjęcie skutecznych działań 

w sprawie braku odbioru odpadów z terenów Osiedli 

zlokalizowanych w dzielnicy Targówek i dzielnicy 

Białołęka. Pismo to również zostało przekazane do 

wiadomości Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy - 

Michałowi Olszewskiemu. 

W piśmie wyszczególnione zostały występujące proble-

my oraz załączona została dokumentacja fotograficzna. 

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z nowelizacją 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach, od 1 lipca 2013 r. za odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów komunalnych odpowiedzialne jest 

Miasto Stołeczne Warszawa. To właśnie Miasto 

Warszawa wyłoniło w drodze przetargu firmy od-

bierające odpady z nieruchomości, w tym nową fir-

mę, zajmującą się odbiorem odpadów z dzielnicy 

Targówek i dzielnicy Białołęka. 

Spółdzielnia nie miała wpływu na wybór firm odpowie-

dzialnych za wywóz odpadów i nie mogła negocjować 

stawek za opróżnianie pojemników ze śmieciami. 

Poza firmami odbierającymi odpady oraz stawkami 

opłat za odbiór odpadów, miasto narzuciło Spółdzielni 

również minimalną częstotliwość odbioru poszczegól-

nych frakcji odpadów z terenu nieruchomości, co jest 

szczególnie ważne w przypadku odbioru odpadów bio-

degradowalnych, zmieszanych i wielkogabarytowych. 

W uchwale nr LXI/1632/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. 

Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustaliła mini-

malną częstotliwość odbioru odpadów. Frakcja odpa-

dów „bio” miała być odbierana raz w tygodniu, frak-

cja odpadów zmieszanych - dwa razy w tygodniu, 

odpady wielkogabarytowe - co cztery tygodnie. Po-

mimo takich zapisów w uchwale Rady Miasta, zda-

rzały się przypadki nieprzestrzegania przez firmę 

wywożącą terminów odbioru w/w odpadów, a także 

odpadów innych frakcji, a nawet przypadki nieu-

mieszczenia w harmonogramie terminów odbioru 

niektórych frakcji dla danej nieruchomości. 

Jak widać z powyższego, obowiązek zapewnienia regu-

larnego odbioru śmieci spoczywa na Urzędzie Miasta, 

który podpisał umowy z firmami wywożącymi odpady 

i nadzoruje ich działania. 

Podkreślamy, że pracownicy Administracji Osiedli 

RSM „Praga” na bieżąco kontrolują stan odbioru 

odpadów, a wszelkie nieprawidłowości w odbiorze 

lub braki w harmonogramie były i są nadal bez-

zwłocznie przekazywane do firm wywożących oraz 

do Urzędu Miasta. Niestety zgłoszenia te nie przyno-

siły jak dotąd rezultatów. 

Dla zobrazowania przedstawionych powyżej działań 

Spółdzielni informujemy, że w okresie od 1 lipca do 

20 września br. pracownicy Administracji Osiedli 

Spółdzielni zlokalizowanych w dzielnicy Targówek 

i dzielnicy Białołęka łącznie wysłali do firmy wy-

wożącej odpady i jednocześnie do wiadomości do 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ok. 460 wia-

domości e-mail oraz odbyli z pracownikami firmy 

ok. 170 rozmów telefonicznych. W tym samym 

okresie Zarząd Spółdzielni wysłał do Urzędu Miasta 

pięć omówionych powyżej pism wraz ze zdjęciami 

i wykazami posesji na terenie, których występują 

nieprawidłowości. 

Obecnie nastąpiła nieznaczna poprawa usług wywo-

zu odpadów świadczonych przez nową firmę. Unor-

mował się odbiór śmieci zmieszanych, choć trafiają 

się jednostkowe przypadki nieterminowego odbioru 

tych odpadów. Zdarzają się również opóźnienia 

w odbiorze odpadów segregowanych (papier). Naj-

większy problem obecnie to odbiór odpadów wielko-

gabarytowych. 

Wyżej opisana sytuacja powoduje, że do Spółdzielni 

wpływa bardzo dużo skarg i pretensji od mieszkań-

ców. Rozumiejąc powody zdenerwowania niektórych 

mieszkańców mamy nadzieję, że przedstawione po-

wyżej działania Spółdzielni świadczą o tym, że wy-

korzystuje ona wszelkie możliwości interwencji wy-

nikające z aktualnie istniejącego stanu prawnego, 

pomimo tego, że nie jest stroną umowy podpisanej 

z firmą odbierającą odpady. 

Informujemy ponadto, że mieszkańcy również mogą 

zgłaszać zauważone nieprawidłowości w świadczeniu 

usług odbioru odpadów bezpośrednio do Urzędu Mia-

sta Stołecznego Warszawy na infolinię miejską - 

tel. 19 115 lub elektronicznie poprzez portal 

www.warszawa19115.pl. 

Paweł Mikulski 

Mimo problemów, kolejny raz przypominamy w postaci 

graficznej, obowiązujące zasady selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w Warszawie i w Markach. 

Segregacja w Markach 
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OSIEDLE ERAZMA 

OSIEDLE GENERALSKA 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1. Instalacje c.o. 

wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowym Ćmielowska 15, 15A, A. Kamińskiego 6, 8 

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

wymiana wodomierzy z odczytem radiowym 
Erazma z Zakroczymia 4, 6, 7, 8, 13, 
A. Kamińskiego 4, 4A, 12, 14, 16, 18, 22 

3.  Roboty elektryczne 

wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LED teren Osiedla 

montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchu A. Kamińskiego 6A, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A 

4. Docieplenia  

zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów A. Kamińskiego 4 

5.   Roboty drogowe  

wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej 
teren Osiedla 

przełożenie nawierzchni na ciągach pieszych z kostki 

6.  Wymiana okien na klatkach schodowych 

wymiana przeszkleń na klatkach schodowych A. Kamińskiego 4 

7.  Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych A. Kamińskiego 12 

wymiana pokrycia daszków wejściowych Kolonii Kamińskiego + renowacja wejść Kolonia Kamińskiego 

8. Roboty ogólnobudowlane 

remont płyt balkonowych teren Osiedla 

9. Tereny zielone - place zabaw    

pielęgnacja zieleni 
teren Osiedla 

naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych 

10.    Dźwigi    

wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 2 kl. II 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

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

projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Zamiejska 3, 7 

wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w. z zaworami podpionowymi Askenazego 2, Zamiejska 3, 7 

Inne hydrauliczne 2. 

usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla 

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych 
Askenazego 1, 3 ,5, Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23, Okólna 28, 
Remiszewska 1, Zamiejska 13, 15, 17 

3. Instalacje gazowe 

projekt i wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Zamiejska 1 

4. Roboty elektryczne   

wykonanie uziomów budynków mieszkalnych wraz z uziemieniem wyrównawczym Askenazego 2, Zamiejska 3, 7 

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Askenazego 2, 6, 7, Mokra 4, 31, Remiszewska 7, Zamiejska 11 

wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Askenazego 5, Mieszka I 17, Zamiejska 13 

wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Mokra 31 

montaż monitoringu wg bieżących potrzeb 

remont instalacji odgromowej Gajkowicza 3, 7, 9 

5. Renowacje i remonty elewacji 

renowacja elewacji  + wymiana balustrad balkonów + przebudowa wejść do budynku + wymiana 
drzwi wejściowych + wykonanie PT 

Okólna 28 

6. Roboty dekarskie 

roboty awaryjne teren Osiedla 

remont dachu Mokra 33 kl. I, II, III, IV 

7. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych  teren Osiedla - Warszawa, Marki - wg bieżących potrzeb 

wykonanie 10 miejsc postojowych Mieszka I 21/23 

wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 1 

wykonanie projektu organizacji ruchu + wykonanie zabezpieczenia terenu + montaż szlabanów 
związany z uruchomieniem Metra 

Askenazego - Zamiejska 

8.  Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remonty klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek 
Askenazego 6, Gajkowicza 3 kl. I, II, Zamiejska 1 kl. I, II, III, IV, 
Zamiejska 24 

9. Roboty ogólnobudowlane   

kompleksowy remont balkonów/loggii wg bieżących potrzeb 

remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Remiszewska 1, Zamiejska 3 kl. I - V 

przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych do segregacji śmieci w rejonie Zamiejska 5/7, Zamiejska 13 

pojemniki do „wkopania” na segregację śmieci Zamiejska 17 

montaż ogrodzenia Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23, Okólna 28 
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OSIEDLE GENERALSKA c.d. 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 

OSIEDLE KIJOWSKA 

PLAN REMONTÓW NA 2020 ROK 

10. Tereny zielone - place zabaw 

wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb 

11. Inne roboty   

wykonanie siłowni plenerowej  Mieszka I 17 

12.  Dźwigi   

wymiana aparatury sterowej 
Gajkowicza 3 kl. I - II, Zamiejska 1 kl. III - IV; Zamiejska 3 kl. I, III, 
Zamiejska 5 kl. I 

wymiana zespołu napędowego Kuflewska 4, Zamiejska 20 

wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach Mokra 23 

13. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2 

regulacja instalacji c.o. 

Janinówka 13 

wymiana głównych tablic elektrycznych 

wymiana WLZ 

zdjęcie blach na szczytach budynków + docieplenie ścian + wymiana balustrad balkonowych + 
remont wejść do budynku z wymianą drzwi wejściowych 

remont klatek schodowych + wykonanie PT 

modernizacja placu zabaw rejon Janinówka / Kuflewska 

modernizacja klubu osiedlowego „NASZ KLUB” Zamiejska 1 

modernizacja dźwigów (4szt.) Janinówka 13 kl. I, II, III, IV 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

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

montaż wodomierzy radiowych Jagiellońska 62, 64 

2.  Inne hydrauliczne 

wymiana rur, niezbędne roboty w węźle teren Osiedla 

3. Instalacje gazowe 

wymiana instalacji gazowej Targowa 80 i 82 

4.  Renowacja i remonty elewacji 

projekt renowacji elewacji i remontu balkonów + czyszczenie i malowanie elewacji, remont 
balkonów, remont dachu 

Szanajcy 3 

projekt remontu elewacji + wymiana witryn Jagiellońska 4 

5. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych Namysłowska 6, 6a 

6. Tereny zielone - place zabaw 

renowacja zieleni teren Osiedla 

7. Dźwigi 

wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 2 kl. III 

8. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2 

remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi i remontem balkonów 
Jagiellońska 62 

regulacja instalacji c.o. 

wymiana WLZ 
Jagiellońska 62, 64 

remont klatek schodowych 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.    

wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowym Białostocka 48 

2.   Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy z pozostawieniem nakładki radiowej z przeprogramowaniem 
nakładki na nowy wodomierz 

Al. Tysiąclecia 151, Kijowska 11, Radzymińska 60/66 

3. Instalacje gazowe 

wyniesienie kurków gazu na zewnątrz Ząbkowska 40 

4. Roboty elektryczne   

wymiana wewnętrznych lini zasilania (60%) Wiosenna 2 

wymiana wewnętrznych linii zasilania (100%) Siedlecka 1/15 

modernizacja instalacji elektrycznej piwnic i garaży wraz z wymianą tablic głównych Kijowska 11 

5.  Renowacje i remonty elewacji                                       

naprawa, mycie i malowanie elewacji + projekt Łomżyńska 22/24 

docieplenie stropodachu Kijowska 11 

6. Roboty dekarskie   

remont pokrycia dachu ze zrywką Markowska 6 

7. Roboty drogowe 

wymiana nawierzchni przy budynku na kostkę Wiosenna 1 

naprawy nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 
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OSIEDLE KIJOWSKA c.d. 

OSIEDLE PORAJE 

PLAN REMONTÓW NA 2020 ROK 

8. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimi Siedlecka 1/15, Siedlecka 16/24, Wiosenna 2 

9. Roboty ogólnobudowlane   

remont elewacji w systemie STO Białostocka 48 

remont zsypów z wymianą szuflad Siedlecka 1/15, Siedlecka 16/24, Wiosenna 2 

remont balkonów teren Osiedla 

10. Roboty malarskie 

malowanie płotków teren Osiedla 

malowanie balustrad strona północna Kijowska 11 

11.  Tereny zielone - place zabaw 

zabiegi pielęgnacyjne drzew teren Osiedla 

zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Wiosenna 2/Wiosenna 3, górka B Wiosenna 2/Wiosenna 3 

zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Białostocka 11 Białostocka 11 

12. Roboty inne 

montaż szlabanów systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym 
natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanym 

Ząbkowska 40 

wymiana poręczy na poręcz ze stali nierdzewnej Łomżyńska 15/25, Radzymińska 60/66 

13.  Dźwigi   

wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowych Siedlecka 16/24 kl. II osobowy 

wymiana drzwi szybowych 
Łochowska 1/29 kl. I, lewy i prawy, 
Łochowska 1/29 kl. II, lewy i prawy,  
Radzymińska 60/66 lewy i prawy 

wymiana kabiny 
Łochowska 1/29 kl. I, lewy i prawy,  
Łochowska 1/29 kl. II, lewy i prawy 

14. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2 

wykonanie Sali multimedialne Kijowska 11 

wymiana nawierzchni tarasu na lastryko, 50% Białostocka 9 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.   Instalacje c.o. 

wymiana ciepłomierzy Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 

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

wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zestawem hydroforowym Śreniawitów 1, 5, 7 

3. Inne hydrauliczne   

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Antalla 4, Ceramiczna 5, Pancera 5, 7, 8, Porajów 6, 8, Wittiga 1, 3 

wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie wg bieżących potrzeb 

4.  Instalacje gazowe   

wymiana instalacji gazowej Śreniawitów 7 

wymiana instalacji gazowej + projekt Pancera 15 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji Pancera 5, 10, 12, 13, Porajów 6, Wittiga 1 

5. Roboty elektryczne 

naprawa oświetlenia terenu teren Osiedla  

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy energooszczędne z czujkami ruchu Pancera 5, 13, 14 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wymianę WLZ Antalla 4, Atutowa 1, 3, Porajów 5, 6, Wittiga 7, 9 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

6. Renowacje i remonty elewacji 

czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) + remont balustrad balkonowych 
w lokalach mieszkalnych - etap I Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85C 

czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) Gębicka 2, Nagodziców 2, Pancera 7, 10, Śreniawitów 5, 7, Wittiga 6 

7.  Roboty dekarskie 

awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla 

8. Roboty drogowe 

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

naprawa ciągu pieszo-jezdnego Nagodziców 2 

9. Remonty klatek schodowych i wejść do klatek schodowych 

remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projekt Pancera 10, 12, 15, Śreniawitów 7 

10. Roboty ogólnobudowlane 

naprawy izolacji szlicht balkonowych teren Osiedla 

11. Tereny zielone - place zabaw 

uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) 

teren Osiedla 
renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych 

demontaż starych płotków ogrodzeniowych + montaż nowych płotków  II etap 

place zabaw - montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami 

opracowanie projektu kompleksu sportowego (boisko i ścieżka rowerowa) Pancera 8 

12. Roboty inne   

altany i komory zsypowe teren Osiedla 

13. Dźwigi   

wymiana dźwigu Nagodziców 2 (kl. II), Porajów 8 (kl. I) 
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OSIEDLE TARGÓWEK 

PLAN REMONTÓW NA 2020 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek / Adres 

1.  Instalacje c.o.  

regulacja instalacji c.o. Goławicka 7, Prałatowska 6 (kontynuacja prac) 

2.  Inne hydrauliczne 

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Goławicka 3, 7, 11, Kołowa 2, 4, Myszkowska 33, Prałatowska 5, 6 

3. Instalacje gazowe   

projekt wymiany i wymiana instalacji gazowej Prałatowska 6 

remonty bieżące pieców gazowych Tykocińska 42 

4. Roboty elektryczne   

montaż monitoringu wizyjnego Goławicka 7, Olgierda 44, P. Skargi 61 

montaż oświetlenia zewnętrznego Kolonia Prałatowska, Kolonia Goławicka, Kołowa 

montaż szlabanów Kolonia Goławicka 

5. Docieplenia       

ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi (I etap) Goławicka 4, Myszkowska 4, Prałatowska 5 

6. Roboty dekarskie   

remonty awaryjne  teren Osiedla 

7.  Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

8. Remont klatek schodowych i wejść do klatek schodowych   

kompleksowy remont klatek schodowych (I etap) Goławicka 5, Św. Wincentego 40 

9. Roboty ogólnobudowlane 

inne roboty ogólnobudowlane (wyk. pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) teren Osiedla 

10.  Tereny zielone - place zabaw   

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

ogrodzenie terenu Św. Wincentego 40 

doposażenie placu zabaw Radzymińska 97 

11.  Roboty inne 

budowa altanki śmietnikowej Kołowa 4, Prałatowska 2, 4, 5 

12.    Dźwigi 

wymiana dźwigów Smoleńska 82 (kl. V) - 2 szt. 

13. Wykaz prac związanych z programem JESSICA2 

wymiana WLZ 

Prałatowska 4, 6 wymiana głównych tablic elektrycznych 

kompleksowy remont klatek schodowych + projekt 

demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu dachu, wymiana pokrycia dachu, remont 
wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont balkonów, loggii, montaż zabudowy loggii 

Goławicka 4 

demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, remont balkonów, docieplenie stropu dachu, 
wymiana pokrycia dachu, remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku 

Myszkowska 4 

zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont 
kominów, remont balkonów, loggii wraz z wymianą balustrad i warst. posadzkowych, montaż zabudów 
loggii na parterze, remont nisz okiennych oraz wejść do budynku, wymiana opaski wokół bud. (I etap) 

Prałatowska 5 

piecznej nawierzchni i doposażeniem w zabawki, 

z których będą mogły korzystać również niepełno-

sprawne dzieci. Program obejmuje place zabaw zlokali-

zowane w sąsiedztwie budynków Kuflewska 2 na Osie-

dlu „Generalska”, gdzie w ramach aktywizacji młodzie-

ży i osób starszych wykonano dodatkowo siłownię ple-

nerową, oraz Ząbkowska 42 na Osiedlu „Kijowska”. 

W ramach projektu zaplanowano również stworzenie 

sali multimedialnej w budynku przy ulicy Kijowskiej 

11, która stanie się miejscem lokalnej aktywności. 

Lokal będzie ogólnodostępny, przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych, do prowadzenia wszelkiego 

rodzaju szkoleń, spotkań, zebrań, uroczystości i zajęć 

dla mieszkańców Osiedla. 

Celem projektu jest również zapobieganie i przeciwdzia-

łanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie aktyw-

ności mieszkańców poprzez utworzenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie miejsc pozwalających na realizację własnych 

zainteresowań, wypoczynek oraz wzmacnianie więzi 

sąsiedzkich. Do takich miejsc należą Klub Osiedlowy 

„Nasz Klub” na Osiedlu „Generalska”, który zostanie 

wyremontowany i doposażony w nowe sprzęty. 

Całkowity koszt projektu, w którego skład wchodzi 

jedenaście zadań wynosi 26 752 260,00 zł. RSM 

„Praga” w ramach programu Jessica 2 otrzymała po-

moc zwrotną w formie niskooprocentowanego kredytu 

preferencyjnego. 

Mamy nadzieję, że efekt końcowy zadowoli mieszkań-

ców, przyczyniając się do poprawy estetyki otoczenia 

i komfortu zamieszkania. 

Ewelina Tomaszewska 
(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Budynek Prałatowska 6 po termomodernizacji i renowacji elewacji 
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O becny wygląd i charakter Dzielnicy Targówek 

ukształtował się dopiero w drugiej połowie XX 

wieku. W latach 60-tych zaczęto tworzyć osiedla 

z „wielkiej płyty” zaspakajające między innymi potrze-

by mieszkaniowe pracowników pobliskiej FSO i elek-

trociepłowni na Żeraniu czy Polleny Uroda przy 

ul. Szwedzkiej. I tak, w początku lat 70-tych, zrodził 

się pomysł na stworzenie Osiedla Targówek Mieszka-

niowy, które w 1994 roku zostało odłączone od Pragi-

Północ, by stać się odrębną jednostką administracyjną 

i jedną z dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. A po ko-

lejnych kilkudziesięciu latach oczekiwań Targówek wresz-

cie może cieszyć się bezpośrednim dostępem do metra. 

Życie na placu budowy 

Ostatnie cztery lata dla większości mieszkańców Targów-

ka Mieszkaniowego nie należały do najłatwiejszych. Ze 

świecą szukać osoby, której nie zdarzyłoby się narzekać 

na utrudnienia związane z budową nowej nitki II linii 

metra. Ile emocji wzbudziło choćby zniknięcie targowiska 

przy ul. Trockiej z jego dotychczasowej lokalizacji. Do 

tego usuniętych zostało kilka linii autobusowych, a nie-

które z najważniejszych tras pozostawały nieprzejezdne. 

Nie tylko kierowcy samochodów i pasażerowie ZTM 

mieli powody do narzekania - ogrodzony teren budowy 

był istnym labiryntem, z którego często ciężko było się 

wydostać, o czym mogą przekonać się teraz mieszkańcy 

Bródna. Gdy jedni narzekali - inni cieszyli się, że komuni-

kacja na Targówku wreszcie zostanie usprawniona, a do-

jazd do centrum znacznie się skróci. 

Kolejna próba 

Co poniektórzy pamiętali podejmowane jeszcze 

w latach 50-tych ubiegłego wieku próby budowy pod-

ziemnej kolejki, której stacja końcowa miała być zlo-

kalizowana właśnie na Targówku. Prace w tym rejo-

nie trwały w najlepsze, aż do 1957 roku, kiedy osta-

tecznie wstrzymano wszelkie prace związane z budo-

wą metra w Warszawie. Tym samym, nie dziwi nie-

cierpliwość mieszkańców, którzy na stację metra cze-

kali kilkadziesiąt lat i nie mogli pogodzić się z faktem, 

że Targówek, który już dawno mógł znaleźć się na 

podium wśród najlepiej skomunikowanych dzielnic 

stolicy, przegrał choćby z Kabatami, z których do 

Centrum można było dotrzeć do tej pory szybciej niż 

z Targówka, choć ten znajduje się znaczniej bliżej. 

W kwadrans do Centrum 

Przełom nastąpił dość nieoczekiwanie, bo o tym, że 

nowe stacje zaczną funkcjonować poinformowano 

mieszkańców raptem na dwa dni przed planowaną datą 

otwarcia. Komunikacyjna rewolucja na Targówku roz-

poczęła się w niedzielę 15 września. To właśnie wtedy 

ze Stacji Trocka, Targówek Mieszkaniowy i Szwedzka 

odjechały pierwsze pociągi nowej nitki II linii metra 

z pasażerami na pokładzie. Od tego momentu tysiące 

osób uczących się i pracujących po lewej stronie Wisły 

pożegnało się z zatłoczonymi autobusami i przesiadło 

do wygodnego, a co najważniejsze znacznie szybszego 

środka transportu. Teraz trasę od Stacji Trocka do Sta-

cji Świętokrzyska, której przemierzenie autobusami 

zajmowało jeszcze kilkanaście dni temu ok. pół godzi-

ny, można pokonać w zaledwie 13 minut, do tego po-

ciągi kursują w godzinach szczytu co 3 minuty. Budo-

wa nowych stacji to korzyść nie tylko dla mieszkańców 

Targówka, ale również Białołęki i okolicznych miej-

scowości, takich jak Ząbki, Marki czy Radzymin, któ-

rych mieszkańcy, dzięki liniom autobusowym skiero-

wanym na pętlę przy Stacji Trocka, dużo sprawniej 

przemieszczą się na Śródmieście. 

Miejsce na pudle? 

Jeszcze w 2017 roku serwis Otodom przygotował ran-

king najlepszych do życia dzielnic Warszawy. Targó-

wek znalazł się wtedy dopiero na dwunastym miejscu. 

W większości kategorii, w których mieszkańcy oceniali 

choćby sąsiedztwo, tereny zielone czy zaplecze rekrea-

cyjno-rozrywkowe, Targówek plasował się zazwyczaj 

w połowie stawki. Dzielnica wypadła jednak dużo go-

rzej pod względem łatwości dojazdów - gdzie zajęła 

dopiero czternaste miejsce. Choć zestawienie powstało 

raptem dwa lata temu, to zmiany jakie zaszły od tamtej 

pory na Targówku pozwalają mieć nadzieję na dużo 

lepszy wynik w przyszłości. 

Dzielnica przeszła na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

olbrzymią metamorfozę i coraz ciężej dostrzec w niej 

ślady dawnej wsi Targowe Małe z drewnianą zabudo-

wą, a coraz bliżej jej do centrum stolicy. 

Wszystkie zmiany w komunikacji przedstawione 

zostały na poniższym schemacie. Szczegółowy roz-

kład znajduje się także na stronie internetowej ZTM 

Warszawa. 

Ewelina Domaszewska 
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 N ajwiększą tegoroczną inwestycją w Osiedlu 

„Erazma” jest kompleksowy remont klatek scho-

dowych budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 4. 

Klatki schodowe stanowią część wspólną w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, z których korzystają 

wszyscy mieszkańcy. Przestrzeń ta jest jego wizytów-

ką i to ona wywołuje pierwsze wrażenie po wejściu do 

obiektu. To właśnie tutaj, w tym wspólnym przedpo-

koju bloku, spotykają się sąsiedzi czekając na windę, 

to tu lokatorzy przechodzą z zakupami, transportują 

rowery, przenoszą wszelakie sprzęty. Klatki schodowe 

są wobec tego eksploatowane każdego dnia, co jest 

widoczne między innymi na ścianach, gdzie mogą 

powstać zarysowania, obicia i zabrudzenia spowodo-

wane transportem mebli czy sprzętów sportowych tj. 

rowery, hulajnogi. Często widoczne są na nich także 

przejawy wandalizmu. 

Klatki schodowe, oprócz funkcji przechodniej w ciągu 

komunikacyjnym, służą również do sprawnej i bezko-

lizyjnej ewakuacji. O czym należy pamiętać  w sytua-

cji zagrożenia. 

Plan remontowy na rok 

2019 w Administracji 

Osiedla „Erazma” prze-

widuje wykonanie kom-

pleksowego remontu 

trzech klatek schodo-

wych w budynku przy ul. 

Erazma z Zakroczymia 4. 

Zakres robót obejmuje 

prace malarskie na stro-

pach, biegach, podcią-

gach i ścianach. Zrezy-

gnujemy z lamperii, któ-

rą zastąpi dobrej jakości 

farba odporna na wilgoć 

i czyszczenie w jasnej 

kolorystyce. Emalii 

akrylowej użyjemy do 

pomalowania takich elementów jak: ościeżnice, 

drzwi do pomieszczeń zsypowych i schowków, balu-

strady i krat. Wymienione zostaną skrzynki elek-

tryczne, hydrantowe, zabudowy pionów instalacyj-

nych, parapety okienne i włączniki dzwonkowe. 

Uporządkowana zostanie również instalacja teletech-

niczna. Na parterach ułożony zostanie gres, na ścia-

nach polerowany, a na posadzkach z fakturą antypo-

ślizgową.  

Dodatkowo gres znajdzie swoje miejsce na portalach 

windowych każdej kondygnacji oraz na ostatniej kon-

dygnacji w łącznikach korytarzy klatek schodowych. 

Przyjemnym akcentem będą na pewno nowe pochwy-

ty drewniane na balustradach klatek schodowych. 

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności związa-

ne z przeprowadzanym remontem. 

Andrzej Mioduszewski 

Osiedle Erazma 

A dministracja Osiedla „Erazma” z radością infor-

muje o nowopowstałym boisku w kolonii ulic 

Kamińskiego - Ćmielowska. Mieszkańcy już od daw-

na oczekiwali na realizację wspomnianej inwestycji, 

dającą jednocześnie możliwość wypełniania wolnego 

czasu poprzez aktywność ruchową w Osiedlu 

„Erazma”. Marzenia szczególnie młodszych miesz-

kańców spełniły się w dniu 31.07.2019r., poprzez 

udostepnienie wielofunkcyjnego boiska wykonanego 

ze sztucznej nawierzchni. Boisko przeznaczone jest do 

uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki 

nożnej oraz badmintona. Nie zabrakło również małej 

trybuny, gdzie ze spokojem można obserwować zma-

gania sportowe zza siatki zabezpieczającej. W celu 

zwiększenia wygody korzystania zamontowano nowo-

czesne oświetlenie oraz objęto boisko systemem mo-

nitoringu wizyjnego, zwiększając jednocześnie bez-

pieczeństwo jego użytkowników. 

Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do 

niedzieli w miesiącach letnich (maj - wrzesień) w go-

dzinach od 8:00 do 21:00, natomiast w okresie zimo-

wym (październik - kwiecień) od 8:00 do zmroku. 

Po wskazanych godzinach boisko jest zamykane 

oraz objęte ochroną tak, by ewentualna nocna ak-

tywność „sportowa” nie zaburzyła spokoju okolicz-

nym mieszkańcom. 

Przy realizacji obiektu sportowego uwzględniono 

jednocześnie potrzeby okolicznych mieszkańców 

korzystających z parkingu osiedlowego. Wyznaczo-

no na nowo miejsca postojowe oraz wymieniono 

dotychczasowe oświetlenie na energooszczędne, 

nawiązujące do tego powstałego na terenie boiska. 

Zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców do 

wspólnej zabawy życząc bezpiecznej i zawsze zdro-

wej rywalizacji. 

Maciej Gaik 

Osiedle Erazma 
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N a terenie Osiedla „Poraje”, w budynkach przy 

ul. Pancera 8 i Pancera 17, trwają prace związane 

z remontem klatek schodowych o podwyższonym stan-

dardzie. W tym roku do zrealizowania pozostał jeszcze 

remont klatek schodowych i wejść do nich w budynku 

przy ul. Śreniawitów 5. Remont klatek o podwyższo-

nym standardzie to przede wszystkim wymiana drzwi 

wejściowych, ułożenie płytek gresowych na posadz-

kach na parterze, a w niskich budynkach na wszystkich 

kondygnacjach. Uporządkowane zostaną kable, które 

zostaną umieszczone we wspólnych  kanałach. Kolejne 

zadanie to szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, 

wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne 

oprawy typu LED z czujkami ruchu, a także wymiana 

starych parapetów lastrykowych na nowe z konglome-

ratu. Wymienione zostaną wszelkie drzwiczki stalowe, 

oczyszczone i pomalowane balustrady schodowe. 

Zakończono remont wejść do klatek schodowych 

w budynkach przy ul. Porajów 6 i Wittiga 9 w zakre-

sie wymiany lastrykowej nawierzchni schodów i po-

destów, drzwi wejściowych, nowych nierdzewnych 

poręczy i płytek gresowych ułożonych na wewnętrz-

nych ścianach wejść. 

Zakończona została renowacja elewacji budynków w za-

kresie oczyszczenia, odgrzybienia, gruntowania i malo-

wania farbami o podwyższonej odporności mikrobiolo-

gicznej przy ul. Gębickiej 4 i Wittiga 9. W trakcie są 

prace renowacyjne elewacji budynków przy ul. Pora-

jów 4, Pancera 8, Pancera 13 i Pancera 17. Podczas 

renowacji elewacji budynku czyszczone i malowane są 

również stalowe balustrady balkonowe w nowym jed-

nakowym kolorze dla danego budynku. 

Trwają prace drogowe polegające na naprawie drob-

nych uszkodzeń w nawierzchniach oraz utwardzeniu 

ażurowymi płytami betonowymi poboczy ciągów 

pieszo-jezdnych. Przy budynkach Pancera 7 i Śrenia-

witów 12 powstają nowe zatoczki parkingowe na 10 

miejsc postojowych każda. 

W tym roku wykonano remont dachu budynku przy 

ul. Wittiga 2 polegający na usunięciu starych uszko-

dzonych i osłabionych fragmentów papy, oczyszcze-

niu miejsc po zerwanej papie i wypełnieniu ich war-

stwą nowej papy termozgrzewalnej. Nową papę wy-

klejono aż na obwodową attykę dachu w celu wyeli-

minowania podciekania wody pod blachą attykową. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

zmniejszenia kosztów eksploatacji wymieniono dźwi-

gi windowe w budynkach przy ul. Nagodziców 2 - 

klatka III i Wittiga 7 - klatka II. Wymieniona została 

również instalacja gazowa w budynku przy ul. Szczę-

śliwej 2. W budynkach przy ul. Śreniawitów 5 i 7 

wymieniona zostanie wewnętrzna linia zasilająca 

instalacje elektryczne WLZ wraz z tablicami roz-

dzielczymi. Do końca roku zostanie wykonane nowe 

przyłącze wody do budynków przy ul. Nagodziców 2, 

Nagodziców 3 i Śreniawitów 2. 

Andrzej Chromiec 

Osiedle Poraje 

P rojekt budowy miejsc postojowych (zatoki) po-

dyktowany był zapotrzebowaniem na zwiększe-

nie ilości miejsc oraz na usystematyzowaniem prawi-

dłowego parkowania samochodów przy nieruchomo-

ści zlokalizowanej w pobliżu budynku przy ul. Era-

zma z Zakroczymia 13. 

Z uwagi na niewystarczającą liczbę miejsc oraz niekiedy 

nieodpowiedni sposób pozostawiania samochodów na 

nieoznaczonych miejscach postojowych przez kierow-

ców, Administracja Osiedla „Erazma” w czerwcu br., 

wykonała zatokę postojową przy budynku Erazma 

z Zakroczymia 13. Przeprowadzona modernizacja ma 

służyć poprawie jakości oraz zoptymalizowaniu parko-

wania przy budynku. 

Zatoka posiada miejsca postojowe pokryte płytami 

ażurowymi oraz wyznaczone stanowiska dla osób nie-

pełnosprawnych. 

Została ona otoczona nowymi nasadzeniami, a teren 

wokół niej zrewitalizowany roślinnością, która podnosi 

walory estetyczne. 

Agnieszka Oziębło 

Aleksandra Kozłowska 

Osiedle Erazma 

Budynek Gębicka 4 przed renowacją elewacji 

Wejście do klatki schodowej w budynku Porajów 6 przed remontem 

Wejście do klatki schodowej w budynku Porajów 6 po remoncie 

Budynek Gębicka 4 po renowacji elewacji 

Budynek Wittiga 9 przed renowacją elewacji Budynek Wittiga 9 po renowacji elewacji 
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Z akończyła się rewitalizacja budynków przy ul. 

Prałatowskiej 4 i 6, prowadzona w ramach pro-

gramu unijnego Jessika 2 (więcej o tym programie 

piszemy na stronie 1). W ramach prac modernizacyj-

nych i remontowych wykonano ocieplenie budyn-

ków, które zostało pokryte nowym tynkiem mineral-

nym. Elewacje zostały pomalowane na jasny kolor. 

Przeprowadzono kompleksową modernizacje balko-

nów i wejść do klatek schodowych. Dodatkowo wy-

remontowane zostały dachy budynków. Dzięki po-

wyższym pracom poprawiono efektywność energe-

tyczną i wygląd budynków. 

Administracja Osiedla „Targówek” po zakończeniu 

prac termomodernizacyjnych budynków przy ul. Prała-

towskiej 4 i 6 przystąpiła do kompleksowej renowacji 

terenu. W ramach tych prac wykonano pielęgnację ist-

niejących krzewów i drzew oraz założono nowe trawni-

ki. Dodatkowo na frontach budynków w miejscach, 

gdzie roślinność do tej pory nie występowała nasadzo-

no nowe rośliny typu Tawuła Goldmund, Trzmielina 

Oskrzydlona, Hortensja Bukietowa, Tuja Szmaragdo-

wa, Jałowiec Rozesłany Nana, Irga Błyszcząca. Nasa-

dzenia zostały wykorowane i otoczone ekobordami, co 

zabezpieczy je przed chwastami i przemarzaniem. 

W celu poprawianie walorów wizualnych przy wejściu 

do klatki schodowej I i II budynku przy ul. Prałtow-

skiej 6 ustawiono ozdobne gabiony, w których nasa-

dzono Trzmielinę Japońską. 

Komplet prac rewitalizacyjnych został dopełniony 

wykonaniem nowego ogrodzenia terenów zielonych 

komponującego się kolorystycznie z odnowioną ele-

wacją budynku. Dla wygody i bezpieczeństwa pie-

szych ułożono wzdłuż wejść do klatek przy ul. Prała-

towskiej 6 nowe chodniki. 

Docelowo Spółdzielnia planuje odnowienie całej 

Kolonii Prałatowska, w następnej kolejności - w ko-

lejnych latach - remontowane będą budynki Prała-

towska 2, 5 i 8. 

Nie czekając na zakończenie prac, podjęto decyzję 

o postawieniu szlabanów przy ulicy Prałatowskiej 2 

i Prałatowskiej 5, zamykając tym samym wewnętrz-

ną uliczkę osiedlową. 

Z roku na rok zwiększa się ilość samochodów poru-

szających się po terenie Warszawy natomiast miejsc 

parkingowych nie przybywa, a nowo budowane miej-

Osiedle Targówek 

N ajmłodsi mieszkańcy Osiedla „Targówek” od 

końca czerwca br. mogą korzystać ze zmoderni-

zowanego placu zabaw przy ulicy Radzymińskiej 97. 

Nowe urządzenia zostały dobrane w taki sposób, aby 

mogły z nich korzystać dzieci w różnym wieku. Zosta-

ły one w większości wykonane z drewna i posiadają 

stosowne certyfikaty. 

Największym zainteresowaniem wśród użytkowni-

ków placu cieszyła się huśtawka wahadłowa typu 

„bocianie gniazdo”, nawet starsi użytkownicy mieli 

wielką frajdę z zabawy. W następnej kolejności zna-

lazły się: zestaw zabawowy „BIS-2” oraz karuzela. 

Ten pierwszy gwarantuje świetną zabawę dla młod-

szych i starszych dzieci ze względu na różnorodność 

konstrukcji, z jakich został stworzony. Elementy 

wchodzące w skład zestawu to: dwie zadaszone wie-

że, podesty kwadratowe, zjeżdżalnie (w tym jedna 

spiralna), przejście przez tubę i po belce, most rucho-

my, wejście po przeplotni i po ściance wspinaczko-

wej, zjazd po rurze strażackiej oraz drążki gimna-

styczne do przewrotów. Na placu nie mogło zabrak-

nąć karuzeli dodatkowo wyposażonej w siedziska 

z oparciami, która cieszyła się dużym zainteresowa-

niem najmłodszych. Nie mniej uciechy miały również 

maluszki korzystające z huśtawki posiadającej siedzi-

sko kubełkowe. Dla rodziców i opiekunów ustawiono 

dodatkowo drewniane ławki, na których mogą odpo-

cząć i przyglądać się swoim szalejącym pociechom. 

Na placu zabaw postawione zostały także stojaki, 

przy których cykliści bez obaw będą mogli pozosta-

wić swój rower. Teren pod urządzeniami, które wy-

magały strefy bezpieczeństwa wydzielono belkami 

drewnianymi, a jako podłoże zastosowano piasek 

certyfikowany. 

Istniejące ogrodzenie placu zabaw zostało naprawione 

i na nowo pomalowane w kolorze grafitowym. 

Warto nadmienić, że przed rozpoczęciem modernizacji 

dokonano pielęgnacji istniejącej zieleni, a na przełomie 

października i listopada br. planowane jest nasadzenie 

nowych roślin na skwerku przy furtce oraz posadzenie 

drzewa. W 2020 roku Administracja Osiedla 

„Targówek” planuje doposażyć plac o dodatkowe urzą-

dzenie, którym będzie linarium. 

Monika Szymańska 

Osiedle Targówek 

skie parkingi są kroplą w morzu potrzeb. Największe 

problemy mają osoby mieszkające przy dużych wę-

złach komunikacyjnych lub stacjach Warszawskiego 

Metra. Wielu kierowców podjeżdża do najbliższej 

stacji pozostawiając samochód na parkingach osie-

dlowych blokując tym samym miejsca mieszkańcom 

lub rozjeżdżając trawniki stawiając samochody nie-

zgodnie z przepisami. Z takim problemami mieli 

zmierzyć się mieszkańcy ulicy Prałatowskiej, gdyż 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstała stacja dru-

giej linii metra. 

Decyzja o montażu szlabanów spotkała się z ciepłym 

przyjęciem przez mieszkańców a nowoczesny system 

pozwala ograniczyć wjazd osób z poza osiedla umoż-

liwiając dostęp tylko posiadaczom karty magnetycz-

nej, którą mieszkańcy otrzymali bezpłatnie. W trosce 

o bezpieczeństwo mieszkańców szlabany zostały 

wyposażone w system SOS zapewniający dostęp dla 

karetki, Straży Pożarnej i Policji. Pojazdy uprzywile-

jowane mogą w łatwy sposób sterować pracą szlaba-

nu wystarczy, że na około 2 sekundy włączą sygnały 

dźwiękowe. Zmieniona organizacja ruchu w znaczą-

cy sposób poprawia płynność ruchu na ulicy i zwięk-

sza bezpieczeństwo mieszkańców przechadzających 

się po terenie osiedla. W ślad za tym stworzone zo-

stały dodatkowe miejsca parkingowe, które dzięki 

zamknięciu ulicy służyć będą jedynie mieszkańcom 

i ich najbliższym. Podczas projektowania nowej or-

ganizacji ruchu zadbano o zwiększenie ilości miejsc 

dla osób niepełnosprawnych oraz całkowicie wymie-

niono oznakowanie. Po uruchomieniu szlabanów 

znacząco zmniejszyła się ilość samochodów wjeż-

dżających na teren osiedla a mieszkańcy mogą cie-

szyć się bezpieczną i zmodernizowaną ulicą. 

Oskar Nagiel 

Janusz Lesisz 

Tomasz Łapka 
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w iele osób spośród mieszkańców Osiedla 

„Kijowska” posiada samochody, które chcieli-

by parkować możliwie najbliżej miejsca zamieszkania. 

Niestety ilość miejsc postojowych w układzie drogo-

wym naszej dzielnicy jest mocno ograniczona, a ilość 

samochodów nieustanie rośnie, tak jak przybywa 

mieszkańców naszej okolicy i osób odwiedzających 

powstające wciąż nowe obiekty i instytucje, jak np. 

Centrum Koneser. Rozwój Pragi jest zjawiskiem pozy-

tywnym i pożądanym, wiąże się jednak z szeregiem 

uciążliwości dla dotychczasowych mieszkańców, a szcze-

gólnie uciążliwy jest problem braku miejsc postojo-

wych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Spółdziel-

ców - RSM „Praga” zamknęła w kilku miejscach teren 

osiedlowy szlabanami otwieranymi za pomocą kart 

zbliżeniowych, co pozwoliło na ograniczenie wjazdu 

na teren Osiedla osobom postronnym, które dotychczas 

często pozostawiały tu swoje pojazdy. Na terenie we-

wnątrzosiedlowym nie ma niestety miejsc postojowych 

w ilości wystarczającej dla wszystkich mieszkańców, 

każdy jednak ma możliwość wjazdu na teren, co jest 

istotne np. w przypadku dojazdu z ciężkimi bagażami 

lub w przypadku osób niepełnosprawnych. Zainstalo-

wanie szlabanów przyniosło oczekiwany skutek, a sy-

tuacja na parkingach wewnątrz Osiedla uległa wyraźnej 

poprawie, co potwierdzają także informacje otrzymy-

wane od mieszkańców naszego Osiedla. Zdarzają się 

wprawdzie dewastacje szlabanów, zwłaszcza w okresie 

krótko po ich zamontowaniu, z czasem jednak sytuacja 

normuje się, a wjazd na teren osiedlowy odbywa się 

bez przeszkód. Podkreślić tu należy, że system stero-

wania zastosowany w zamontowanych urządzeniach 

umożliwia bezpośredni wjazd pojazdom uprzywilejo-

wanym, co pozwala na sprawne działanie w tzw. sytua-

cjach losowych. W niedługim czasie planujemy zainsta-

lowanie szlabanów we wjeździe na teren przed budyn-

kiem Ząbkowska 40, gdzie trudności związane z parkowa-

niem nasilają się także w dni wolne od pracy, co związane 

jest z działalnością Centrum Koneser. W tym przypadku 

wjazdy są jednak zlokalizowane na terenie miejskim, z tego 

więc powodu sprawa parkingu przy Ząbkowskiej 40 była 

tematem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalne-

go Rady Dzielnicy Praga Północ. Podjęte zostały także 

ustalenia podczas spotkania z panem Dariuszem Kac-

przakiem - Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Praga Północ. 

Zgodnie z podjętymi podczas spotkania ustaleniami, 

przygotowane zostanie porozumienie z Zakładem Go-

spodarowania Nieruchomościami w sprawie zamknięcia 

parkingu szlabanem, a możliwość wjazdu na jego teren 

udostępniona zostanie mieszkańcom budynku Ząbkow-

ska 40 i posesji sąsiednich, do których dojazd odbywa 

się dotychczas poprzez teren parkingu. 

Spółdzielnia podjęła także współpracę ze środowiskiem 

organizacji pozarządowych w celu rozszerzenia Strefy 

Płatnego Parkowania Niestrzeżonego także na ulice 

w rejonie Osiedla „Kijowska”. Wprowadzenie płatnego 

parkowania stanowi obecnie jedyne skuteczne rozwiąza-

nie umożliwiające mieszkańcom Osiedla „Kijowska” 

zaparkowanie pojazdów na ulicy, ale w bezpośredniej 

bliskości miejsca zamieszkania. Mieszkańcy posiadający 

pojazdy mogą skorzystać z rocznego abonamentu w cenie 

30 zł, zaś pozostałe osoby zobowiązane będą do wnosze-

nia opłat za parkowanie wg cennika Zarządu Dróg Miej-

skich m.st. Warszawy. 

Maciej Czernikowski 

Osiedle Kijowska 

P rzy budynku Namysłowska 6a została wykonana 

rekultywacja trawnika. Usunięto wierzchnią war-

stwę ziemi, którą zastąpiono żyzną glebą. Na całej 

powierzchni wyrównanego terenu została zasiana 

trawa. Dodatkowo wzdłuż chodnika powstały nowe 

nasadzenia drzew. Posadzono drzewa z gatunku głóg 

(Crataegus). Administracja Osiedla „Jagiellońska” 

wiosną 2020 roku planuje dalsze prace związane 

z konserwacją zieleni na terenie nieruchomości Na-

mysłowska 6 i 6a, w zakres których będą wchodzić 

nie tylko prace pielęgnacyjne, ale również wykona-

nie nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

Na terenie nieruchomości Szanajcy 3 zostały posa-

dzone cztery drzewa w ramach nasadzeń zastęp-

czych. Za wycięte wiosną drzewa posadzone zostały 

dwie sosny (Pinus) oraz dwa jarzęby (Sorbus). Drze-

wa posadzone zostały tak, aby pozostawić na placu 

zabaw więcej miejsca do zabawy dla dzieci. Daje to 

również możliwość ewentualnego dostawienia no-

wych zabawek dla najmłodszych. 

W związku ze starzejącym się drzewostanem pozo-

stającym w zasobach Osiedla „Jagiellońska” coraz 

częściej będą prowadzone wycinki starych, chorych, 

lub niewłaściwie uformowanych drzew. Każde wy-

cięte drzewo, zawsze zastępowane jest nowym, mło-

dym nasadzeniem. Pozwala to na wprowadzenie 

świeżości w otaczającej nas zieleni. 

Przemysław Wiśniewski 

Osiedle Jagiellońska 

Zarząd, Rada Osiedla Erazma RSM „PRAGA”,  

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Oddział Tarchomin  

we współpracy z Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej 

im. Marii Szypowskiej  

przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie  

serdecznie zapraszają do udziału w konkursie kulturowo-varsavianistycznym  

MIEJSCA PAMIĘCI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE - 80. rocznica wybuchu 

 II wojny światowej we wspomnieniach 
Zainteresowanych udziałem w konkursie MIESZKAŃCÓW RSM „PRAGA” 

prosimy o nadesłanie swoich: 

• wspomnień, związanych z miejscami historycznymi, położonymi na terenie Warszawy (kategoria literacka)   

• kopii fotografii z albumów rodzinnych i opatrzenie ich komentarzem (kategoria medialna)  

• zdjęć wykonanych współcześnie i opatrzenie ich komentarzem (kategoria fotograficzna) 

Prace prosimy nadesłać listownie lub mailem na adres Zarządu RSM „Praga” lub dostarczyć 

do właściwych Administracji Osiedla RSM „Praga”. 

Spotkanie z nagrodzonym mieszkańcami oraz publikacja i promocja 

ich prac nastąpi w marcu 2020 roku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZBUDOWANIA NASZEGO KOLEJNEGO WARSZAWSKIEGO 

„DOMU PAMIĘCI”, ABY SŁUŻYŁ PRZYSZŁYM POKOLENIOM W RAMACH PROJEKTU 

VARSAVIANISTYCZNEGO „GŁOS DAWNEJ WARSZAWY ZAWSZE MŁODY” 

J edni są za ich pozostawieniem, a inni wręcz prze-

ciwnie. Korzystają z nich wszyscy - młodsi, star-

si, dzieci, dorośli, kobiety, mężczyźni. Ławki na 

terenie naszego osiedla są dla niektórych miejscem 

spotkań i rozmów z sąsiadami. Dla innych są przy-

stankiem w drodze powrotnej z zakupów. Są też nie-

stety tacy, którzy traktują je jako idealną lokację do 

całonocnego spożywania alkoholu. Ławki są jednak 

potrzebne - konieczne jest więc znalezienie rozwią-

zania, które, choćby w pewnym stopniu, pogodzi 

oczekiwania zwolenników i przeciwników. Na pew-

no potrzebna jest zmiana w świadomości ludzi, od-

powiednie wychowanie, edukacja, a równocześnie 

podejmowanie interwencji w konkretnych przypad-

kach zakłócania spokoju czy spożywania alkoholu. 

Konsekwencja w działaniu pozwoli wówczas zacho-

wać ławki, ale ograniczyć przypadki uciążliwych 

zachowań nielicznej przecież grupy, spośród osób 

z nich korzystających. 

Adrian Przybysz 

Osiedle Kijowska 
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W  ramach strategii remontowej Osiedle 

„Generalska” przechodzi wiele zmian. Są one 

wprowadzane sukcesywnie, zgodnie z planem remon-

towym. Z prac zaplanowanych na III kwartał bieżącego 

roku została wykonana siłownia plenerowa pomiędzy 

budynkami Janinówka 9 i Kuflewska 2. 

Siłownie plenerowe to urządzenia do ćwiczeń zlokali-

zowane na świeżym powietrzu. Jest miejscem ćwiczeń, 

wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Sprzęty, 

które wchodzą w jej skład przeznaczone są dla dzieci, 

dorosłych i seniorów, laików i zaawansowanych spor-

towców. Ułatwieniem dla osób początkujących są 

instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania 

ze sprzętu. Na naszej siłowni plenerowej możemy 

znaleźć między innymi takie urządzenia jak: Waha-

dło, Wioślarz, Twister czy Orbiter eliptyczny. 

Dobrze wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej 

mogą mieć formę rehabilitacji. Ćwiczenia na wyciągu 

górnym pomagają przy bólach pleców, twister wzmoc-

ni kondycję, a na motylku można poprawić prawidłową 

postawę ciała. Osoby starsze, które nie mogą uprawiać 

sportów, korzystając z siłowni plenerowych - mogą 

poprawić kondycję stawów, mięśni i całego ciała. 

Trening siłowy na dworze redukuje stres. Wpływa na 

to obecność koloru zielonego, który uspokaja i łagodzi 

nerwy. Ćwiczenia wpływają na poprawę krążenia krwi, 

koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Wyko-

nując je zgodnie z instrukcją poszczególnych urządzeń, 

z pewnością wzmocni się mięśnie całego ciała. Prze-

prowadzono badania, które dowodzą, że zajęcia rucho-

we na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści, 

niż wewnątrz zamkniętego pomieszczenia. Lepiej do-

tleniony organizm jest bardziej wytrzymały i szybciej 

redukuje tkankę tłuszczową. Ćwicząc na dworze uzu-

pełniamy poziom witaminy D, która odpowiada m.in. 

za nasze dobre samopoczucie i odporność. 

Dużą zaletą siłowni plenerowych jest to, że są darmo-

we i dostępne dla każdego. Te, które znajdują się obok 

placów zabaw, mogą zachęcić rodziców do ruchu. Kie-

dy dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli zamiast sie-

dzieć na ławce, mogą zadbać o sylwetkę. Siłownie 

zewnętrzne przyczyniają się do propagowania zdrowe-

go trybu życia społeczności. Zarówno regularnie wy-

konywane ćwiczenia jak i okazjonalny trening wpły-

wają korzystnie na zdrowie użytkowników. 

Agnieszka Kicek 

Osiedle Generalska 

W  Osiedlu ,,Generalska” kontynuowane są prace 

związane z remontem elewacji budynków. 

W bieżącym roku w ramach projektu JESSICA 2 pro-

wadzone są prace remontowo-modernizacyjne elewacji 

budynku Janinówka 13, których zakres obejmował 

będzie m.in.: 

 demontaż blach trapezowych i rozbiórkę istniejącego 

docieplenia na ścianach, 

 docieplenie budynku przy użyciu styropianu grafito-

wego, a powyżej wysokości 25 m wełną mineralną, 

 malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższo-

nej odporności na odziaływanie alg i grzybów, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich i podokienników, 

 wymianę balustrad balkonowych w całości na nowe 

mocowane do czoła płyty balkonowej,  

 wymianę opaski wokół budynku, 

 wymianę instalacji odgromowej, 

 kompleksową renowację wejść do budynku wraz 

z wyłożeniem ścian płytkami polerowanymi wielko-

formatowymi, ułożeniem nowych okładzin z lastryko 

w technologii płukanej oraz wymianą drzwi wejściowych 

 remont klatek schodowych,  

 modernizację dźwigów wraz z wymianą kabin i drzwi,  

 wymianę głównych tablic elektrycznych i WLZ. 

Po zakończeniu prac remontowych wykonana zostanie 

rekultywacja terenów zielonych i nowe nasadzenia 

roślinne. Zamontowane zostanie nowe ogrodzenie tere-

nów zielonych przed budynkiem oraz wykony zostanie 

chodnik z kostki brukowej, stanowiący kontynuację 

ciągu pieszego wzdłuż ulicy Janinówka. 

Tomasz Skwierczyński 

Osiedle Generalska 

27  września 2019 r. na Targówku w godzinach 

16.00 - 20.00 odbyła się rodzinna gra miejska 

pt: „WY - gry - WAM TARGÓWEK”. Do udziału 

w grze zgłosiły się takie instytucje z Targówka jak: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targó-

wek , Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 12, Świetli-

ca „Pod Aniołem”, Cafe „Tortownia”, „Otwarta Ram-

pa”, Towarzystwo „Ta Szansa”, „Stowarzyszenie dla 

Rodzin”, „Kolejka Marecka” oraz Kluby Osiedlowe 

RSM „PRAGA”: „PINOKIO” i „NASZ KLUB.” Ce-

lem gry były przede wszystkim: integracja mieszkań-

ców, wzmocnienie więzi sąsiedzkich, a także promocja 

naszych placówek. W grze mogły wziąć udział całe 

rodziny, grupy znajomych, gracze indywidualni. Zasa-

dy gry były bardzo proste należało wykonać 6 z 8 za-

dań, które czekały na uczestników w każdej placówce. 

Do zadań należało m.in. wykonanie ludzików z ziem-

niaków, ułożenie krótkiego wiersza o tematyce jesien-

nej, zbieranie darów jesieni tj. kasztanów, liści żołędzi, 

a następnie ułożenie napisu JESIEŃ przed Cafe 

„Tortownia”, wykonanie wianuszka z liści i wiele in-

nych zabaw. Na uczestników zabawy w każdym punk-

cie czekał też poczęstunek np. w Klubie Pinokio można 

było napić się gorącej malinowej herbatki oraz zjeść 

ciasteczka korzenne, a Pani Joanna Górniak z „Otwartej 

Rampy” zamówiła specjalnie pyszne jabłka z sadu spod 

Grójca. Następnie o godz. 19.15 w „Przestrzeni Ekspe-

rymentalnej” Teatru Rampa zostały rozlosowane na-

grody. Sponsorem nagród była również Robotnicza 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”. Można było 

wygrać wejściówki do Multikina, kubeczki, t-shirty, 

torby lniane i inne. Grupy, które zaliczyły wszystkie 

zadania otrzymały dodatkowo od Właścicielki „Cafe 

Tortownia” kupony na gorącą czekoladę.  

Widać było, że uczestnikom sprawiło to wielką frajdę 

i że dobrze się przy tym bawili. Było to miłe spędzenie 

piątkowego popołudnia. 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej 

www.rsmpraga.pl - już niedługo wystartujemy 

z rodzinną grą miejską z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia.  

Zapraszamy! 

Edyta Barcikowska 
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S zanowni mieszkańcy - w związku z ostatnimi 

próbami wyłudzania pieniędzy od naszych loka-

torów, przypominamy, że wszelkie prace remontowe 

są ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz 

w gablotach na klatkach schodowych. Prosimy o za-

chowanie szczególnej ostrożności podczas wpuszcza-

nia obcych osób do budynków i mieszkań oraz o za-

mykanie za sobą drzwi wejściowych na klatki scho-

dowe. W miarę możliwości prosimy również o wery-

fikowanie kogo wpuszczamy do budynku. Prosimy 

uważać m.in. na osoby: oferujące inspekcję lodówek, 

zbierające zaliczki na wymianę drzwi do mieszkań, 

proponujące wymianę liczników na takie, dzięki któ-

rym będzie się płaciło o wiele mniejsze rachunki. 

Pracownicy naszej administracji posiadają klucze 

i kody wejściowe na klatki schodowe. Gdy nie mają 

Państwo pewności, kim jest osoba błąkająca się po 

Państwa klatce schodowej - prosimy o zgłoszenie 

tego pod numerem 112 lub 986. 

Adrian Przybysz 

Nagły telefon, w słuchawkę wypłakuje się wnuczek lub 

inny krewny błagający o pieniądze... To oszust! 

Bezczelni złodzieje żerują na dobrym sercu senio-

rów. Dzwonią do nich udając krewnych i proszą 

o pożyczenie pieniędzy. Zwykle, zanim starsza oso-

ba zorientuje się, że padła ofiarą oszustwa - traci 

życiowe oszczędności. 

W dzisiejszych czasach złodzieje sięgają po coraz 

bardziej finezyjne i „pomysłowe” metody. Ostatnimi 

czasy coraz głośniej mówi się o metodach wyłudzeń 

finansowych „na wnuczka”. Pomimo licznych ostrze-

żeń wydawanych w mediach i internecie, powyższy 

proceder jest odnotowywany regularnie przez policję.  

Metoda ta polega zazwyczaj na podjęciu kontaktu 

z osobą i prośbie o pomoc finansową dla kogoś 

z rodziny, kto znalazł się w trudnej sytuacji, uległ 

wypadkowi itp. 

Dobroduszność i chęć niesienia pomocy, a także na-

iwność i troska o rodzinę odbiorcy telefonu sprawia, 

że niekiedy po krótkiej rozmowie ofiara takiej kra-

dzieży przekazuje obcej osobie nawet cały dobytek 

swojego życia. W ogromnej większości takich przy-

padków okazuje się, że nikt z rodziny nie uczestni-

czył w opisanej przez rozmówcę sytuacji, ale wtedy 

niestety jest już za późno… 

Krótko po takim telefonie niejednokrotnie dzwoni drugi 

rozmówca, podający się za pracownika służb munduro-

wych i mówi, że poprzedni nawiązany kontakt był próbą 

wyłudzenia. Prosi o pomoc w złapaniu oszustów i zachęca, 

by osoba przekazała pieniądze w celu ujęcia przestępców. 

Podczas rozmowy zwykle zachowuje się bardzo emocjo-

nalnie, mówi o nagłej chorobie, wypadku drogowym, nie-

spotykanej okazji, co powoduje, że sytuacja wydaje się 

wiarygodna i wtedy dochodzi do wyłudzenia finansowego. 

Ostatnio również coraz częściej słyszy się o metodzie 

„na policjanta”. Jest ona podobna do pierwszego opisa-

nego sposobu kradzieży, jednak w tym przypadku pre-

tekstem do wyłudzenia pieniędzy jest współpraca ze 

służbami porządkowymi w postaci pożyczki na rzecz 

tajnej akcji policji. 

Zwykle ofiarami takich przestępstw stają się seniorzy, 

którzy nie są użytkownikami mediów społecznościo-

wych, a niekiedy mają sporadyczny kontakt z rodziną, 

co utrudnia weryfikację faktycznej sytuacji. Część 

z nich, stęskniona za kontaktem z rodziną, jest tym 

łatwiejszym celem dla przestępcy. 

Oszuści korzystają zazwyczaj z książki telefonicznej,  

w której odnaleźć można numery telefonów stacjo-

narnych. 

Apelujemy do naszych Mieszkańców o zachowanie 

szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi 

oraz przestrzegamy przed przekazywaniem pieniędzy 

osobom których nie znamy. Gdy dzwoni ktoś, kto po-

daje się za krewnego w potrzebie, najlepiej przerwać 

połączenie i skontaktować się z rodziną, by upewnić 

się, czy rzeczywiście ktoś z naszych krewnych znajduje 

się w opisanej przez rozmówcę sytuacji. 

Warto o takich zagrożeniach mówić swoim rodzicom, 

dziadkom, starszym osobom, z którymi jesteśmy 

w kontakcie. Być może uchroni ich to przed staniem 

się ofiarą przestępstwa. 

Jednocześnie prosimy, aby w przypadku zaistnienia 

podobnej sytuacji niezwłocznie zgłosić ten fakt pod 

numer alarmowy 112 lub 997. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem 

Administracji celem utworzenia listy uczestników za-

jęć profilaktycznych. 

Agnieszka Oziębło, 

Aleksandra Kozłowska 

B ezdomność jest bardzo złożonym i niewątpliwie 

jednym z najtrudniejszych do rozwiązania proble-

mów społecznych. Praktycznie niemożliwym jest opra-

cowanie jednego, przystającego do potrzeb wszystkich 

osób doświadczających bezdomności, sposobu rozwią-

zywania tego problemu w skali lokalnej. Niezbędne są 

zatem kompleksowe systemy pomocy, uwzględniające 

różnorodność osobistych problemów składających się 

na doświadczaną bezdomność, charakterystykę socjo-

demograficzną indywidualnych odbiorców pomocy 

oraz lokalną skalę zjawiska bezdomności, specyfikę 

danej gminy i jej zasoby. W tworzeniu (i udoskonala-

niu) takiego systemu ważny jest więc przepływ infor-

macji o innowacjach w pomocy osobom bezdomnym, 

a także o wdrożonych dobrych praktykach zwiększają-

cych skuteczność oferowanej pomocy. Sprawa jest 

kontrowersyjna i budzi wiele emocji. A przede wszyst-

kim dzieli ludzi na tych, którzy poruszeni losem bez-

domnych, wpuszczają ich na klatki oraz tych, którym 

obecność - zazwyczaj będącego pod wpływem alkoho-

lu człowieka, który potrafi wszystkie swoje potrzeby 

fizjologiczne załatwiać w bloku - po prostu razi i prze-

szkadza. Apelujemy do naszej społeczności lokalnej 

o uniemożliwianie osobom nieznanym wchodzenia do 

budynków. Równocześnie, w przypadku spotkania 

osób bezdomnych, prosimy o odrobinę empatii 

i okazanie doraźnej pomocy m.in. zawiadomienie od-

powiednich służb oraz Administracji.  

Aleksandra Kozłowska, 

Agnieszka Oziębło 

A dministracja Osiedla „Generalska”, w trosce 

o środowisko, sukcesywnie doposaża teren osiedla 

w nowe altany na odpady segregowane. Jedna z nich 

usytuowana została w ostatnim czasie obok budynków 

przy ul. Askenazego 1 i ul. Askenazego 3. Ponadto Ad-

ministracja rozbudowuje już istniejące altany, np. te, 

które znajdują się przy ul. Szczepanika 2 oraz ul. Mokrej 

33. Segregowanie śmieci i odpadów jest konieczne, jeśli 

chcemy dbać o środowisko, w którym żyjemy. Właściwą 

segregację śmieci można rozpocząć już w mieszkaniu, 

aby wyrzucanie ich potem do większych pojemników 

pod blokiem nie zabierało dużo czasu. Pamiętajmy, że 

niektóre śmieci trzeba przed wyrzuceniem odpowiednio 

„przygotować”. Opakowania możemy odpowiednio 

oczyścić - np. plastikowy pojemnik po jogurcie warto 

przepłukać wodą. Czyste i suche surowce są nie tylko 

bardziej wartościowe z uwagi na możliwość ich ponow-

nego przetworzenia, ale przede wszystkim są bezzapa-

chowe, więc nie trzeba ich codziennie wyrzucać. Oprócz 

segregacji śmieci, warto także odpowiednio je składo-

wać. Zgniatajmy puszki po napojach, składajmy wszel-

kiego rodzaju opakowania papierowe, kartony po so-

kach, przed wyrzuceniem ich do pojemnika na śmieci 

segregowane. Starajmy się nie wyrzucać zakręconych, 

pustych butelek plastikowych zgniatajmy je lub rozcinaj-

my. Niezłożone, niezgniecione butelki plastikowe, pusz-

ki, opakowania kartonowe zajmą więcej miejsca 

w mieszkaniu i tym samym częściej trzeba będzie je 

wynosić do altany śmietnikowej. Ponadto nieodpowied-

nio przygotowane odpady są przyczyną szybszego zapeł-

nienia pojemników do segregowania, ponieważ w dużej 

mierze wypełnia je powietrze. Odpady organiczne, takie 

jak resztki jedzenia, ze względów higienicznych lepiej 

wyrzucać codziennie. Nie będąc obojętnymi na segrego-

wanie odpadów, możemy wpłynąć na poprawę stanu 

środowiska naturalnego. 

Mimo problemów, na stronie 19 i 20, kolejny raz przy-

pominamy w postaci graficznej, obowiązujące zasady 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w War-

szawie i w Markach. 

Grzegorz Tokarski 
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A kcja „Lato w Mieście” w Klubach Osiedlowych 

RSM „Praga”, tak jak w poprzednich latach, cie-

szyła się dużym powodzeniem. Akcje przeprowadziły 

trzy Kluby: „Pinokio” z Osiedla Targówek, „Nasz 

Klub” z Osiedla Generalska oraz Klub „Arkona” 

z Osiedla Poraje. Do klubów zapisało się ogółem 81 

dzieci. Pierwszeństwo przy zapisach miały dzieci 

z zasobów naszej Spółdzielni. Dzięki sprawnej organi-

zacji osób pracujących w klubach nie było czasu na nu-

dę. Uczestnicy skorzystali z bardzo szerokiej oferty za-

jęć i spotkań. Uczestniczyli m.in. w inauguracji akcji 

„Lato w mieście” w Parku Agrykola, odwiedzili ZOO 

Kino, Bibliotekę, Domy Kultury, liczne muzea, kręgiel-

nie Hula Kula, Escape Room, ściankę wspinaczkową, 

Papugarnię, Stadion PGE Narodowy, czy Dziecięce 

Ogrody Muzyczne na Zamku Królewskim. Wybrali się 

na wycieczkę autobusem „Berliet” z Fundacją AVE, 

przepłynęli po Wiśle promem WILGA. Odwiedzili tak-

że tężnię oraz plac zabaw w Galerii Północnej, basen, 

Tor Stegny. Odbyli zajęcia w Fundacji „Ochota na Kota, 

bawili się w sali zabaw „Fikołki”. Uczestniczyli także 

w licznych zajęciach organizowanych w osiedlowych 

klubach. Były to m.in. warsztaty kulinarne, plastyczne, 

rękodzielnicze czy zajęcia z samoobrony.  

Uczestnicy akcji brali też udział w pogadankach 

i zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, przepisów ru-

chu 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. Dzieci z Klubu 

„Pinokio” i Klubu „Nasz Klub” miały wykupione obia-

dy w restauracji „Pod Karpiem” przy ul. Stalowej 37, 

natomiast w Klubie Arkona, podczas trwania ak-

cji ,,Lato w Mieście”, dzieci posiadały własny suchy 

prowiant, a klub zapewniał słodki poczęstunek i napoje. 

W każdym Klubie Panie dbały o bezpieczeństwo uczest-

ników podczas wyjść z placówki miały na sobie kami-

zelki odblaskowe oraz plakietkę z danymi kontaktowy-

mi. Ponadto, jak co roku, zostało wykupione dodatkowe 

ubezpieczenie NNW. W związku z upałami dzieci miały 

zapewnioną wodę w nieograniczonych ilościach. Na 

zakończenie akcji w każdym klubie uczestnicy zostali 

nagrodzeni upominkami i dyplomami. Zachęcamy 

mieszkańców naszej Spółdzielni do odwiedzania Klu-

bów Osiedlowych i korzystania z bogatej oferty zajęć - 

nie tylko podczas akcji „Zima / Lato w mieście”, ale 

również na co dzień.  

Edyta Barcikowska 

Wycieczka po Targówku i Tarchominie autobusem „Berliet” 

Zajęcia chemiczne 

Fundacja „POCIECHOM” - zajęcia z alpakami i konikami 

Zajęcia z samoobronny 

Zabawy w Galerii Północnej 
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S koro to tekst o słuchaniu muzyki, to najpierw bę-

dzie o czytaniu. Jako zagorzały czytelnik krymina-

łów ucieszyłem się z serii „Czarny kryminał”, która 

pojawiła się w kioskach i księgarniach. Oto wydawnic-

two „Znak” do spółki z Edipresse uraczyły nas ele-

gancko wydanymi kryminałami polskich autorów: 

Marka Krajewskiego, Zbigniewa Zborowskiego, Mary-

li Szymiczkowej i Katarzyny Kwiatkowskiej. 

Jako pierwszy ukazał się tom zatytułowany „Mock. 

Pojedynek”, od której to powieści jak zaleca autor - 

Marek Krajewski należy czytać powieści których boha-

terem jest Eberhard Mock. Jej akcja rozgrywa się 

w 1906 roku - oczywiście we Wrocławiu. W niej wła-

śnie poznajemy bohatera, późniejszego wrocławskiego 

policjanta, bynajmniej nie kryształowego człowieka. 

Dwadzieścia trzy lata później wcześniejszy student był: 

„Masywnym 

mężczyzną o spo-

kojnym kamien-

nym wejrzeniu 

(…) Chlubił się 

wieloma sukcesa-

mi śledczymi 

oraz brutalnym 

traktowaniu wy-

rzutków społecz-

nych (…) Był 

średniego wzro-

stu, o tuszy wię-

cej niż średniej. 

Starannie dobrany 

strój - a zwłasz-

cza drogie galan-

teryjne dodatki - 

zdradzały podsta-

rzałego dandysa (…) miłośnika nocnych uciech (…) 

i spelunek”. - Prawda, że można do faceta poczuć sym-

patię? Ja ją poczułem od lektury debiutanckiej powie-

ści Krajewskiego „Śmierć w Breslau”, która ukazała 

się w 1999 roku. Sympatię do bohatera i autora. 

Bo co tu dużo ukrywać lubię autorów, którzy imponują 

mi swoją erudycją. Dzięki Krajewskiemu mam okazję 

dowiedzieć się czegoś ciekawego i mądrego. Nawet jeże-

li będą to cytaty z greki czy łaciny, których w oryginale 

ni w ząb nie rozumiem - ale rozumie i tłumaczy je autor, 

filolog klasyczny. Jako bałaganiarz lubię pedantyzm 

bohatera i jak się okazuje autora. Dobrą kuchnię też lubię 

tym bardziej, że jej smak i woń, niemal czuć. Żeby nie 

było! Czuć także smród i brud wyzierający z wrocław-

skich zakamarków zamieszkałych przez lumpenproleta-

riackich bohaterów powieści. A sam bohater jak już się 

rzekło to bynajmniej nie wzór do naśladowania… 

I fajnie jest zwiedzać stary Wrocław widziany oczami 

autora. Który jak sam mówi: „Urodziłem się we Wro-

cławiu i mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że nie 

ma podwórka, którego w tym mieście nie znam. Mo-

że z wyłączeniem nowych osiedli. Stary Wrocław 

znam jak własną kieszeń”. Czytając powieści Marka 

Krajewskiego poznajemy nie tylko Wrocław, jego 

budynki i ulice. To także niezła lekcja historii i tej 

lokalnej, i tej powszechnej. Trochę filozofii, dużo 

smaczków obyczajowych. I wspaniała żonglerka pol-

szczyzną tą starą i tą nową. No i do tego pełnokrwiści 

bohaterowie zarówno ci z salonów jak i spelun i lupa-

narów. Krew się leje, łamią się kości, trup ściele się 

gęsto… Jednym słowem horror! 

Gdy zabieram się do czytania lubię gdy w tle sączy się 

muzyka. Tyle tylko, że jeżeli książka wciąga, to muzy-

ka rzeczywiście jest tylko tłem. Ale nowej płyty zespo-

łu EABS (Electro-Acoustic Beat Sessions) zdecydowa-

nie warto posłuchać i odłożyć książkę na bok (i znowu 

powrót do Wrocławia - bo to zespół z tego miasta!). 

Muzykę EABS-ów znałem z pojedynczych utworów 

prezentowanych w radiu. Były to ich utwory ze świet-

nie przyjętej płyty „Repetitions (Letters to Krzysztof 

Komeda)”, na której wywrócili Komedę do góry noga-

mi. Przesadzam, ale podejście było nowe, powiedział-

bym bardziej rockowe. I utwory Komedy te mniej osłu-

chane. Cytując „Jazz Forum” - „Muzycy nazywają 

swój sposób podejścia do twórczości Krzysztofa Ko-

medy rekonstrukcją dekonstrukcji. Brzmienie zespołu 

odnosi się do hip-hopu, sampli oraz loopów, środkiem 

wyrazu jest jazz, który pozwala uzyskać nowe i unikal-

ne kompozycje. To kreatywne i nowoczesne rekon-

struowanie muzycznej przeszłości”. 

Tym razem Marek Pędziwiatr - instrumenty klawi-

szowe, wokal, Vojoto Monteur - gitara elektryczna, 

Paweł Stachowiak - gitara basowa, Jakub Kurek - 

trąbka, Olaf Węgier - saksofon tenorowy, Marcin 

Rak - perkusja i Spisek Jednego - elektronika, instru-

menty perkusyjne oraz Tenderlonious - flet, saksofon 

sopranowy stworzyli „Slavic Spiryt”. Wielowątkową 

jazzową suitę, która oddaje duszę, melancholię, kli-

mat z przymiotnikiem „słowiański”. Tak jak powie-

dzieli w jednym z wywiadów: „nie będziemy grać 

więcej ‘tribut-ów’, będziemy dalej eksplorować na-

szą kulturę, słowiańską melancholię i nostalgię, 

uczucia które nami kierują”. 

Miałem okazję wysłuchać płyty na żywo - 31 maja br. 

w Domu Kultury „Kadr” na Rzymowskiego miała 

miejsce warszawska premiera płyty. O ile pamiętam 

program koncertu był taki jak na płycie. Na początek 

zagrali „Ciemność” rodzaj kolektywnej improwizacji, 

dynamicznej i nieoczywistej. Potem zabrzmiał „Lesz” 

słowiański demon lasu. Z lasu muzyka wiedzie nas na 

pola, na których króluje groźna „Południca”. W tej 

muzycznej wędrówce trafiamy na spowitą mgłą prasło-

wiańską „Ślęzę” by na jej szczycie odprawić rytuał 

„Przywitania Słońca”. Marek Pędziwiatr kompozytor 

tego utworu mówi o nim: „To przywitanie Słońca ma 

wymiar symboliczny. Jest jakby wyzwoleniem od cią-

żącej nad nami traumy, wyczyszczeniem. Można więc 

powiedzieć, że ta płyta ma poniekąd wymiar terapeu-

tyczny”. Nie wiem czy tak było, czy jest. Na pewno 

ładunek emocji i poruszenie jaki wywołała ta muzyka 

był tak duży, że publiczność dłuższą chwilę oklaskiwa-

ła muzyków na stojąco domagając się bisów. 

Indagowany na okoliczność takiego a nie innego te-

matu drugiej płyty lider odpowiedział tak: - Naszym 

pierwszym drogowskazem było wcześniejsze zderze-

nie się z muzyką Krzysztofa Komedy (…) W jego 

twórczości można właśnie spotkać się z ową słowiań-

ską melancholią. Zresztą w utworach nie tylko Ko-

medy czuć jakąś zadumę. Ewidentnie można stwier-

dzić, że polski jazz, w szczególności jazz z lat 70., 

jak również polski bigbit, były przesączone sło-

wiańszczyzną. Świadczą o tym m.in. tytuły utworów 

albo nawet całych płyt (jak album Dżambli pt. 

„Wołanie o słońce nad światem”) czy nawet sposób 

ubierania się ludzi w tamtych czasach. 

Drugim drogowskazem był dla nas Czesław Niemen - 

jego nieznana twórczość, w której słowiański duch 

jest mocno osadzony. Ludzie być może tego nie do-

strzegają, bo znają tylko najbardziej znane przeboje 

Niemena. A on przecież pozostawił po sobie mnóstwo 

nagrań, także instrumentalnych. I one są kompletnie 

niepodobne do jego hitów ani do żadnej innej muzyki, 

jaką w ogóle znamy. Dla mnie Niemen był najlep-

szym polskim klawiszowcem, nie tylko wokalistą. 

Używał tych instrumentów w bardzo oryginalny spo-

sób, nikt tak nie grał jak on. Może czasami grywał 

niedoskonale i zbyt nachalnie używał syntezatorów. 

Ale dla mnie to są dźwięki z serca, które świetnie od-

dają ducha słowiańskiej melancholii. 

Przed powstaniem muzyki na płytę „Slavic Spirits” 

naładowaliśmy się tą właśnie spuścizną - polskiej 

muzyki z lat 70., kiedy to eksperymentowanie było 

powszechnym trendem. Nie było wyznaczonych żad-

nych schematów”. 

Miłego słuchania i czytania. 

PS. 

Już niedługo - w dniach od 28 listopada do 1 grudnia - 

w Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego kolejne 

XXVIII Targi Książki Historycznej. Uroczyste otwar-

cie 28 listopada o godzinie 12.00. Wstęp na targi bez-

płatny, ale książki na targach mimo atrakcyjnych raba-

tów już bezpłatne nie są. 

PAM 

Pisząc tekst korzystałem m.in.: 

Mikołaj Kołyszko Jak prawidłowo czytać powieści 

Marka Krajewskiego?  

Mikołaj Kołyszko Co czyta Marek Krajewski? Wywiad z auto-

rem.  

Robert Migdał Skąd się wziął Eberhard Mock? Marek 

Krajewski zdradza tajemnice. 

EABS - Wywiad (Garderoba Polskiego Radia) 

Tomasz Szachowski Slavic Spiryts EABS  

SŁ U CH AJMY  M U ZY KI …  



 

 

Z bliżający się początek jesieni to nie powód, żeby 

rezygnować z kwiatów balkonowych. Jesień na 

balkonie jest kolorowa, warto zadbać zatem o aranżację 

balkonu po sezonie. 

Aktualna pora roku obfituje w niezwykle ciepłe bar-

wy, które z powodzeniem poprawią nastrój, dlatego 

do tworzenia ozdobnych kompozycji warto wyko-

rzystać naturalne dary tej złotej pory roku. 

Na balkonie najłatwiejsze do wykonania i najtrwal-

sze będą z pewnością kompozycje z jesiennych ro-

ślin doniczkowych. Doskonale sprawdzą się w tej 

roli jesienne astry, wrzosy czy chryzantemy. 

Wszystkie występują w wielu wariantach kolory-

stycznych, a w przypadku chryzantem możemy jesz-

cze zdecydować, czy wybrać te o drobnych czy du-

żych kwiatach. Aby kompozycja wyglądała atrakcyj-

nie, koniecznie trzeba też pomyśleć o umieszczeniu 

roślin w ładnych, kolorowych, stylowych pojemni-

kach, które nadadzą całości charakteru. 

Uzupełnieniem takiej dekoracji mogą być oczywiście 

różnokolorowe dynie. Sprawdzą się zarówno te kla-

syczne, intensywnie pomarańczowe i duże, jak i mi-

niaturowe, fantazyjne dynie ozdobne. W takim jesien-

nym zestawie ładnie wyglądać będą też kosze z kolo-

rowymi jabłkami prosto z sadu. 

Przepięknie prezentować się będą ponadto bukiety 

z gałązek obwieszonych owocami głogu, dzikiej róży 

lub jarzębiny (jeśli nie uda nam się zebrać prawdzi-

wej, zawsze można sięgnąć np. po dekoracyjną - 

sztuczną). Do suchych bukietów świetnie sprawdzą 

się też poskręcane gałązki wierzby mandżurskiej lub 

czerwone pędy dereni. Uzupełnieniem balkonowej 

aranżacji na jesień mogą być także suszone kwiaty 

i liście w szerokiej palecie barw (żółcie, pomarańcze, 

czerwienie i brązy), a także kasztany i żołędzie. Przy-

tulny i nastrojowy efekt zapewnią dodatkowo lampio-

ny ze świeczkami. 

Jako tło dla jesiennych kompozycji dobrze jest zastoso-

wać małe krzewy iglaste, które nie tylko będą wielolet-

nią ozdobą balkonu, ale za jakiś czas - w okresie zimo-

wym - będą doskonałą bazą do zamontowania koloro-

wych lampek świątecznych. 

Przy sadzeniu na balkonie roślin wieloletnich trzeba jednak 

pamiętać o ich dobrym zabezpieczeniu na zimę, aby nie 

okazało się, że ich zakup był zaledwie inwestycją sezonową. 

Na przystrojonym balkonie z pewnością przyjemnie 

będzie usiąść w ciepłe, jesienne popołudnie z kubkiem 

herbaty i łapać ostatnie słoneczne promienie tego roku. 

Piękny, zadbany balkon sprawi wiele przyjemności 

swojemu właścicielowi, ale też osobom mogącym go 

podziwiać. 

Joanna Golecka 
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Krzyś uwielbiał podróżować metrem. Jeśli tylko 

mógł, prosił tatę, aby pojechać pod ziemią do babci, 

a z mamą chętnie jeździł po zakupy. Bo w metrze 

było coś takiego... coś... tajemniczego. Te wszystkie 

tunele, światełka, które się zapalają jedynie wtedy, 

gdy jedzie pociąg i te wszystkie semafory, i inne ba-

jery, żeby dwa pociągi się nie zderzyły. To było coś! 

Krzyś nawet przez chwilę myślał, żeby zostać takim 

maszynistą, jednak wolał szukać skarbów. Bo skarby 

to złoto i pieniądze, a te są zawsze potrzebne. 

„Gdybym jeszcze mógł taki skarb odkryć jadąc me-

trem, to już w ogóle” - myślał sobie. 

Tatuś Krzysia często mu opowiadał tajemnicze historie. 

Mówił o rycerzach i o smokach, o księżniczkach rów-

nież, ale przecież wiadomo, że o dziewczynach żaden 

porządny chłopak nie chce słuchać, no nie? Krzysia 

najbardziej jednak pasjonowało zatopione miasto. Nie, 

nie jakaś tam Atlantyda! Od taty wiedział, że w Warsza-

wie, na Targówku już kiedyś było budowane metro. 

Było to tak dawno temu, że może jedynie dziadek mógł 

pamiętać, chociaż o tym nie mówił, więc pewnie to było 

jeszcze wcześniej. Metro zaczęto budować, ale prace 

niebawem przerwano. Tunele zalano. Krzyś uznał, że 

stanowią one część zatopionego miasta. Tym bardziej 

zaciekawiło go, co się w nim obecnie dzieje. Ludzie tam 

nie mieszkają, to oczywiste, ale może są chociaż zato-

pione skarby? Chodził Krzyś i dopytywał, nie tylko tatu-

sia, ale i mamę, czy może tam jest jakiś potwór czy coś 

innego. Ale nikt nic nie wiedział, zresztą mama wyśmia-

ła potwory, bo przecież w wodzie mieszkają tylko ryby. 

Delfiny i rekiny też, ale to w oceanach… 

W pewien weekend Krzyś wybrał się z tatą, aby obej-

rzeć powstającą na Targówku stację metra. Nie chodzi-

ło mu jednak o oglądanie budowy, którą widział 

z okien mieszkania. Interesowała go Maria, którą wła-

śnie przywieziono, aby rozpocząć wykopywanie kolej-

nych tuneli metra. Robiła wrażenie, to prawda. Była 

absolutnie największą rzeczą, jaką Krzyś widział na 

własne oczy. Taka machina z pewnością dotarłaby do 

zatopionego miasta. Niestety, panowie inżynierowie 

mówili jedynie, że tarcza będzie drążyć tunel do kolej-

nej stacji i do kolejnej, ale o zatopionych nie mówili. 

Krzyś wrócił trochę smutny. Bo jak to: tyle pracy, 

tyle kopania i tylko po to, aby znowu wykopać tu-

nel? A jeśli znowu ktoś zechce go zalać wodą? Ni-

gdy nie wiadomo. I znowu nikt nie mówił o odkryciu 

żadnego skarbu, a tak przecież dopytywał, czy coś 

wykopano. 

W poniedziałek rano na osiedlu gruchnęła wieść, że 

Maria przestała kopać. Coś się stało, ale nikt nie wie-

dział, na pewno co takiego. Jedynie Maria nie hałaso-

wała. Krzyś chwilę się zastanawiał, aż wpadł na po-

mysł, że Maria pewnie coś odkryła. Jakiś skarb. Może 

bombę z czasów wojny, bo podobno nie wszystkie zna-

leziono. A może coś innego. Ale co? 

Krzyś wiedział na pewno: Maria dokopała się do za-

lanego miasta. Wszystko się zgadzało: wyłączyli 

przecież wodę, co prawda tylko ciepłą, ale to tak dla 

niepoznaki, żeby się nikt nie zorientował. Nie było 

widać, jak woda dostaje się na budowę, ale jakieś 

osuwisko powstało. 

Wieczorem tatuś powiedział, że Maria wykopała dziurę 

pod rurami z wodą, na które zawaliła się ziemia, dlate-

go trzeba było prze-rwać prace na kilka godzin. W no-

cy przyśniło mu się, jak wjeżdża rozpędzonym wago-

nem metra do wodnego miasta, które gdzieś tam było. 

I było takie, jak je sobie wymarzył.. 

Z  B A J K Ą  P R Z E Z  P O K O L E N I A  
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