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Na stronie 2 zamieszczamy informację w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.
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argówek to jedna z najszybciej
rozwijających się dzielnic Warszawy. Zawdzięcza to z pewnością
m.in. niedawno otwartej stacji metra
Targówek Mieszkaniowy. Tu też powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa
- „Stacja Targówek”, którą zaprojektowano z myślą o osobach poszukujących funkcjonalnych i dobrze zlokalizowanych mieszkań w Warszawie.
Będzie to wyjątkowa inwestycja z wielu powodów. Trzy nowoczesne budynki o minimalistycznej architekturze
doskonale wkomponują się w otoczenie i staną się integralną częścią osiedla mieszkaniowego, wzniesionego przy
ulicy Witebskiej 4 przez RSM „Praga”,
a bliskość stacji metra z pewnością stanowić będzie olbrzymi atut dla przyszłych mieszkańców.
Targówek z roku na rok zyskuje na swojej atrakcyjności. Teraz oprócz licznych
szkół, przedszkoli, terenów zielonych,
pochwalić się może świetną komunikacją z pozostałymi dzielnicami Warszawy. Deweloperzy, w tym RSM „Praga”,
doskonale wpisują się w ten trend i bu-

dują osiedla, które docelowo na komunikację nie będą mogły narzekać. Inwestycja „Stacja Targówek” zlokalizowana
będzie w samym centrum Targówka,
zaledwie 400 m od stacji II linii metra.
Budynki powstają w otoczeniu licznych
terenów zielonych m.in. Parku Wiecha,
w sąsiedztwie szkół, licznych placów
zabaw oraz Teatru Rampa.

Budowa rozpoczęła się we wrześniu br. od
wmurowania kamienia węgielnego. Pierwsze pracę ruszyły już jednak w czerwcu.
Sama inwestycja składać się będzie ze 156
mieszkań o najbardziej pożądanych metrażach - od 26 m2 do 71 m2. Inwestycje
tworzą trzy budynki o kaskadowej budowie od 5 do 8 pięter. To kwintesencja
zarówno nowoczesności jak i tradycji.
Inwestycja została zaprojektowana według najnowszych trendów architektonicznych, dzięki czemu zawiera szereg
funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych i technologicznych. Wszystkie
lokale, zarówno jedno- jak i dwu-, trzyi czteropokojowe będą nieść za sobą
niemal nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni.

Swój spokój odnajdą tu ludzie młodzi ceniący aktywny tryb życia, jak również
rodziny z dziećmi. Każde mieszkanie posiadać będzie także balkon lub ogródek.
Na każdym z pięter znajdować się będzie
od 3 do 4 mieszkań, co zagwarantuje maksymalny komfort i prywatność. Użytkownicy budynku do dyspozycji będą mieć
komórki lokatorskie, które znajdą się na
piętrach budynków. Z kolei parking zajmuje 2 poziomy w garażu podziemnym.
Pośród 130 miejsc postojowych 8 z nich to
platformy samochodowe.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga” zadbała nie tylko o atrakcyjny
wygląd budynków, najwyższą jakość
materiałów, ale także o spójny z zewnętrznym wygląd części wspólnych holu budynków i klatek schodowych.

Tu także zostaną wykorzystane nowoczesne
materiały. Przeszklone wejścia do budynków stanowić będą reprezentacyjną część
inwestycji. Dlatego zaaranżowane zostały
z najwyższą starannością i dbałością o każdy detal - oświetlenie, podłogi, dobór kolorystyki czy ozdobne metalowe elementy

w holu. Na uwagę zasłużą także designerskie windy w każdym z trzech budynków.
Każda z nich z cichą i płynną jazdą, wykonana w oryginalnym intensywnym kolorze.
Dodatkowo obiekt wyposażony będzie
w całodobowy monitoring oraz plac zabaw
wyposażony w atestowane urządzenia, który znajduje się na terenie dziedzińca.
Joanna Golecka
Będzie nowocześnie, kameralnie i wyjątkowo! Nowoczesna bryła budynku - wpisywać
się będzie w najbliższe otoczenie, jednocześnie dodając mu świeżości i nowego wyrazu.
Aktualnie do sprzedaży wprowadzony
został pierwszy z trzech budynków - budynek A. Więcej informacji dostępnych jest
w BIURZE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
tel. +22 517 20 02/08
e-mail: mieszkania@rsmpraga.pl
strona: www.rsmpraga.pl/inwestycje/
stacja-targowek
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Według GUS-u samorządy wydają bardzo niewiele
środków na remonty, podczas gdy budynki komunalne
mają największe potrzeby remontowe spośród wszystkich istniejących zasobów mieszkaniowych w kraju.
Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju aż 54%
budynków zarządzanych przez samorządy wymaga
przynajmniej częściowego remontu, a kolejne 30%
wymaga remontu całkowitego.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny spółdzielnie
mieszkaniowe najefektywniej radzą sobie z utrzymaniem budynków. Najgorzej jest zaś w TBS-ach
i budynkach utrzymywanych przez gminy.

G

US opublikował informacje o kosztach eksploatacji budynków mieszkalnych, które ponoszą spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz
samorządy. Według GUS-u w 2018 r. łączne koszty
eksploatacji wyniosły 16,4 mld zł, z czego koszty zarządu i administrowania wyniosły łącznie 5,5 mld zł,
a konserwacji i remontów 7,3 mld zł.
W spółdzielniach wydatki na zarząd i administrację
stanowiły 30 proc. łącznych kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych. Co daje kwotę 8,6 mld zł.
W RSM „Praga” łączne koszty zarządzania i administrowania w zeszłym roku wyniosły jeszcze mniej,
gdyż 22,57 proc. ogólnych kosztów eksploatacji.

We wspólnotach mieszkaniowych jest już gorzej,
gdyż koszty zarządzania wyniosły 36 proc. Źle wypadły natomiast TBS-y. W ich wypadku stanowiły one
53 proc. wszystkich kosztów eksploatacji. Najgorzej
zaś w nieruchomościach zarządzanych przez Skarb
Państwa - aż 67 proc.
Dane statystyczne GUS pokazują, że spółdzielnie mieszkaniowe, którym często zarzuca się wysokie koszty eksploatacji budynków na tle innych zarządców, wypadają
najlepiej, mimo że budynki spółdzielcze są zazwyczaj
znacznie starsze niż te wspólnotowe, czy też należące do
TBS-ów. Jest to m. in. efekt bardzo dobrze prowadzonej
działalności oszczędnościowej i dyscypliny finansowej.

GUS dokonał również analizy zadłużeń w opłatach
czynszowych. Z przedstawionych danych wynika, że
w lokalach komunalnych zadłużenie dotyczy 64,7 proc.
mieszkań. Niestety w spółdzielniach mieszkaniowych
odsetek ten również jest dosyć spory, gdyż dotoczy
17,6 proc. mieszkań (w ramach naliczeń rocznych).
W RSM „Praga” zadłużonych wciąż pozostaje 12,34
proc. mieszkań (w ramach naliczeń rocznych). Na szczęcie z roku na rok ten odsetek systematycznie spada.
Powyższe dane GUS-u jednoznacznie wskazują, że wbrew
różnych powszechnym opiniom, opłaty za mieszkania
w spółdzielniach mieszkaniowych są znacznie niższe niż
we wspólnotach mieszkaniowych.
Łukasz Zaprawa
Źródło:
https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/311149929-W-TBSach-placi-sie-duzo-na-biurokracje.html

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ
Informujemy, że całą procedurę przekształceniową prowadzą odpowiednio właściwe Urzędy Dzielnic w Warszawie, a w przypadku budynków w Markach - Urząd Miasta
Marki. Obecnie Urzędy przygotowują i przesyłają zaświadczenia potwierdzające ww. przekształcenie właścicielom wyodrębnionych lokali mieszkalnych i Spółdzielni.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższe informacje:

Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali (własnościowe, lokatorskie):
Wszelkie czynności prawne w Państwa imieniu przeprowadza Spółdzielnia. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.
1. Spółdzielnia otrzymuje zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
2. Po otrzymaniu zaświadczenia Spółdzielnia składa pisemną deklarację, że uiści jednorazowo opłatę przekształceniową. Jednocześnie wnioskuje o naliczenie
opłaty z bonifikatą, dzięki czemu uzyska 98% bonifikatę w Warszawie oraz 90% bonifikatę w Markach. Ponadto wnioskuje o uwzględnienie w opłacie
za przekształcenie uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r.
3. Następnie Spółdzielnia otrzymuje z Urzędu informację o wysokości opłaty z bonifikatą.
4. Po uzyskaniu informacji o wysokości opłaty z bonifikatą, Spółdzielnia dokona rozliczenia z Urzędem, a następnie przeprowadzi rozliczenia z Państwem.
5. O zakończeniu procedury zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.
Ze względu na wciąż trwające procedury w Urzędach Dzielnic i Urzędzie Miasta Marki prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Reasumując, każdy z mieszkańców, który posiada lokal spółdzielczy w budynku posadowionym na gruncie objętym dotychczas użytkowaniem
wieczystym skorzysta z możliwości przekształcenia gruntu wraz z uzyskaniem bonifikaty przyznanej przez m.st. Warszawa lub Miasto Marki.
Jeszcze raz podkreślamy, że wszelkie czynności prawne w Państwa imieniu przeprowadza Spółdzielnia.

Osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu:
Wszelkie czynności prawne wykonują Państwo samodzielnie.
1. Jeżeli już otrzymali Państwo zaświadczenie potwierdzające przekształcenie gruntu:
− należy zgłosić we właściwym Urzędzie Dzielnicy, a w przypadku budynków w Markach w Urzędzie Miasta Marki, pisemną deklarację o chęci
wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie z bonifikatą, dzięki czemu uzyskają Państwo 98% bonifikatę w Warszawie, a w Markach 90%;
− w w/w deklaracji należy zwrócić się również o uwzględnienie w opłacie za przekształcenie uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
za 2019 r. (jeżeli została uiszczona);
UWAGA: JEŻELI ZAŚWIADCZENIE OTRZYMALI PAŃSTWO PRZED 30 LISTOPADA 2019 R., TO ZAMIAR WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ
WRAZ Z BONIFIKATĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PISEMNIE W URZĘDZIE DO 31 GRUDNIA 2019 R. JEŚLI PAŃSTWO TEGO NIE DOKONAJĄ, NIE BĘDZIE
NALICZONA BONIFIKATA ZA 2019 R.
− po otrzymaniu z Urzędu informacji o wysokości należności, należy wnieść opłatę;
− po uiszczeniu należności otrzymają Państwo dokument potwierdzający spłatę należności.
2. Jeżeli jeszcze nie otrzymali Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie gruntu:
− należy poczekać na zaświadczenie - są wydawane sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku;
− jeżeli otrzymają Państwo zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. mają Państwo 2 miesiące (licząc od dnia otrzymania dokumentu) na zgłoszenie
zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą;
− następnie otrzymają Państwo informację o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą, którą należy uiścić w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania
wspomnianej informacji.
Jednocześnie informujemy, że pod adresem http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/ można sprawdzić, czy dana nieruchomość została już
przekształcona na własność.
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Informujemy, że prawo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości znajdujących
się w użytkowaniu wieczystym RSM „Praga”
zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
zostało przekształcone w prawo własności.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi było jednym z najważniejszych zadań, którymi Spółdzielnia zajmowała się w mijającym
właśnie roku. Burzliwe konsultacje na przełomie 2018 i 2019 roku w sprawie wdrażania ustawy, liczne
spotkania z autorami ustawy, a także w Urzędzie m.st. Warszawy, nowelizacje, aż w końcu jej praktyczne
zastosowanie – to ogrom pracy, której poświęciliśmy bardzo dużo uwagi, a która w końcu znajduje swój
szczęśliwy finał. Otóż wszystkie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi
RSM „Praga”, do których ustanowione było prawo użytkowania wieczystego w Warszawie i w Markach,
zostały przekształcone w prawo własności.

Trudne początki

Wdrażanie ustawy - ogrom pracy wykonanej

Pod koniec zeszłego roku, kiedy pisaliśmy na łamach naszej
gazety („Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności”, Gazeta eReSeM
nr 05 (81) 2018 grudzień), cieszyliśmy się, że użytkowanie
wieczyste – relikt jeszcze z poprzedniego ustroju – wreszcie
zostanie przekształcone na pełnowartościowe prawo własności. Niestety, jak się szybko okazało, pierwotny tekst ustawy
zawierał bardzo wiele błędów, sprzeczności i niedoprecyzowań, które mogły utrudnić wdrażanie tej ustawy. Istniało
nawet ryzyko, że wielu mieszkańców nie będzie mogło skorzystać z tej ustawy. Zaś samo przekształcenie mogło okazać
się dla spółdzielców bardzo kosztowne, w związku z ryzykiem braku możliwości skorzystania z bonifikat, czy też
przekroczeniem dozwolonej pomocy publicznej.

Nowa ustawa z 2018 r. o przekształceniu dawała możliwość kontynuowania procedury przekształcenia w trybie „starej” ustawy z 2005 r. Niemal wszystkie nieruchomości RSM „Praga” z użytkowaniem wieczystym
były objęte procedurą w trybie „starej” ustawy. Aby
przyspieszyć wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w trybie „nowej” ustawy Spółdzielnia złożyła 54 wnioski o umorzenie „starych” postępowań, które toczyły się od 2011 r.

Po stronie środowiska spółdzielczego rozpoczęły się gorączkowe prace i poszukiwania rozwiązań w celu jak najszybszego poprawienia ustawy. Od grudnia 2018 r. grupa
przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych
odbyła szereg spotkań w sprawie problemów związanych
z wdrażaniem ustawy „uwłaszczeniowej”. Spółdzielcy w tej
sprawie spotkali się m.in. z Arturem Soboniem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz
Robertem Soszyńskim – Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy. Aktywny udział w powyższych konsultacjach brał
Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu naszej Spółdzielni.
To przede wszystkim w Biurze Zarządu RSM „Praga” powstały konkretne i najważniejsze propozycje nowelizacji –
przygotowane przez pracowników Spółdzielni. Proponowane przez spółdzielców rozwiązania w większości zostały
uwzględnione w nowelizacjach ustawy. Ponadto RSM
„Praga” interweniowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w sprawie stosowania przepisów o pomocy publicznej. Dzięki determinacji spółdzielców ustawa,
choć do dziś już kilkukrotnie nowelizowana, została
w dużej mierze skorygowana z korzyścią dla mieszkańców
(„Spółdzielnie czuwają i działają”, Gazeta eReSeM, nr
01 (82) kwiecień 2019; „Grunty na własność, co obecnie,
co przed nami”, Gazeta eReSeM, nr 02 (83) czerwiec
2019). Pomimo, że ustawa wciąż zawiera pewne braki – np.
nie przewiduje przekształcania gruntów, do których zostało
lub zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego
po 1 stycznia 2019 r., albo możliwości przekształcenia
gruntów niezabudowanych lecz niezbędnych do obsługi
budynków mieszkaniowych (place zabaw, tereny zielone,
uliczki osiedlowe itp.) – to dość sprawnie jest wdrażana.
Niestety wciąż z dobrodziejstwa ustawy „uwłaszczeniowej”
nie może skorzystać blisko połowa naszych mieszkańców,
których budynki znajdują się na tzw. gruntach nieuregulowanych. Mamy nadzieję, że nieustanne wysiłki naszych
pracowników, liczne spotkania Andrzeja Półrolniczaka
z władzami Miasta i przedstawicielami Dzielnic, wkrótce
przyniosą efekt w postaci wznowienia przez Miasto (po
wieloletniej przerwie) prac regulacyjnych – ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi Spółdzielni.

Dla lokali użytkowych znajdujących się w budynkach
mieszkalnych Spółdzielni, także do końca marca 2019 r.,
należało składać wnioski o rozłożenie opłaty za przekształcenie na 99 lat. Złożono 126 takich oświadczeń.
Gdyby Spółdzielnia nie złożyła takich pism, to Urząd
byłby uprawniony do żądania uiszczenia opłaty w pełnej wysokości i to natychmiast.
Dopracowane wreszcie nowelizacje ustawy, o których
wspomnieliśmy w pierwszej części
artykułu,
rozwiały
wątpliwości
urzędników, co do pawilonów handlowych położonych na nieruchomościach gruntowych i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
które były postrzegane jako obiekty
uniemożliwiające przekształcenie. Po
kolejnych poprawkach „nowej” ustawy, które weszły w życie 16.07.2019
r., zaszła konieczność przekazania do
urzędów oświadczeń zawierających
informacje o powierzchniach lokali
przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej. Złożono
do urzędów 55 takich oświadczeń.

Przypominamy, że na podstawie ustawy
„uwłaszczeniowej” z 2018 r. w prawo własności
przekształcane są jedynie grunty o uregulowanym
stanie prawnym, zabudowane budynkami mieszkalnymi, tj. do których ustanowione było prawo
użytkowania wieczystego oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym nie są objęte działaniem
ww. ustawy, więc nie podlegają przekształceniu.
będzie mogła skorzystać z przysługującej bonifikaty w wysokości 98 % w Warszawie i 90 % w Markach. Złożono 55
takich deklaracji. Ponadto we wspomnianych deklaracjach wnosiliśmy o uwzględnienie wniesionej za 2019
rok opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w naliczanej
opłacie przekształceniowej.
W odpowiedzi na zgłoszone deklaracje urzędy przesyłają
Spółdzielni informacje o wysokości opłaty przekształceniowej z bonifikatą. Następnie Spółdzielnia dokona stosownych rozliczeń z urzędami, a potem z mieszkańcami
posiadającymi spółdzielcze prawa do lokali.
Przez cały 2019 rok pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami udzielali wszelkich i wyczerpujących
informacji związanych z procedurą przekształceniową
toczącą się w urzędach. Prowadzili z mieszkańcami rozmowy telefoniczne i bezpośrednio w Biurze Zarządu.
Odpowiadali na liczna maile. Informacji także udzielali
pracownicy Administracji Osiedli. Obecnie trwają prace
weryfikacyjne w związku ze spływającymi z urzędów
informacjami o wysokości opłaty z bonifikatą.
Andrzej Podkóliński,
Łukasz Zaprawa
reklama

Po złożeniu wspomnianych wyżej
dokumentów do Spółdzielni zaczęły
spływać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność. Każde zaświadczenie wymagało sprawdzenia zawartych w nim
informacji (wysokość opłaty za
przekształcenie, wyznaczony okres
wnoszenia opłaty, udział Spółdzielni, czy prawidłowość opisania nieruchomości – adres, numer księgi
wieczystej). Niestety zdarzały się
błędy, co wymagało dodatkowej
interwencji, aby uzyskać prawidłowo sformułowane zaświadczenia.
Po przeprowadzeniu kontroli zaświadczeń Spółdzielnia deklarowała na piśmie chęć wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo, dzięki czemu
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fachowca w jakiejś dziedzinie, ale nie mieli możliwości
sprawdzić jego kwalifikacji.

D

nia 30 października 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r.; poz.
2176). Rozporządzenie to nakłada na właścicieli
i zarządców budynków wyposażonych w dźwigi obowiązek wykonania tzw. resursu dźwigu. Resurs dźwigu
to dokument, opracowany przez osobę o odpowiednich
kwalifikacjach, określający projektowaną żywotność
eksploatacyjną urządzenia. Resurs dotyczy wszystkich
rodzajów dźwigów: osobowych, towarowych i platform.
O konieczności określania resursu dla dźwigów Spółdzielnia dowiedziała się niestety dopiero po opublikowaniu
rozporządzenia. Przygotowywany przez Ministerstwo projekt rozporządzenia nie był konsultowany ze środowiskiem
spółdzielczym. Podmioty, do których została skierowana
informacja o udostępnieniu projektu rozporządzenia oraz
prośba o wyrażenie stanowiska, nie reprezentowały wszystkich eksploatujących dźwigi – byli to głównie producenci
urządzeń dźwigowych. To spowodowało, że najliczniejsza
grupa eksploatujących, do której niewątpliwie należą spółdzielnie mieszkaniowe, w tym RSM „Praga”, nie mogła
się wypowiedzieć w odpowiednim czasie. Jest to skandaliczne, że Ministerstwo przygotowując projekt dotyczący
tak wielu mieszkańców spółdzielni, pominął środowisko
spółdzielcze w konsultacjach. Nie jest w porządku, gdy
przy omawianiu tak ważnej sprawy pomija się najliczniejszą grupę, którą resurs będzie najbardziej dotyczyć.
Resurs urządzeń i podzespołów ma szerokie zastosowanie
od wielu już lat w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym
czy transporcie. Dotyczy on jednak w głównej mierze urządzeń, które można zdemontować i ponownie zainstalować
w innym miejscu. Przyjęcie takiego rozwiązania w przypadku dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, znajdują-

cych się w budynkach mieszkalnych czy biurowych, jest co
najmniej wątpliwe. Urządzenia te są na trwałe powiązanie
z budynkiem. Prowadzona jest w nich bieżąca konserwacja
odnotowywana w dziennikach konserwacji oraz co szczególnie istotne, urządzenia te przechodzą coroczne badania
techniczne urządzeń przeprowadzane przez Urząd Dozoru
Technicznego. Za te badania UDT pobiera opłaty.
Wszystkie dźwigi w zasobach RSM „Praga” są konserwowane zgodnie z instrukcją eksploatacji, w której zawarte są
szczegółowe wytyczne w zakresie m.in. przeglądów zapewniających odpowiedni poziom kontroli i bezpieczeństwa.
Wskazywane usterki są na bieżąco usuwane, a standardy
bezpieczeństwa podnoszone poprzez prowadzone remonty
i modernizacje. Zgodę na dalszą eksploatację dźwigu wydaje UDT po przeprowadzeniu corocznego badania.
Idea resursu dźwigów w budownictwie mieszkaniowym
nie jest technicznie uzasadniona. Jest to kolejny przypadek
przeregulowania tematu - przy corocznym badaniu dźwigów przez UDT i dopuszczaniu ich do dalszej eksploatacji
nie widzimy potrzeby tworzenia kolejnego dokumentu
(resursu). Niestety będzie to kosztowało niemałe pieniądze.
W naszym odczuciu jest to dodatkowy koszt, który jest po
prostu niepotrzebny, gdyż do tej pory system kontroli, zapewniający bezpieczną pracę dźwigów w budynkach, działał bardzo dobrze i był w zupełności wystarczający.
Ponownie mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciela lub zarządcę budynku obciąża się dodatkowymi
i zbędnymi obowiązkami w zakresie eksploatacji urządzeń. Spółdzielnia czy też inny zarządca budynku będzie
zmuszony dodatkowo zatrudnić firmę do weryfikacji
stanu technicznego urządzenia. Nowe przepisy nie określają ani wymagań dotyczących zawartości resursu ani
wymaganych kompetencji osoby, która ma taki resurs
wykonywać. To tak jakby Państwo musieli zatrudnić
reklama
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W 12 czerwca br. Unia Spółdzielców (której Prezesem
jest Prezes naszej Spółdzielni - Andrzej Półrolniczak)
wystosowała do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii petycję dotyczącą Rozporządzenia z 30.10.2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. W petycji Unia, w imieniu
zrzeszonych w niej spółdzielni, wyraziła swoje wątpliwości i obawy co do nowych przepisów.
Petycja ta zaowocowała ostatecznie zaproszeniem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych stowarzyszonych
w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych
RP oraz w Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
a także innych zainteresowanych, zgłaszających uwagi do
rozporządzenia, na spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 17 września br. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Centrali Urzędu
Dozoru Technicznego. Ze strony RSM „Praga” w spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Haponiuk - Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych.
Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa oraz
UDT podtrzymali stanowisko o słuszności wprowadzenia w życie ww. rozporządzenia. W ogóle nie wzięto
pod uwagę przedstawionych podczas burzliwej dyskusji
argumentów spółdzielni mieszkaniowych, iż nowy obowiązkowy dokument resursu stanowi zbędne powtórzenie istniejącej dokumentacji, prowadzonej dotychczas
przez każdego właściciela urządzenia dźwigowego.
W zasobach RSM „Praga” pracuje 400 dźwigów. Koszt
resursu dla jednego dźwigu w Warszawie wynosi nawet
1600 zł netto. Spółdzielni, po długich negocjacjach, udało
się uzyskać znacznie niższe koszty. Dalej jednak rocznie
jest to kwota 380 000,00 zł netto dla wszystkich dźwigów.
Jest to dodatkowa opłata do poniesienia, która nie była
przewidziana w kalkulacji stawek czynszowych. Niestety,
zgodnie z zasadami pokrywania opłat eksploatacyjnych
i utrzymania nieruchomości, wynikającymi z ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, za resurs dźwigów
finalnie zapłacą mieszkańcy!
Agnieszka Haponiuk

W

iększość budynków na naszych Osiedlach została wybudowana w latach 70-90 -tych XX w.,
w technologii tzw. wielkiej płyty. Budynki te stoją
w stanie praktycznie nienaruszonym - poza normalnymi objawami wieloletniej eksploatacji ich trwałość
i bezpieczeństwo konstrukcji nie budzą zastrzeżeń.
Coraz częściej jednak mieszkańcy zgłaszają obawy czy
stojące już kilkadziesiąt lat budynki są w dobrym stanie
technicznym. W mediach mówi się, że ich żywotność
przewidziana jest na ok. 60 lat. Prowadzone przez Instytut
Techniki Budowlanej badania wykazały jednak, że właściwie eksploatowane budynki z wielkiej płyty przetrwają
nawet 120 - 150 lat, wbrew temu co wcześniej zakładano.
Stan techniczny budynków w dużej mierze zależy od dbałości zarządcy i odpowiedniej eksploatacji. W szczególności ważne są: docieplenia budynków, regularne remonty
dachów i instalacji oraz bieżąca konserwacja. W naszej

P

roblemem z jakim borykają się mieszkańcy budynków powstałych w latach 70-90 - tych XX w. to
bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Ówcześnie obowiązujące normy budowlane nie uwzględniały
potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się.
Obecnie dostosowuje się budynki dla osób niepełnosprawnych, które ułatwiają swobodne poruszanie się
i dają jednocześnie możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Spółdzielni troszczymy się o stan techniczny budynków
i wszystkie te zadania są realizowane. Wszystkie budynki
znajdujące się w zasobach RSM „Praga” zostały docieplone. Sukcesywnie prowadzimy dalsze remonty i renowacje
elewacji, tak aby spełniały obowiązujące normy dotyczące
ochrony cieplnej budynków. Przeprowadzamy na bieżąco
obowiązkowe roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne
obiektów budowalnych, w których określa się stan techniczny m.in. konstrukcji budynków. Jednak utrzymanie
dobrego stanu technicznego budynków nie jest jedynym
celem Spółdzielni. Prowadząc kompleksowe modernizacje
budynków, mamy na celu również dbałość o ich estetykę.
Remont balkonów i wejść do budynków oraz odpowiednio
dobrana kolorystyka elewacji, sprawiają, że nasze budynki
nie odbiegają wyglądem od tych nowo wybudowanych.
Prace termomodernizacyjne prowadzone w naszych budynkach od lat, w sposób zaplanowany i konsekwentny
spowodowały, że koszty ciepła w naszych budynkach

W związku z tym, że dużą część naszych mieszkańców stanowią osoby starsze, Spółdzielnia wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i stara się
niwelować te utrudnienia. Prowadzimy remonty
wejść do budynków, zakładające m. in. zmniejszenie
spadku w podjazdach dla osób niepełnosprawnych.
W przypadkach gdzie nie ma możliwości technicznych wykonania nowych, spełniających obowiązujące normy budowlane podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wykonujemy remonty istniejących podjazdów. Staramy się złagodzić spadek na tyle, na ile
jest to możliwe, żeby poprawić komfort użytkowania.

wykonanych w technologii wielkiej płyty są często niższe
niż w budynkach nowo wybudowanych. Nasze budynki
po termomodernizacji lepiej spełniają obecnie obowiązujące normy ochrony cieplnej, niż te nowopowstałe. Średni koszt ciepła zużytego na ogrzewanie w RSM „Praga”
wynosił w 2018 roku 1,95 zł/m2/m-c. W dużej ilości budynków koszt ten jest jeszcze niższy. Najniższe koszty
ogrzewania w całej Spółdzielni występują w budynkach
z lat 80-tych XX w. zlokalizowanych przy ul. Św. Wincentego 38 i 40, na Osiedlu „Targówek”, w których koszt
ciepła w 2018 roku wynosił odpowiednio 1,09 i 1,07 zł/
m2/m-c. Jest to nawet znacznie mniej niż w nowych budynkach. Jest to efekt prawidłowo przeprowadzonych
przez Spółdzielnię prac termomodernizacyjnych.
W 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, polegające na tym, że jeśli przy okazji nowego
docieplenia budynku zostaną wykonane dodatkowe połączenia warstw elewacyjnych z warstwami konstrukcyjnymi
płyt, to możliwe będzie uzyskanie premii termomodernizacyjnej. Dodatkowo po przeprowadzonych pracach budynek
będzie musiał spełniać wymagania minimalne w zakresie
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, na poziomie
który obowiązywać będzie od 31 grudnia 2020 r. Proponowane zmiany wpisują się w założenia europejskiego programu rewitalizacji mającego na celu ograniczanie różnic pomiędzy budynkami powstałymi w poprzednich dekadach,
a wysokimi standardami nowoczesnego budownictwa.
Ewelina Tomaszewska

Budynek przy ul. Prałatowskiej 6, Osiedle „Targówek”

wych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowanych indywidualnie dla
osób niepełnosprawnych. Administracje Osiedli często pomagają - jeśli jest taka potrzeba - w wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Środki uzyskane po złożeniu wniosku pozwalają na wprowadzenie indywidualnego rozwiązania architektonicznego, dostosowanego do potrzeb osoby składającej wniosek. Dofinansowanie może wynieść nawet do 30 000,00 zł.
Ewelina Tomaszewska

Spółdzielnia w miarę możliwości technicznych, od 2010 r.
wyremontowała łącznie 75
podjazdów i zamontowała 5
wind dla osób niepełnosprawnych, za łączną kwotę
2 734 708,00 zł.

Budynek przy ul. Antalla 6, Osiedle „Poraje”

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze budynki były
przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, starszych
oraz rodziców z dziećmi.
W przypadku konieczności
dostosowania budynku do
konkretnych potrzeb mieszkańca, zachęcamy do korzystania z programów pomoco-

Budynek przy ul. Askenazego 1, Osiedle „Generalska”
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podwórza, brak zarządzania terenem wspólnym, podpalenie samochodu zaparkowanego na podwórzu), Spółdzielnia podjęła decyzję o montażu bramy w przejeździe bramnym i zamontowaniu systemu pozwalającego na kontrolowany dostęp na teren podwórza. Spółdzielni ze względów bezpieczeństwa zależy głównie na ograniczeniu pojawiania się osób trzecich w bramie oraz podwórzu i wszelkiego ruchu przez tę bramę do niezbędnego minimum.
W przyszłym roku Miasto Stołeczne Warszawa planuje rozpocząć realizację inwestycji ,,Warszawska
Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Celem tego przedsięwzięcia jest
rewitalizacja obejmująca remont, odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowego budynku przy
ul. Targowej 80a oraz odbudowę spalonego budynku przy ul. Inżynierskiej 3, a także modernizacja terenu
podwórza. Funkcja Centrum Kreatywności Nowa Praga ma polegać przede wszystkim na wspieraniu
rozwoju sektora kreatywnego oraz poprawieniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez: udostępnianie odpowiednio przygotowanej infrastruktury; wzmocnienie wizerunku Pragi, jako
dzielnicy kreatywnej; wsparcie rzemiosła i promocje praskich tradycji rzemieślniczych; edukacje
i promocje sektora kreatywnego; pobudzanie aktywności i kreatywności lokalnej społeczności. Inwestycja
będzie bezpośrednio sąsiadowała z dwoma budynkami RSM „Praga” przy ul. Targowej 80 i 82.

P

rojekt wydaje się być bardzo ciekawy. Wpisuje
się w program rewitalizacji Pragi-Północ, której
ta dzielnica niewątpliwie potrzebuje. Obszar podwórza, na którym ma być realizowana Inwestycja, od
wielu lat ulega stopniowej degradacji. Znajduje się
tam wiele zaułków i zakamarków, w których zwłaszcza wieczorami pojawia się wiele osób zakłócających
porządek. Bywa i niebezpiecznie. Bez wątpienia Centrum Kreatywności Nowa Praga „ucywilizuje” ten
obszar. Poprawi się estetyka oraz infrastruktura - dostępna dla wszystkich. Warsztaty i biura na terenie
CNKP w założeniu mają prowadzić unikatową działalność, ciekawą, twórczą i pomysłową. Zachowany
ma być przy tym charakter starej Pragi. Miejsce może
być bardzo ciekawe, w którym zapewne odbywać się
będzie wiele interesujących wystaw, czy spotkań.
Wydaje się, że sąsiedztwo z Centrum Kreatywności
Nowa Praga, powinno przynieść okolicznym mieszkańcom same korzyści. Niestety, jak to zwykle bywa
przy tego rodzaju inwestycjach, projekt wzbudza wiele kontrowersji, począwszy od sposobu realizacji inwestycji i związanych z tym uciążliwości. Także sama
możliwość późniejszego korzystania i funkcjonowania
poszczególnych obiektów na tym terenie powoduje
szereg zastrzeżeń.

także pawilon przy Targowej 80a. a także budynki stanowiące siedzibę Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz
jadłodajni Czerwony Rower. W ramach inwestycji
przewiduje się również zagospodarowanie przylegających podwórek (zaadaptowanie na siłownię plenerową,
plac zabaw, ogród społeczny, miejsca parkingowe itp.).
Łącznie blisko 3500 m2 powierzchni użytkowej
(8 kondygnacji w obiekcie przy ul. Targowej 80a oraz
4 kondygnacje przy ul. Inżynierskiej 3), zyska nowe
funkcje (biurowe, konferencyjne, warsztatowe, handlowo-usługowe i gastronomiczne) oraz poprawi przestrzeń wokół inwestycji. Założeniem CKNP jest otwartość budynku i przestrzeni wokół niego oraz dostępność obiektów dla mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych.
Horyzont czasowy inwestycji: 2020 r. - 2022 r.
• Projekt budowlany: październik 2019 r.
• Pozwolenie na budowę: styczeń 2020 r.
• Projekt wykonawczy: marzec 2020 r.
• Przetarg na wykonawcę prac budowlanych: maj 2020 r.
• Roboty budowlane: czerwiec 2020 r. - grudzień 2022 r.
• Odbiór robót budowlanych: listopad 2022 r.
• Pozwolenie na użytkowanie: grudzień 2022 r.

Przejazd przez bramę w budynku Targowa 80
O zaawansowaniu prac nad projektem Spółdzielnia
dowiedziała się w zasadzie przypadkowo. W pierwszej połowie roku, pomiędzy Administracją Osiedla
„Jagiellońska” a Zarządem Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, były
prowadzone rozmowy nt. zainstalowania furtki i bramy w przejeździe pod budynkiem Targowa 80 oraz
podziału kosztów ich montażu i konserwacji. Brama
została zainstalowana na prośbę mieszkańców Spółdzielni w celu uporządkowania i ograniczenia dostępu
osobom postronnym. W połowie roku, można powiedzieć że wręcz w ostatniej chwili, podpisanie porozumienia w powyższej sprawie zostało przez Miasto
wstrzymane. Okazało się, że Miasto planuje, aby
główny przejazd na plac budowy odbywał się właśnie
przez bramę pod budynkiem Targowa 80, gdzie Miastu przysługuje służebność przejścia i przejazdu. Po
oddaniu Inwestycji do użytkowania przestrzeń Centrum Kreatywności miałaby pozostawać otwarta dla
wszystkich, a zamontowana brama otwarta na stałe.
We wrześniu i w październiku odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Spółdzielni oraz Miasta odpowiedzialnego za realizację projektu.

Cel inwestycji
Przedstawiciele Miasta zaprezentowali założenia planowanej inwestycji. Poinformowali, że inwestycja
obejmuje przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i termomodernizację zespołu istniejących budynków przy
ul. Targowej 80a i ul. Inżynierskiej 3 oraz zmianę sposobu ich użytkowania. Modernizacji poddany zostanie

6

GRUDZIEŃ 2019

W związku z powyższym pierwszym tematem rozmów była kwestia korzystania i dostępności z przejazdu bramnego pod budynkiem Targowa 80. Z uwagi na
planowane roboty budowlane oraz ogólnodostępny
charakter przyszłego CKNP, m.st. Warszawa stoi na
stanowisku, że przejazd powinien pozostawać otwarty
przez cały okres realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu i oddaniu w użytkowanie. Ponadto zgodnie
z przyjętą dokumentacją, droga przeciwpożarowa do
budynków usytuowanych pod adresami Targowa 80a
oraz obsługa odpadów komunalnych wiedzie przez ww.
przejazd bramny.
Przedstawiciele Spółdzielni przypomnieli,
że w związku z identyfikowanymi przez
RSM „Praga” problemami na terenie podwórza usytuowanego między budynkami Targowa 80, 82
i Targowa 80a oraz
budynkami wynajmowanymi przez Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi (wchodzenie
osób trzecich, nielegalne
spożywanie
alkoholu, pozostawianie śmieci, zakłócanie
porządku na terenie

Spółdzielnia zwróciła również uwagę na problemy
związane z planowaną organizacją placu budowy na
terenie podwórza (zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom i podopiecznym Stowarzyszenia Otwarte Drzwi), a także na utrudnienia z przejazdem samochodów budowy przez przejazd bramny (wielkość
bramy, obciążenie stropów konstrukcyjnych dla budynków Targowa 80 i 82). Spółdzielnia zasugerowała,
że kierowanie pojazdów budowy powinno odbywać
się od strony ul. Inżynierskiej 3, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i konstrukcję budynków
mieszkalnych, sąsiadujących z planowaną inwestycją.
Miasto zapewniło, że na placu budowy będzie obecny
inspektor nadzoru odpowiedzialny za prawidłową
realizację inwestycji. Zapewniono także, że główna
organizacja drogi na plac budowy będzie od strony
ul. Inżynierskiej, niemniej jednak część aut na pewno
będzie kierowana od strony ul. Targowej. Kwestie
organizacji ruchu pojazdów budowy mają być wpisane do obowiązków przyszłego wykonawcy. Spółdzielnia przypomniała, że ustanowiona na rzecz Miasta
służebność w przejeździe bramnym budynku Targowa
80 owszem istnieje, lecz jej wykonywanie przez Miasto nie może być dla właściciela (Spółdzielni) uciążliwe. Stąd też Administracja Osiedla „Jagiellońska”
będzie wnikliwie obserwować, czy w czasie budowy
przejazd ten przez wykonawcę nie będzie wykorzystywany ponad niezbędną miarę.
Miasto zapewniło Spółdzielnię, że wykonawca będzie zobligowany do ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym za ewentualne odszkodowania z tytułu wypadków z winy wykonawcy, także na terenie Spółdzielni, związanych z prowadzeniem prac, odpowiedzialny będzie wykonawca.
RSM „Praga” zaapelowała do przedstawicieli Miasta
o organizację ruchu kołowego na odcinku ul. Targowej przy wyjeżdżaniu z przejazdu bramnego
(niebezpieczeństwa związane z przekroczeniem
przez samochód chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej). RSM „Praga” stwierdziła konieczność
postawienia odpowiednich znaków na ulicy, w tym
lustra, progów zwalniających przy wjeździe i wyjeździe z przejazdu bramnego, dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, że ze względów bezpieczeństwa należy rozważyć podjęcie rozmów ze wspólnotami przy ul. Targowej 78 oraz Targowej 84 i spróbować
otworzyć przejścia bramne na teren podwórza dodatkowymi przejściami istniejącymi w tych kamienicach.

Bezpieczeństwo
Strony zgodziły się, że przed podjęciem robót budowlanych musi zostać przeprowadzona wizja lokalna
lokali mieszkalnych oraz przestrzeni wspólnych budynków przy ul. Targowej 80, 82 i sporządzony dokument opisujący ich stan techniczny. Miasto zagwarantowało wpisanie do umowy z wykonawcą zobowiązania do monitorowania stanu technicznego budynku przez cały okres budowy.
Spółdzielnia zwróciła również uwagę na bezwzględną
konieczność zachowania bezpieczeństwa i porządku
po oddaniu inwestycji do użytkowania poprzez zainstalowanie monitoringu działającego w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie ochrony, a także wdrożenie
organizacji ruchu.

Porządek
Wątpliwości RSM „Praga” dotyczą przyszłego funkcjonowania przestrzeni gastronomicznej w powojennym pawilonie umiejscowionym przy budynku Targowa 80a. Przedstawiciele Spółdzielni zwrócili uwagę na
konieczność respektowania ciszy nocnej, zwłaszcza, że
na zrewitalizowanym obszarze planowane jest funkcjonowanie kina letniego. RSM „Praga” w szczególności kładzie nacisk, aby w planowanych lokalach gastronomicznych oraz na pozostałym obszarze Centrum
sprzedaż i spożywanie alkoholu były zakazane.
M.st. Warszawa poinformowało, że z uwagi na planowane przyszłe zarządzanie obiektem przez operatora
w chwili obecnej nie dysponuje informacjami o godzinach udostępniania przestrzeni gastronomicznej oraz
możliwości sprzedaży alkoholu w obiekcie. Obiekt
będzie miał swój regulamin organizacyjny, który
z pewnością będzie respektował czas powszechnie
uznawany za ciszę nocną (między godziną 22 a 6 rano).

Miejsca parkingowe
Nasze obawy wzbudza także kwestia zaprojektowanych
zaledwie 12 miejsc postojowych na podwórzu między
budynkami przy ul. Targowej 80, 82 i ul. Targowej 80a.
Zdaniem RSM „Praga” liczba miejsc jest zbyt mała
w stosunku do potrzeb mieszkańców. W celach parkingowych z podwórza korzystają mieszkańcy i usługodawcy wszystkich okolicznych budynków. Przedstawiciele
Miasta poinformowali, że nie ma możliwości zwiększe-

nia liczby miejsc parkingowych z jednej strony ze względu na zakres i charakter inwestycji, a z drugiej z uwagi
na przepisy określające warunki techniczne tworzenia
miejsc parkingowych. Urzędnicy podkreślili, że problemy parkingowe są identyfikowane w całym mieście
i należy myśleć o zmianie mentalności mieszkańców,
dodając, że wprowadzenie parkingów na terenie Miasta
zgodnie z potrzebami mieszkańców powodowałoby konieczność likwidacji innych przestrzeni wspólnych.
Wątpliwości RSM „Praga” budzi także kwestia samego wjazdu na podwórze. Spółdzielnia zaproponowała
rozważenie montażu licznika przed przejazdem bramnym informującego o liczbie wolnych w danej
chwili miejsc parkingowych. Licznik miałby na celu
ograniczenie liczby aut poruszających się i wykonujących manewry na podwórzu.
Spółdzielnia podkreśliła brak właściwego rozpowszechnienia informacji nt. projektu wśród mieszkańców.
Zwrócono uwagę, że mieszkańcy nie mają świadomości,
że Miasto tuż pod ich oknami planuje tak ważną inwestycję. Stąd też w dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie
Jadłodajni Czerwony Rower odbyło się spotkanie z zainteresowanymi inwestycją mieszkańcami zorganizowane
przez Urząd. Administracja Osiedla „Jagiellońska” pomogła rozpowszechnić informację o spotkaniu, tak aby
dotarła ona do wszystkich mieszkańców przy ul. Targowej 80, 82. I dlatego też dużą grupę obecnych stanowili
mieszkańcy Spółdzielni. Mieszkańcy w dużej mierze
byli zaskoczeni planowaną inwestycją, co tylko potwierdziło nasze obawy, że Urząd nie dotarł z właściwym
przekazem do zainteresowanych. Część przybyłych
osób wyraziło wprost swo-

je niezadowolenie z powodu braku wcześniejszych informacji. Mieszkańcy byli żywo zainteresowani projektem
i mieli szereg pytań związanych z planowaną Inwestycją
m.in.: liczbą miejsc postojowych, dostępnością alkoholu
w lokalach gastronomicznych, odbiorem śmieci czy hałasem w czasie budowy, jak również po oddaniu inwestycji do użytkowania. Pytano również o ocenę oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji w tym
badanie podłoża przed rozpoczęciem budowy w związku
z możliwością katastrofy budowlanej w momencie rozpoczęcia prac. Mieszkańcy podkreślali, że po zakończeniu budowy II linii metra, która trwała kilka lat, przed
nimi stawiana jest kolejna duża inwestycja bezpośrednio
na nich oddziaływująca.

Podczas spotkania Agnieszka Haponiuk – Zastępca
Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-Technicznych
przedstawiła mieszkańcom stanowisko Spółdzielni
w sprawie ww. inwestycji. Mieszkańcy owacyjnie
przyjęli stanowisko Spółdzielni oraz podziękowali za
zaangażowanie w obronę ich interesów.
Na koniec przedstawiciele RSM „Praga” zwrócili się
z prośbą o okazanie projektu budowlanego jeszcze przed
złożeniem przez Miasto wniosku o pozwolenie na budowę. Kolejne spotkanie Spółdzielni i Miasta wstępnie
zostało zaplanowane na początku stycznia 2020 r.
Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na
stronie: https://szrm.pl/centrum-kreatywnosci-nowa-praga/.
Łukasz Zaprawa
reklama
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z postanowień ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów. Środki te pochodziły z wpłat naszych mieszkańców na
fundusz remontowy i zostały przeznaczone na budowę nowych i rozbudowę istniejących altan śmietnikowych, budowę wygrodzeń na odpady wielkogabarytowe, wykonanie
nawierzchni pod wolnostojące pojemniki do segregacji.

Z

godnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odpowiedzialna jest gmina, w przypadku naszej Spółdzielni - Miasto Stołeczne Warszawa i Miasto Marki.
W myśl przepisów ustawy to właśnie gminy wyłaniają
w drodze przetargu firmy odbierające odpady z nieruchomości. Spółdzielnia nie miała wpływu na wybór firm
odpowiedzialnych za wywóz odpadów i nie mogła negocjować stawek za opróżnianie pojemników ze śmieciami.
Wybrane przez Miasto Stołeczne Warszawa firmy obsługujące odbiór odpadów z nieruchomości Spółdzielni
w dzielnicach Białołęka, Praga-Północ i Targówek okazały się zupełnie nieprzygotowane do świadczenia tego
typu usług (brak dostatecznej ilości sprzętu – samochodów i pojemników, pracownicy nieznający topografii
obsługiwanych rejonów miasta, zła organizacja pracy).
Poza samymi firmami odbierającymi odpady oraz
stawkami opłat za odbiór odpadów, Miasto narzuciło
Spółdzielni również minimalne częstotliwości odbioru
poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości, co
jest szczególnie ważne w przypadku odbioru odpadów
biodegradowalnych, zmieszanych i wielkogabarytowych. Częstotliwości te są – według naszej oceny –
zbyt małe, co skutkuje zaleganiem śmieci w samych
altankach śmietnikowych i poza nimi.
Obowiązek zapewnienia regularnego odbioru śmieci
spoczywa na Urzędzie Miasta, który podpisał umowy
z firmami wywożącymi odpady i nadzoruje ich działania, lecz nadzór ten nie jest skuteczny.
Problemy takie nie występowały w okresie, gdy Spółdzielnia sama mogła dokonać wyboru firmy odbierającej odpady, wynegocjować z nią korzystne stawki za te
usługi oraz ustalić niezbędne częstotliwości odbiorów.
Nie było także wówczas problemu z odbiorem odpadów wielkogabarytowych, co obecnie jest największym
mankamentem w pracy firm wybranych przez Miasto.
Wystąpienie opisanych powyżej problemów przewidywały władze naszej Spółdzielni, wskazując na niewłaściwe, nieżyciowe i niekorzystne dla mieszkańców rozwiązania przyjmowane w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach wydawanych przez organy samorządowe.
Podczas Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu
07.03.2013 r., na której przyjmowane były m.in. stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawiciele Zarządu RSM „Praga” aktywnie uczestniczyli
w dyskusji, wypowiadając się przeciw planowanym zmianom.
Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”
w swoim wystąpieniu na Sesji w marcu 2013 r. stwierdził, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji to bubel prawny, który zamiast ułatwić, utrudni prowadzenie gospodarki odpadami. Stwierdził dalej, że przewidywane stawki opłat są od dwóch do
trzech razy wyższe, niż w tej chwili, które płacą mieszkańcy, czy to w budynkach wielorodzinnych, czy też
w budynkach jednorodzinnych i ich wysokość nie jest
poparta żadną analizą ekonomiczną.
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Tak więc, Zarząd RSM „Praga” już w 2013 r. przewidywał
i ostrzegał przed chaosem i podwyżkami opłat, które będą
skutkami wprowadzanych rozwiązań. Niestety, ostrzeżenia
Spółdzielni zostały zignorowane i są ignorowane dalej.
Należy wspomnieć, że zwolennikami nowego systemu
zbierania odpadów był Związek Miast Polskich, widząc w tym źródło zapewnienia miastom przychodów
do miejskich kas.
Od czasu wprowadzenia nowych zasad odbioru odpadów
i przejęcia organizacji tego procesu przez Miasto, Spółdzielnia, tak jak i inni zarządcy, została pozostawiona z problemem. Tracąc rzeczywisty wpływ na to, kto i kiedy będzie
wywoził śmieci z nieruchomości, nie mając żadnego regresu w stosunku do wykonawcy usług w postaci kar umownych i możliwości dokonania potrąceń za złą jakość usług,
Spółdzielnia nie jest w stanie sama wpłynąć na jej poprawę.
Przyjęty ustawą system jest niewydolny i nieefektywny, a wprowadzona w Warszawie procedura składania
interwencji za pośrednictwem miejskiej infolinii praktycznie nie przynosi efektów.

Główne problemy dotyczące odbioru odpadów z terenów naszych osiedli to:
1. Z niektórych nieruchomości odpady są odbierane
wybiórczo i nieregularnie; wywozy są wykonywane
dopiero po interwencji pracownika Spółdzielni.
2. Nieprzestrzegane są terminy odbioru odpadów wynikające z harmonogramu; odpady odbierane są z częstotliwością mniejszą niż przewidziana w uchwale
Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Występują braki w harmonogramie odbioru odpadów –
dla niektórych nieruchomości znajdują się w nim informacje o terminach wywozu jedynie wybranych frakcji odpadów, a prośby o uzupełnienie nie przynoszą rezultatu.
4. Zbyt długie okresy nieodbierania odpadów wielkogabarytowych, które zalegają na terenie Osiedli,
stwarzając niebezpieczeństwo choćby pożaru.
5. Długi czas oczekiwania na wymianę uszkodzonych
pojemników oraz na podstawienie nowych w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
W celu bieżącego rozwiązywania tych problemów pracownicy Spółdzielni podejmują działania polegające na
zwiększonym nadzorze i kontroli usług wywozu odpadów
oraz podejmują interwencje w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i bezpośrednio w firmach wywożących.
Proces naliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami jest skomplikowany i czasochłonny. Spółdzielnia składa co miesiąc trzy deklaracje dotyczące opłat za
odpady dla trzech rodzajów budynków. Do każdej deklaracji Miasto wymaga złożenia załącznika odrębnego dla
każdego budynku, łącznie więc co miesiąc pracownik
Spółdzielni musi przygotować i wydrukować ok. 220
załączników do deklaracji. Do wykonywania tych czynności konieczne było utworzenie dodatkowego etatu.
Koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu
zostały w znacznej części przerzucone na mieszkańców.
Od wprowadzenia w życie nowego systemu gospodarki
odpadami do chwili obecnej Spółdzielnia wydała kwotę
1 166 946,00 zł na spełnienie wymogów wynikających

To właśnie na budowę nowych i rozbudowę istniejących
altan, aby pomieściły często po kilkanaście pojemników,
Spółdzielnia poniosła największe koszty. Ze względu na
istniejące formy zagospodarowania terenu, różny stan prawny gruntu, przedsięwzięcia te okazywały się w większości
przypadków bardzo trudne do wykonania. Podjęte działania
Spółdzielni mogą się okazać niewystarczające, gdyż resort
środowiska w swojej koncepcji usprawnienia systemu segregacji idzie ponownie w stronę kolejnego zwiększania
liczby pojemników do segregacji (dodatkowy pojemnik na
opakowania wielomateriałowe). Tym samym wybudowane
dopiero co altany, mogą okazać się znowu za małe. Takie
działanie Ministerstwa jednoznacznie podważa zaufanie
obywateli do Państwa. Dopiero co mieszkańcy ponieśli
wysokie koszty w celu dostosowania infrastruktury na gromadzenia odpadów (altanki) do wprowadzonych w sumie
nie tak dawno zasad segregacji odpadami, a już pojawiają
się kolejne pomysły, które w praktyce spowodują konieczność przeprowadzenia dodatkowych kosztownych inwestycji. Idea segregacji śmieci jest oczywiście słuszna, ale sposób prowadzenia polityki gospodarki odpadami zarówno na
szczeblu rządowym jak i samorządowym jest skandaliczny.
W ostatecznym rozrachunku za wszystko i tak wysoką cenę
zapłaci przysłowiowy szary obywatel.
Z ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wynika, że Ministerstwo chce
iść drogą karania, a nie edukacji i propagowania zachowań proekologicznych (dwukrotnie do czterokrotnie
wyższa opłata za odbiór odpadów niesegregowanych
od opłaty za odbiór odpadów segregowanych).
Nadal będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa
w budynkach wielolokalowych w przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów przez część mieszkańców
budynku (naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla wszystkich mieszkańców, jak dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny).
Spółdzielnie będą obarczone odpowiedzialnością za wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do segregacji odpadów („Segregacja śmieci. Mieszkańcy zapłacą więcej za błędy spółdzielni” zamieszczonym na portalu GAZETA.PL w dniu 27.11.2019 r.).
Zgodnie z art. 5. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości przejmie gmina jako część usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W Warszawie Miasto przejęło na siebie wyżej wymienione obowiązki, a więc obarczanie Spółdzielni odpowiedzialnością za ewentualny brak pojemników do segregacji, za niewystarczającą ich liczbę, za zbyt rzadkie
ich mycie, za długi okres oczekiwania na wymianę
uszkodzonych pojemników na nowe – jest nieprawidłowe i nieuzasadnione, gdyż czynności te nie należą do
obowiązków Spółdzielni, a za ich właściwe wykonanie
odpowiada Miasto Warszawa i firmy wywożące odpady.
Najgorsze przewidywania Spółdzielni odnośnie złych
rozwiązań w przepisach o gospodarce odpadami niestety
sprawdziły się, czego kulminacją jest trwająca od kilku
miesięcy w miastach i gminach naszego kraju fala znacz(Ciąg dalszy na stronie 9)

Okres świąteczny upływa tak szybko i tak miło, że goniący go koniec roku zawsze nas zaskakuje. Nowy
Rok skłania nas zawsze do podsumowań oraz tworzenia planów na przyszłość. Mając w pamięci
świąteczne łakomstwo, podjudzeni atmosferą sylwestrowej nocy oraz zaklęciem „jaki Nowy Rok, taki
cały rok” robimy tradycyjne postanowienia noworoczne. I zgodnie z przytoczonym przysłowiem – przez
cały rok robimy postanowienia. U kresu kalendarza spoglądamy wstecz i z niezachwianą werwą
ponawiamy błędy. Ale w tym roku faktycznie dajmy sobie szansę na poprawę sytuacji. Przyjrzyjmy się
zwyczajowi noworocznych postanowień i postarajmy się go poprawić. Wówczas Wszystko Będzie Lepiej.

P

owszechnym zwyczajem jest robienie postanowień noworocznych, bo i potrzeby zmian są bliskie każdemu
sercu. Według badań sondażowych, wykonanych przez
IBRiS na początku tego roku, obietnice na przyszły rok składa
sobie 1/3 społeczeństwa. Czy robią to tylko ci, którzy potrzebują zmiany? Z pewnością większą część stanowią osoby,
które wiedzą lub wierzą, że niesie to pozytywne skutki.

Zdrowie
Wśród kobiet, jak i mężczyzn, najbardziej popularne
postanowienia dotyczą zmian w zakresie zdrowego trybu życia. Po świątecznym obżarstwie każdy potrzebuje
wytchnienia, dlatego ponad 40% badanych wskazało, że
chce stracić na wadze, zacząć więcej się ruszać lub
zwrócić uwagę na jakość spożywanego jedzenia. Gdy
już do przesytu zaspokoimy naszą potrzeby żywieniowe,
wydaje się to oczywiście bardzo łatwe, jednak wszyscy
wiemy jak trudno być konsekwentnym, w wypełnieniu
postawionego sobie zadania. Problem może leżeć
w samym zadaniu i tym jak do niego podeszliśmy.
Szukając prostych rozwiązań, które jak najszybciej zawiodą
nas do celu, wybieramy drakońskie diety, by kuracja przypominała zerwanie plastra – była bolesna, ale krótka. Nagle
z sympatii do schabowego i ziemniaków przeskakujemy na
kapustę i cytryny, co wkrótce kończy się powrotem do starej wagi i frustracją. Mimo że celem jest stracić kilkanaście
kilogramów, to tak naprawdę istotą każdej działającej diety,
jest zmiana nawyków żywieniowych i to na stałe, a nie tylko do osiągnięcia pożądanego efektu. Warto zatem zmienić
nie wszystko, a na początek jeden lub dwa podstawowe
„problemy” w naszej diecie. Zazwyczaj są to słodycze
i szybkie przekąski, których najtrudniej nam odmówić. Czy
rozwiązaniem może być zaprzestanie... odmawiania sobie?
Oczywiście! Zacznijmy od zaprzestania ich kupowania,
a żeby nagrodzić się za realizację tego postanowienia –
upieczmy ciasto z nowego, zdrowego przepisu. Słodycze
własnej produkcji są o wiele mniej kaloryczne, ponieważ to
my decydujemy o ich składzie. Możemy między innymi
ograniczyć ilość cukru, nie zmieniając smaku wypieków.

(Ciąg dalszy ze strony 8)

nych podwyżek opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców. Również w Warszawie w najbliższym czasie zostanie wprowadzona kolejna, bardzo duża podwyżka opłat
za wywóz śmieci. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
podczas Sesji w dniu 12.12.2019 r. podjęła uchwałę
wprowadzającą od dnia 01.02.2020 r. stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 65,00 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie.
Spółdzielnia będzie podejmować na bieżąco wszelkie możliwe działania, aby odbiór odpadów odbywał się bez zakłóceń, interweniując w Urzędzie Miasta oraz firmach odpowiedzialnych za wywożenie odpadów.

Komentarz:

Paweł Mikulski

Nowo obowiązujące przepisy o segregowaniu odpadów
nałożyły szereg obowiązków na Administracje Osiedla.
Aby sprostać wymaganiom określonym w ustawie
konieczne stało się postawienie altan śmietnikowych

Kolejnym królem niezrealizowanych postanowień jest
ruch. Zazwyczaj rzucamy się na głęboką wodę, wybierając siłownie, basen lub bieganie. Wkrótce jednak okazuje się, że jeśli nie lubiliśmy ruchu przez całe życie, to
były ku temu powody i zarzucamy ten pomysł. Tutaj
znowu przychodzi z pomocą zmiana naszego celu. Same
ćwiczenia potrafią być nudne. W domu możemy jednak
spokojnie zrobić 10 skłonów podczas oglądania serialu,
tak by ten czas minął nam błyskawicznie i niezauważalnie. Idąc na spacer z psem lub do znajomych można
posłuchać książki, na którą nigdy nie mieliśmy czasu.
Wkrótce ćwiczenia będą kojarzyć nam się z dalszym
ciągiem ciekawej historii, a nie nudnym obowiązkiem.

Kariera
Ponad 20% postanowień noworocznych dotyczy naszej
pracy. Wiele osób obiecuje sobie, że zmieni pracę na tę
wymarzoną lub pójdzie do szefa poprosić o podwyżkę.
Spełnienie tego chlubnego zadania nie zależy jednak
w całości od nas i warto to sobie uświadomić. Na początek
warto skupić się na tych aspektach, które możemy zrealizować sami. Pragnienie poprawienia zarobków lub zmiany
pracy wynika ze zniechęcenia do dotychczasowego zajęcia.
Dlatego licząc na podwyżkę, postarajmy się przede wszystkim znaleźć nowe zajęcie, które chcielibyśmy wykonywać
u naszego pracodawcy. Przejawiając taką inicjatywę, być
może pozytywnie go zaskoczymy zaangażowaniem i ciekawym podejściem do spraw pracowniczych, które wyróżnią się na tle obowiązków wykonywanych przez innych
pracowników. Podobne rozwiązanie możemy zastosować
w przypadku zmiany pracy. Szukanie nowej pracy, w której będziemy wykonywać te same obowiązki, zazwyczaj
niczego nie rozwiązuje. Głównym czynnikiem sukcesu jest
odwaga do podjęcia decyzji, by upomnieć się o „swój interes”. Nikt nie zrobi tego za nas!
Wiele osób obiecuje sobie również, że zacznie naukę
języka obcego. Szybko jednak okazuje się, że zawiłości
gramatyki i natłok słówek przerasta nasze możliwości.
Nawet wykupione lekcje stają się ciężkim obowiąz-

na dodatkowe pojemniki do segregacji. Koszt wybudowania altany śmietnikowej na 5 frakcji wynosi około
20 000 zł, a frakcji ciągle przybywa, co może spowodować konieczność dalszej rozbudowy altan. Utrzymanie wymuszonych ustawą altan śmietnikowych w należytym stanie technicznym wymaga stałej konserwacji
(regulacje zamków, zawiasów, naprawy po dewastacjach), której koszty obciążają fundusz remontowy.
Samo znalezienie dogodnej dla mieszkańców lokalizacji altany śmietnikowej jest trudne z uwagi na przepisy
budowalne, które precyzyjnie określają minimalne
i maksymalne odległości od budynków.
Od czasu, gdy Urząd Miasta podpisuje umowy z firmami
odbierającymi odpady zauważono następujące problemy:
• częstotliwość odbioru odpadów segregowanych
określona w ustawie jest nie adekwatna do potrzeb
budynków. Najlepszym przykładem są gabaryty odbierane raz w miesiącu, co doprowadza do sytuacji,
w której duże ich ilości zalegają przy budynkach.
Cześć gabarytów traktowana jest niesłusznie, jako
odpady poremontowe (np. drzwi).
• nowa frakcja odpadów BIO jest odbierana stanowczo
za rzadko, a brak regularnego mycia tych pojemni-

kiem. By osiągnąć sukces na tym polu, należy wzbudzić w sobie „ciekawość” do nauki. Na dobry początek
warto sięgnąć po teksty piosenek. W sieci bez większych problemów znajdziemy tłumaczenia ulubionych
hitów. Czytając je w oryginale i tłumaczeniu, wsparci
przyjemną melodią, z łatwością załapiemy pierwsze
podstawy słownictwa. Jeśli mamy taką możliwość,
dobrze jest również oglądać filmy w oryginale, wspierając się napisami. Im więcej mamy do czynienia
z wybranym językiem obcym – tym łatwiej nam go
przyswoić, zamiast ograniczać się do jednej lub dwóch
godzin w tygodniu intensywnej nauki.

Marzenia
Pozostałe postanowienia dotyczą spełniania marzeń.
Planujemy podróże, zakup samochodu, remont, rozwój
hobby i zainteresowań. Na drodze do ich spełnienia zazwyczaj stoją wymówki w postaci braki czasu i pieniędzy. Jednocześnie jednak 18% badanych stwierdza, że
chciałoby zacząć oszczędzać. Nie ma lepszego sposobu
na realizację obu tych postanowień jak poprzez ich połączenie. Nie możemy oszczędzać bez konkretnego celu,
który będzie nagrodą za wysiłek zaciskania pasa. Aby to
sobie ułatwić – musimy jasno określić jakie wydatki
stoją przed nami. W tym celu warto zainteresować się
realizacją naszych marzeń – sprawdzić ceny, sporządzić
projekt, zbadać różne możliwości. To pobudzi naszą
wyobraźnię, która już nie pozwoli nam tak łatwo odpuścić. Podzieliwszy zaś wydatki na mniejsze elementy,
łatwiej oszczędzać, bo klarownie widać jak pokonujemy
kolejno wszystkie szczeble drabiny wiodącej do celu.
Planując podróż, możemy sporo oszczędzić, kupując
dużo wcześniej bilety kolejowe lub lotnicze, rezerwując
pokój w hotelu, skorzystać z promocji posezonowych.

Miłość
Tylko 7% z badanych wskazywało, że chciałoby w nowym roku zawrzeć związek małżeński. Ten słaby wynik
można tłumaczyć tym, że nominalnie można to zrobić
tylko raz, co za tym idzie niektórzy mają to już za sobą.
Zamiast szukać przyszłego męża lub żony, lepiej rozglądać się za prawdziwym uczuciem. Miłość zazwyczaj
przychodzi niespodziewanie i nie sposób ją zaplanować.
Jeśli więc skupimy się na realizacji pozostałych postanowień i odnajdziemy w tym satysfakcję, ogromną niespodzianką może okazać się, że spotkamy na swojej drodze
kogoś wyjątkowego. Nawet jeśli nie pokochamy drugiej
osoby, to z pewnością zdołamy polubić siebie, co zwiększy poczucia naszej własnej wartości. A dzięki temu –
Wszystko Będzie Lepiej!
Maciej Kurek

ków sprawia, że są one w tragicznym stanie estetycznym i sanitarnym zmuszając administracje do czyszczenia ich na własny koszt.
• pomimo ciągłych interwencji dalej występują braki
w harmonogramie wywozów.
• kolory pojemników są często niedopasowane do
oznaczeń frakcji, przez co dochodzi do pomyłek podczas segregacji.
• odbiory odpadów odbywają się niezgodnie z harmonogramem i często przeprowadzane są w sposób nieprofesjonalny gdyż pozostawiane są otwarte komory zsypowe i altany, a pojemniki nie są podstawiane pod leje
zsypowe. Firmy odbierające odpady mimo przekazania
kluczy przez administracje często nie przekazują ich
kierowcom, przez co mają oni problem z dostępem do
pomieszczeń zsypowych i altan.
Umowy podpisywane przez Urząd Miasta nie dają możliwości administracji nałożenia kar za brak odbioru odpadów,
a reklamacje wysyłane do Urzędu Miasta realizowane są
z dużym opóźnieniem, przez co problem cały czas narasta.
Grażyna Rogosz,
Kierownik Administracji Osiedla „Targówek”
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Opłaty za parkowanie

Kilka tygodni temu Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział dwukrotne poszerzenie
strefy płatnego parkowania oraz podniesienie opłat. Miasto planuje wprowadzenie dwóch stref –
droższej: „śródmiejskiej” oraz tańszej „zwykłej”. Zmiany mają wejść na przełomie września
i października 2020 roku. Po rozszerzeniu w zasadzie wszystkie budynki RSM „Praga” w Osiedlach
„Kijowska” i „Jagiellońska” znajdą się w strefie płatnego parkowania.

W

przyszłym roku strefa płatnego parkowania ma
zostać zwiększona o część Woli i Pragi-Północ.
Miasto twierdzi, że ma to związek z wydłużeniem II linii
metra oraz zwiększonym ruchem osób dojeżdżających
samochodami do nowych stacji. W rzeczywistości jednak
problem z parkowaniem jest bardziej złożony. W ostatnich
kilku latach na Pradze-Północ powstało wiele nowych inwestycji mieszkaniowych z niewystarczającą liczbą miejsc
parkingowych. Winę za to ponosi Miasto, gdyż wydaje
inwestorom decyzje o warunkach zabudowy pozwalające
na wybudowanie nawet dwukrotnie mniejszej liczby miejsc
postojowych niż mieszkań. Niestety Miasto pomija w ten
sposób fakt, że obecnie statystycznie na jedno mieszkanie
przypada co najmniej jedno auto. Spółdzielnia za każdym
razem starała się zaskarżać takie decyzje. Niestety nasze
skargi nie były rozpatrywane, gdyż Urząd nie uznawał
Spółdzielni za stronę tych postępowań. Tym sposobem
blisko połowa mieszkań w nowych inwestycjach deweloperskich nie ma zapewnionych miejsc do parkowania, co
skutkuje coraz większym problemem z parkowaniem aut
na ulicach. Co więcej, zauważamy, że coraz większa liczba
samochodów parkuje także na naszych osiedlowych uliczkach. Po rozszerzeniu strefy parkowania ten problem zacznie narastać, gdyż nie wszędzie możemy postawić szlabany. Nawet jeżeli Urząd chce prowadzić politykę ograniczania ruchu samochodowego w mieście, to przecież
gdzieś ten samochód mieszkaniec i tak musi pozostawić.
Ograniczanie ruchu samochodowego nie może sprowadzać
się do przymusu pozbycia się auta, które dla wielu jest niezbędne chociażby po to, żeby móc z miasta w ogóle wyjechać. O tym władze w Ratuszu wydają się zapominać.
W ramach prowadzonych przez Miasto konsultacji społecznych Administracja Osiedla „Kijowska” pisemnie
zgłosiła szereg uwag do propozycji rozszerzenia strefy
płatnego parkowania. Podniosła w nim, że szczególne
utrudnienia związane z parkowaniem w okolicach naszych budynków spowodowała działalność Centrum Koneser, gdzie podczas różnego rodzaju organizowanych
tam imprez, pojawiający się licznie uczestnicy pozostawiają swoje samochody w okolicznych uliczkach. Spółdzielnia zwróciła Miastu uwagę, że plan wprowadzenia
strefy dotyczy jedynie ulic głównych (publicznych) przy
równoczesnym braku skutecznych rozwiązań dla ulic
ogólnodostępnych znajdujących się pomiędzy naszymi
budynkami. Ulice takie jak Korsaka, al. Tysiąclecia, czy
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Markowska nie są drogami publicznymi lecz wewnętrznymi,
których strefa płatnego parkowania nie obejmie. Niemniej
jednak drogi te są ogólnodostępne i wykorzystane w ruchu
drogowym bez ograniczeń,
gdyż stanowią dojazd do różnych nieruchomości (nie tylko
naszych). Tam gdzie nie będzie
parkomatów, po prostu zrobi się
dramatycznie ciasno. W miejscach gdzie nie można ograniczyć ruchu z zewnątrz np. poprzez
postawienie szlabanów, Administracja zaapelowała o wprowadzenie zakazu postoju dla pojazdów,
za wyjątkiem tych należących
do mieszkańców i posiadających odpowiednie identyfikatory. Dlatego też dobrym pomysłem wydaje się objęcie
podwórek osiedlowych specjalną strefą parkowania,
podobnie jak to miało miejsce na Woli, gdzie Miasto
kilka miesięcy temu wprowadziło pilotażowy program.
1 marca 2019 roku programem objęto 4 podwórka na
Woli, a wjazd, zatrzymywanie się i parkowanie na nich
jest możliwe tylko dla osób posiadających specjalny
identyfikator, służb miejskich oraz jednośladów. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne. Na identyfikatorze
znajdują się numery rejestracyjne posiadanych pojazdów. Mamy nadzieję, że nasze interwencje w Urzędzie
Miasta okażą się skuteczne i podobne rozwiązania zostaną wprowadzone także u nas.

Niestety opłaty za parkowanie wzrosną dosyć drastycznie,
gdyż w strefie „zwykłej” (obejmującej m. in Pragę - Północ) pierwsza godzina ma kosztować 3,9 zł (zamiast 3 zł),
druga 4,6 zł (zamiast 3,6 zł), trzecia 5,5 zł (zamiast 4,2 zł),
zaś czwarta i każda kolejna 3,9 zł (zamiast 3 zł). Oczywiście osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania są uprawnione
do odpłatnego nabycia abonamentu uprawniającego do
parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie taka

opłata abonamentowa wynosi 30 zł rocznie. Nie wiadomo
jednak, czy nie zostanie w przyszłym roku podniesiona.
Dużo droższa ma być natomiast strefa „śródmiejska”,
gdzie pierwsza i druga godzina parkowania miałyby
kosztować 4,9 zł, a trzecia - 7 zł.
Szczegóły na:
https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/jaka-b-dziestrefa-p-atnego-parkowania-na-pradze-p-noc-i-woli
Łukasz Zaprawa

Zarząd RSM „PRAGA”, Rada Osiedla Erazma,
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”

M

ikołajki to wyjątkowy dzień, nie tylko dla najmłodszych. To także dobra okazja do spędzenia
wspólnego czasu oraz dobrej zabawy w rodzinnej atmosferze. I właśnie z okazji Mikołajek w minioną sobotę (tj. 14 grudnia) w siedzibie Administracji Osiedla
„Erazma”, znajdującej się w niedawno wybudowanym,
nowoczesnym, pawilonie przy ul. Erazma z Zakroczymia 2A, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane przez RSM „Praga” po raz pierwszy, z pewnością jednak nie ostatni. Mikołajki w RSM „Praga”,
bo o nich mowa, były spotkaniem dzieci mieszkających
w naszych zasobach ze Świętym Mikołajem. Wszystko
w towarzystwie świątecznej atmosfery, kolęd, zabawy.
Nie zabrakło wspólnego przygotowywania stroików
świątecznych oraz masy innych atrakcji.
Na ten czas siedziba Administracji zamieniła się w iście
świąteczną krainę – były elfy, pomocnicy świętego Mikołaja, dekoracje świąteczne, upominki dla każdego dziecka, gry
i konkursy, które sprawiły wiele radości zarówno dzieciom,
jak i rodzicom oraz organizatorom całego wydarzenia.
Mikołajki to wyjątkowy czas, któremu towarzyszy magiczna atmosfera. Obdarowywanie się prezentami przynosi każdemu radość, a wspólne świętowanie zbliża
i zacieśnia relacje. Warto tak pozytywną atmosferę
celebrować, także już teraz zapraszamy Was na kolejne
Mikołajki, które już za rok! :)
Joanna Golecka

GRUDZIEŃ 2019

11

12

Adam Wasilewski, lat 9 - Klub Arkona

Ewa Kruk, lat 8 - Klub Pinokio

Zofia Podgórniak, lat 7 - Nasz Klub

Patrycja Franciuk, lat 11 - Klub Arkona

Wiktoria Ołdak, lat 11 - Klub Arkona

Marysia Zientarska, lat 3 - Klub Pinokio

Patrycja Wajler, lat 9 - Klub Pinokio

Andżelika Zdulska, lat 4 - Nasz Klub

Antoś Wasilewski, lat 5 - Klub Arkona
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Franek Kalinowski, lat 4 - Klub Arkona

Ania Sieradzan, lat 7 - Klub Pinokio

Zofia Miłoszewska, lat 12 - Nasz Klub

Ala, lat 4 - Klub Kuźnia

Szymon Ołdak, lat 11 - Klub Arkona

Jacek Sołtysiak, lat 11 - Klub Arkona

Amelka Nowakowska, lat 10 - Klub Pinokio

Laura Czwarnóg, lat 5 - Klub Pinokio

Jakub Barcikowski, lat 9 - Klub Pinokio
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Osiedle Kijowska

P

oczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych
potrzeb człowieka. Duże aglomeracje miejskie
cechuje ogromne zróżnicowanie wśród ludzi i ich zachowania. Nierzadko trafiają się wśród nich niestety
złodzieje. Administracja Osiedla „Kijowska” w ramach
dążenia do poprawy bezpieczeństwa bierze aktywny
udział w programie „Bezpieczne Osiedle”, organizowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas spotkań omawiane są bieżące problemy trapiące
nasze osiedle wraz z przedstawicielami służb porządkowych oraz opieki społecznej. Stale rozszerzamy system monitoringu, który zarówno działa profilaktycznie

i odstraszająco, a także pomaga w ustalaniu sprawców
m.in. kradzieży i dewastacji naszego wspólnego mienia. Istotną kwestią wartą poruszenia jest również
wpływ mieszkańców na poziom bezpieczeństwa osiedla. Często sami możemy na siebie ściągnąć nieszczęście, bądź stworzyć okazję złodziejom poprzez naszą
nieuwagę. Starajmy się w miarę możliwości weryfikować kogo wpuszczamy do budynku, sprawdzać czy
dzwoniąca na nasz domofon policja to faktycznie policja, a nie postronna osoba podszywająca się pod służby
porządkowe. Warto również upewnić się, czy zamknęliśmy za sobą drzwi wejściowe do budynku i czy nie
wchodzi za nami obca, podejrzana osoba. Unikajmy
również przyjmowania od ludzi nietypowych ofert
w stylu: wymiana drzwi poprzedzona wpłatą sowitej
zaliczki, wymiana grzejników na „bardziej oszczędne”
bądź inspekcji lodówek po godzinie 19-tej (tak, spotkaliśmy się już z takim przypadkiem próby oszustwa
i kradzieży!). Oszuści mogą również
podszywać się pod pracowników administracji podczas oferowania remontów i wymiany urządzeń w mieszkaniach. Należy wtedy pamiętać, że
wszelkie wynikające z naszej inicjatywy remonty bądź wymiany np. liczników poprzedzone są wywieszeniem
ogłoszeń w gablotach na klatkach
schodowych i na naszej stronie internetowej. W przypadku zauważenia
podejrzanych obcych osób w budynku
lub „ekip remontowych” prosimy niezwłocznie o zasygnalizowanie tego
pod numerem 112.

Osiedle Generalska

A

dministracja Osiedla „Generalska”, dbając o poprawienie estetyki oraz stanu technicznego budynków, systematycznie przeprowadza remonty klatek
schodowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzenie wewnątrz budynków były bardziej estetyczne
i funkcjonalne, a tym samym poprawiały jakość użytkowania. W bieżącym roku między innymi taki remont
wykonany został w budynku przy ul. Mokrej 23 oraz
Kuflewskiej 4. Remont poprzedzony był modernizacją
i uporządkowaniem instalacji teletechnicznej jak rów-

Adrian Przybysz

Osiedle Targówek

Klatka schodowa w budynku Kuflewska 4 po remoncie.

N

iezależnie od tego, czy remont mieszkania będzie
duży, czy mały, czy zakupiliśmy właśnie mieszkanie do remontu, czy po prostu chcemy odświeżyć
istniejący lokal należy się do niego odpowiednio przygotować. Zgodnie z podjętą przez Radę Nadzorczą
RSM „Praga” Uchwałą nr 36/2018 z dnia 15.05.2018 r.,
dostępną na stronie internetowej https://www.rsmpraga.pl/
dokumenty/regulaminy/Zasady uzywania_lokali_i_porzadku
_domowego_15.05.2018.pdf wszelkie przebudowy lub
zmiany konstrukcyjne w lokalu, pomieszczeniu przynależnym, miejscu postojowym itp., mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni,
przy zachowaniu wymogów prawa budowlanego.
Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę, że wymiana grzejnika, wszelkie przeróbki instalacji wentylacyjnej, czy gazowej powinny zostać zgłoszone do Administracji. Dla przykładu, zwykła wymiana grzejnika
w sezonie zimowym wiąże się z koniecznością spuszczenia wody w całym pionie budynku, więc tym samym
pozbawia się innych mieszkańców ogrzewania. Po wykonanych pracach trzeba z powrotem napuścić wodę do
centralnego ogrzewania i dokonać odpowietrzenia całej
instalacji, dlatego też z takimi pracami należy wstrzymać się do sezonu letniego. Przypominamy, że zgoda
Administracji jest wymagana w każdym sezonie. Jakakolwiek ingerencja w instalację gazową również powinna być zgłoszona do Administracji oraz do Wydziału
Architektury i Budownictwa Urzędu Dziennicy Targówek, a jej wykonanie powinno być przeprowadzone
przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

14

GRUDZIEŃ 2019

Każdy ma prawo do przeprowadzenia remontu w lokalu. Jednak pamiętajmy, że wszelkie głośne roboty,
których uciążliwość wykracza poza obręb lokalu,
wykonywać należy w dni powszednie w godzinach
zgodnych z regulaminem. Właściciel lokalu przed
przystąpieniem do prac powinien poinformować
o tym fakcie sąsiadów poprzez wywieszenie krótkiej
adnotacji na klatce schodowej o rodzaju wykonywanych prac i długości ich trwania z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Ogromnym problemem
dotykającym osiedle są często pozostawione odpady
poremontowe pod zsypem budynku lub w pojemnikach na odpady segregowane.

nież domofonowej. Zakres remontu obejmował odnowienie poprzez uzupełnianie ubytków, szpachlowanie
i malowanie ścian klatek schodowych, a na parterach
budynków wymianę posadzek i wyłożenie portali wind
płytkami. Zamontowane zostały nowe drzwi wejściowe
do obydwu budynków. Ponadto wymieniono drobne
elementy takie jak drzwiczki rewizyjne, tablice informacyjne i oznaczenia. Do prac wykorzystano wysokiej
jakości okładziny ceramiczne ścian i posadzek o dużych walorach estetycznych. Podczas remontów staramy się dotychczasowe rozwiązania ulepszać i zastępować je nowoczesnymi, tak jak w przypadku oświetlenia, wymieniając je na energooszczędne ledowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz
mając na celu zwiększenie komfortu codziennego korzystania z przestrzeni ogólnodostępnych budynków,
Administracja „Generalska” kontynuować będzie remonty klatek schodowych w kolejnych budynkach
naszego Osiedla.
Grzegorz Tokarski

W świetle obowiązujących przepisów odpady poremontowe w postaci gruzu, płytek, okien itp. nie są
odbierane przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów z Osiedla. Usunięcie powstałych odpadów leży
w gestii właściciela (użytkownika) lokalu i powinny
być wykonywane na jego koszt, tak samo jak wszelkie
wyrządzone z jego winy szkody oraz zanieczyszczenia
powstałe w częściach wspólnych budynku.
Monika Szymańska

Klatka schodowa w budynku Mokra 23 po remoncie.

Osiedle Poraje

N

a terenie Osiedla „Poraje” trwają prace związane
z remontem klatek schodowych o podwyższonym
standardzie w budynkach przy ul. Pancera 8 i Śreniawitów
5. Natomiast w budynku przy ul. Pancera 17 remont klatek
schodowych został już zakończony. Remont klatek schodowych o podwyższonym standardzie to przede wszystkim wymiana drzwi wejściowych, ułożenie płytek gresowych na posadzkach w rejonie parteru, a w niskich budynkach na wszystkich kondygnacjach oraz ułożenie płytek
gresowych na ścianach w poziomie parteru. Uporządkowanie licznych kabli poprzez wykonanie wspólnych kanałów do prowadzenia wszelkich kabli widocznych na ścianach klatek schodowych. Szpachlowanie i malowanie
ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED z czujkami ruchu. Wymiana starych parapetów lastrykowych na nowe z konglomeratu, wymiana wszelkich drzwiczek stalowych, oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych, w niskich budynkach montaż nowego drewnianego pochwytu.

Wittiga 7 i rozjeżdżony przez samochody narożnik przy
budynku Antalla 4 od strony pawilonu handlowego.
W tym roku wykonano również remonty wielu balkonów
w zakresie wymiany izolacji i wylewki betonowej oraz
napraw tynków od spodu balkonów i na krawędziach.

Wykonano remont wejść do klatek schodowych w budynkach przy ul. Porajów 4, Porajów 6 i Wittiga 9
w zakresie wymiany lastrykowej nawierzchni schodów
i podestów z nowymi wycieraczkami do butów, drzwi
wejściowych, nowych nierdzewnych poręczy i płytek
gresowych ułożonych na wewnętrznych ścianach wejść.
Wykonana została renowacja elewacji budynków
w zakresie oczyszczenia, odgrzybienia, gruntowania
i malowania farbami o podwyższonej odporności mikrobiologicznej przy ul. Gębickiej 4, Wittiga 9, Porajów 4,
Pancera 8, Pancera 13 i Pancera 17. Podczas renowacji
elewacji budynków oczyszczone i pomalowane zostały
również stalowe balustrady balkonowe w nowym jednakowym kolorze dla poszczególnego budynku.

Elewacja budynku Pancera 17 po czyszczeniu i malowaniu.

Z prac drogowych na terenie osiedla wykonano nowe
zatoczki parkingowe z betonowej kostki brukowej na 10
miejsc postojowych każda przy budynkach Pancera 7
i Śreniawitów 12. Wyremontowano chodniki z betonowych płyt chodnikowych przed budynkami Porajów 6 i 8
oraz utwardzono ażurowymi płytami betonowymi pobocza wzdłuż ulicy Szczęśliwej, fragment za budynkiem

no nowe przyłącza wody do budynków przy ul. Nagodziców 2, Nagodziców 3 i Śreniawitów 2.
Andrzej Chromiec

Wykonano remont dachu budynku przy ul. Wittiga 2 polegający na pokryciu całego dachu nową specjalną papą termozgrzewalną przeznaczoną na stare pokrycia dachowe z papy.
Wymieniono dźwigi windowe w budynkach przy
ul. Nagodziców 2 klatka III i Wittiga 7 klatka II. Wymieniona została również instalacja gazowa w budynku przy
ul. Szczęśliwej 2. W budynkach przy ul. Śreniawitów 5 i 7
trwa wymiana wewnętrznych linii zasilających instalacje
elektryczne WLZ wraz z tablicami rozdzielczymi. Wykona-

Osiedle Targówek

Klatka schodowa w budynku Pancera 17 po remocie.

Klatka schodowa w budynku Pancera 17 po remocie.

W

związku ze zbliżającym się okresem zimowym
coraz częściej spotkać można na klatkach schodowych bezdomnych, którzy chroniąc się przed mrozami,
próbują dostać się do budynków. Nie jest problemem,
jeśli zachowują się przyzwoicie. Gorzej jest, gdy piją alkohol, awanturują się, dewastują klatki, załatwiają w bloku potrzeby fizjologiczne, pozostawiają zniszczone gazety, odpadki jedzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Najszybszym rozwiązaniem takiego problemu jest wezwanie
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Strażnicy w określonych przypadkach mogą wyprowadzić bezdomnego
z budynku, polecają by przeniósł się do noclegowni. Jeśli
jest bardzo zimno, mogą nawet zaproponować transport.
Niestety nie tylko bezdomni są utrapieniem mieszkańców
osiedli. Dokuczliwym problemem są imprezy na klatkach
schodowych organizowane
przez osoby z zewnątrz.
W takim przypadku najlepiej
wezwać Policję gdyż funkcjonariusze posiadają odpowiednie narzędzia i uprawnienia, aby sprawnie rozwiązać problem. Pamiętajmy, że
osoby te nie muszą spożywać
alkoholu żeby podjęte zostały
działania. Zgodnie z Art. 51.
§ 1. Kodeksu wykroczeń,
„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem
zakłóca spokój, porządek
publiczny, spoczynek nocny
albo wywołuje zgorszenie
w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Klatka schodowa w budynku Pancera 17 po remocie.

osoby niepożądane Administracja Osiedla „Targówek”
podejmuje szeroko zakrojone działania. Klatki są monitorowane, drzwi i domofony niezwłocznie konserwowane w przypadku zauważenia usterki. W niektórych budynkach zrezygnowano z kodów wejściowych na rzecz
chipów zbliżeniowych. Pracownicy Administracji współpracują z funkcjonariuszami policji, a wszystkie zgłoszenia o incydentach przekazywane są bezzwłocznie do
odpowiednich służb. Organizowane są również we
współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” cykliczne spotkania dla mieszkańców w biurze
Administracji Osiedla, podczas których omawiane są
wszystkie problemy, z którymi borykają się mieszkańcy.
Dlatego pamiętajmy, żeby nie udostępniać nikomu kodów
wejściowych do budynków i dokładnie sprawdzać, komu
otwieramy drzwi. Bezpieczeństwo naszych osiedli to złożony mechanizm, który aby prawidłowo działał, musi być
współtworzony przez wszystkich.
Oskar Nagiel
reklama

W celu ograniczenia dewastacji powodowanych przez
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Osiedle Jagiellońska

A

dministracja Osiedla „Jagiellońska”, kontynuując
wymianę legalizacyjną wodomierzy, bardzo często
spotyka się z zadawanym przez mieszkańców pytaniem
– „po co ta wymiana, przecież wodomierze działają, to
tylko strata pieniędzy, które można przeznaczyć na inne
prace”. Administracja Osiedla „Jagiellońska” uprzejmie
informuje, że zgodnie z przepisami Prawa o miarach,
wodomierze podlegają okresowej kontroli metrologicznej, która określa poprawność jego działania - przyznając
prawo do korzystania z niego lub wymuszając konieczność jego wymiany. Kontrole metrologiczne przyznają
legalizację, tj. okres ważności wodomierza na 5 lat. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków nakłada na osobę korzystającą z lokalu obowiązek udostępnienia lokalu w celu legalizacji wodomierzy.
W związku z powyższym przypominamy, że właściciel
mieszkania zobowiązany jest udostępnić lokal na wezwanie w celu wymiany liczników wody. Liczniki mogą
być schowane za ekranem zasłaniającym szacht instala-

Osiedle Generalska

Z

a pomieszczenia ogólnego użytku uważa się pomieszczenia przeznaczone na użytek wspólny.
Przeprowadzane kontrole przez pracowników Administracji pokazują jak często mieszkańcy traktują części wspólne w tym korytarz na klatce schodowej jako
przedłużenie mieszkania i bez skrępowania próbują
trzymać tam rowery, pudełka z zalegającymi rzeczami czy nawet stare meble. To nieestetyczne, ale przede wszystkim może okazać się śmiertelnie niebezpieczne, wobec czego jest zabronione.

Przepisy zabraniają przechowywania jakichkolwiek
rzeczy na korytarzach, które stanowią drogę ucieczki
w razie pożaru. Zakaz trzymania rowerów czy wózków na korytarzach wynika z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Czytamy w nim, że zabronione jest „lokalizowanie
elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń
w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyj-
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cyjny. Jednak musi być tam zapewniony dostęp przez
otwór rewizyjny o minimalnej wielkości 35,00 x 35,00
cm. W przypadku samowolnej „szczelnej” zabudowy
wodomierzy, właściciel lokalu zobowiązany jest do jej
demontażu na własny koszt i we własnym zakresie.
W przypadku niezapewnienia dostępu do wodomierzy,
monter ma prawo odmówić ich wymiany i sporządzić
odpowiedni protokół. Odpowiednio przygotowany lokal
wpływa na sprawność i jakość wykonanych prac przez
montera dokonującego wymiany.
Ponadto Administracja Osiedla „Jagiellońska” apeluje –
szanowni mieszkańcy, kontrolujcie stan swoich indywidualnych instalacji domowych, wężyków doprowadzających wodę do dolnopłuków, pralek, zmywarek itp., aby
uniknąć zaskoczenia przy cyklicznym rozliczeniu zużycia wody. Wielokrotnie pracownicy Administracji Osiedla „Jagiellońska” spotkali się z zarzutami wykonania
nieprawidłowego rozliczenia zużycia wody. Niestety po
wykonanym kontrolnym odczycie wodomierzy wskazania okazywały się prawidłowe a po dodatkowym przejrzeniu instalacji przez konserwatora okazywało się, że
przecieka dolnopłuk, uszczelka w kranie jest to wymiany, lub przecieka wężyk od pralki. W takich przypadkach reklamacja z tytułu rozliczenia zużycia wody jest
niezasadna i niestety trzeba pokryć należności z tytułu
zużycia wody ze wskazania odczytanego z licznika, które mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego też, drodzy mieszkańcy – apelujemy
o czujność oraz przeprowadzanie okresowej kontroli
swoich wewnętrznych instalacji i sprzętów AGD.
Małgorzata Rzążewska,
Agnieszka Kwiatkowska
nej”. Korytarz na klatce schodowej bezsprzecznie
jest drogą ewakuacyjną. W razie pożaru mieszkańcy
muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego
opuszczenia każdego piętra. Wszystkie te rzeczy,
które są trzymane na klatkach i korytarzach mogą to
utrudnić, a w sytuacji zagrożenia o bezpieczeństwie
decydują nierzadko sekundy.
Należy pamiętać że o ile korytarz zastawiony rowerami „w normalnych okolicznościach” nie jest zagrożeniem, to trzeba wziąć pod uwagę, że gdy na małej
powierzchni robi się ciemno od dymu, a ludzie przepychają się, próbując jak najszybciej dotrzeć na dół,
każdy duży przedmiot, znajdujący się na drodze, może
stanowić śmiertelną przeszkodę.
Osobną sprawą jest estetyka. Ludzie latami potrafią
trzymać we wnęce starą szafkę na buty, która w zamierzeniu miała tam stać tylko do rana, a następnie znaleźć się na śmietniku. Okazała się jednak bardzo przydatna, a żeby nie wyglądała smutno, właściciel przykrywa ją starym obrusem i ustawia na niej doniczki.
I najczęściej jest to kwiat, który z jakichś powodów
nie kwalifikuje się do trzymania go w mieszkaniu,
więc z całą pewnością nie stanowi dekoracji klatki.
Problem ten dotyczy nie tylko klatek schodowych, ale
również korytarzy piwnicznych, suszarni i pralni.
Mieszkańcy często zapominają się i wykorzystują
pralnię czy suszarnie jako dodatkowe pomieszczenie
służące do składowania rzeczy. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa oraz estetycznego wyglądu klatek
schodowych czy korytarzy zachęcamy Państwa do
korzystania z przynależnych piwnic czy wózkowni
znajdujących się w budynkach.

Osiedle Jagiellońska

Z

wracamy się z prośbą do Seniorów mieszkających
w naszej Spółdzielni, aby zostawiali w swoich
Administracjach kontakty do rodziny i osób bliskich.
Prośba wynika z kilku istotnych powodów. Najważniejszym jest fakt, iż w ostatnich miesiącach spotkaliśmy się z próbą kontaktu telefonicznego od osób, które
podając się za krewnego, próbowały pozyskać informacje na temat mieszkańców w podeszłym wieku. Nieznane są do końca powody działania tychże przypuszczalnych krewnych, jednak skłania to do refleksji
i wzmożenia czujności w tym zakresie. Mogły to być
faktycznie osoby z dalszej rodziny, jednak równie dobrze mogą to być kolejne pomysły oszustów, którzy po
metodzie na „Wnuczka” zmienili schemat działania.
Kolejnym powodem są sytuacje, gdy Mieszkaniec kontaktuje się z Administracją celem powiadomienia jej, iż
dzieje się coś niepokojącego u danego Sąsiada/Sąsiadki,
najczęściej osoby starszej z prośbą o kontakt z Rodziną.
Państwo mogą być spokojni o przechowywanie danych osobowych przez Spółdzielnię. Przestrzegamy
prawa i jesteśmy zobligowani aby powierzone dane
były bezpieczne.
Prośba o podanie kontaktu do bliskich może jest przysłowiowym „dmuchaniem na zimne”, jednak pamiętajmy, że jeśli to pomoże tylko jednej osobie - to i tak
warto to zrobić.
Katarzyna Tomczak

Osiedle Targówek

P

alenie tytoniu pogarsza jakość życia i przyczynia
się do wielu chorób oraz do przedwczesnych zgonów. Dym tytoniowy ma ogromny wpływ nie tylko na
samego palącego, ale przed wszystkim na osoby znajdujące się w ich pobliżu. Pomimo zakazu palenia
w miejscach publicznych, który obowiązuje od dnia
15 listopada 2010 roku wciąż można spotkać osoby,
które nie przestrzegają tej zasady i narażają innych na
wdychanie dymu tytoniowego. Wielu palaczy, sięgając
po papierosy w miejscach publicznych, wyrzuca wciąż
palącego się papierosa w miejscach gdzie „popadnie”,
co zmniejsza estetykę otoczenia w którym przebywamy, a dodatkowo uderza w nasze bezpieczeństwo. Tlący się papieros może być przyczyną zarzewia ognia,
a w konsekwencji pożaru.
W związku z powyższym
zwracamy się do mieszkańców
RSM ,,Praga’’ o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad
dotyczących palenia tytoniu
w miejscach publicznych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami
używania lokali i porządku domowego w RSM
„Praga” w Warszawie” przechowywanie na korytarzach i klatkach schodowych sprzętów oraz rzeczy
ruchomych jest zakazane.

Dodatkowo informujemy, że w świetle obowiązujących
przepisów porządkowych, tj. „Zasady użytkowania
lokali i porządku domowego” w RSM „Praga” przyjętych uchwałą Nr 36/18 Rady Nadzorczej z dnia
15.05.2018 r., zgodnie z § 23, ust. 3 pkt 8, „… w celu
przestrzegania zasad bezpieczeństwa zakazane przede
wszystkim jest: palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu w windach, na klatkach schodowych, korytarzach,
ciągach komunikacyjnych w budynkach, w pomieszczeniach ogólnego użytku…”.

Agnieszka Kicek

Janusz Lesisz

W

roku bieżącym – pośród wielu prac związanych
z utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów Osiedla „Kijowska” – kontynuowane były remonty kolejnych budynków, których celem, oprócz przywrócenia estetyki i funkcjonalności, jest także nadanie
im nowoczesnego wyglądu i starannego wykończenia.
Zgodnie z tą zasadą przeprowadzony został także remont elewacji budynku przy ul. Białostockiej 48 – wykonany w oparciu o szczegółowy projekt. Zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów nadało
elewacji budynku efektowny wygląd, odpowiadający
aktualnym standardom wykończenia zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze. W zakresie remontu
przewidziano malowanie całej powierzchni elewacji
wraz z naprawą uszkodzeń warstwy nawierzchniowej,
wymianą obróbek blacharskich i modernizacją dasz-

ków nad balkonami. W trakcie prac podjęta została
decyzja o wykonaniu naprawy i wyrównania ok. 30%
powierzchni elewacji, dzięki czemu w znacznym stopniu poprawiono podłoże. Warto tu zwrócić uwagę na
zastosowanie kolorystyki podkreślającej założone wrażenie świeżości i elegancji nowej elewacji budynku.
Kolorystyka ta nawiązuje równocześnie do efektu estetycznego uzyskanego przy wykonanych w ostatnich
latach remontach elewacji innych budynków naszego
Osiedla. Także wejścia do klatek osłonięto nowymi
daszkami, trwałymi i łatwymi do utrzymania w czystości, wykonanymi z tzw. szkła bezpiecznego, co ogranicza ryzyko powstania uszkodzeń podczas eksploatacji.
Daszki osłaniają strefę wejścia do budynku, lecz dzięki
przejrzystości szkła nie zakłócają harmonii płaszczyzn
elewacji, a równocześnie nie ograniczają dostępu świa-

tła dziennego. Nowy wygląd wejść do klatek uzupełniają nawierzchnie podestów wykonane kilka lat temu
w technologii lastrico płukanego, które zastąpiły nietrwałe i trudne w utrzymaniu posadzki z płytek ceramicznych. Lastrico należy do materiałów wyjątkowo
trwałych i odpornych na uszkodzenia, co potwierdza
długoletnia eksploatacja takich posadzek w naszych
budynkach. Jest równocześnie estetyczne i łatwe do
utrzymania w czystości oraz należytym stanie technicznym i użytkowym. Z tego powodu od kilku lat lastrico
jest szeroko stosowane w kolejnych remontach nawierzchni zewnętrznych w budynkach Osiedla „Kijowska”.
Umieszczone przed wejściami do klatek czytelne tablice informacyjne wykonane w energooszczędnej technologii LED ułatwiają lokalizację adresu i równocześnie doświetlają przestrzeń przed wejściami, stanowiąc
przy tym ważne uzupełnienie nowego wizerunku budynku i jego wartości użytkowych.
Na szczególną uwagę zasługuje także zastosowanie –
podczas przeprowadzonego kilka lat temu remontu klatek
schodowych – wykończenie ścian w technologii natrysku
kropelkowego, które oprócz wyjątkowego efektu dekoracyjnego, zwiększa odporność powierzchni ścian i ułatwia
usuwanie zabrudzeń. Dzięki specyficznej strukturze powierzchni ścian wnętrza klatek zyskały wyjątkowy efekt
wizualny, wzbogacając przy tym dotychczasową, nieco
ascetyczną estetykę przestrzeni wspólnych budynku.
Maciej Czernikowski,
Robert Gałązka

reklama

OSTATNIE MIESZKANIA!
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ministracji osiedla oraz radnych naszej dzielnicy i zaciekawionych wydarzeniem sąsiadów, ale przede wszystkim twórców, z których każdy otrzymał, na pamiątkę
wspólnych działań, po egzemplarzu antologii. Był czas
na czytanie wybranych utworów, na poznawanie się
i rozmowę przy specjalnie przygotowanym, na tę okazję torcie. Ponadto, każdy z przybyłych otrzymał pamiątkowy długopis i przypinkę z nadrukiem tytułu projektu. Był to po prostu miło spędzony czas.

2

grudnia br. w NASZYM KLUBIE przy ul. Zamiejskiej 1 miała miejsce niecodzienna impreza. Z okazji zakończenia projektu literacko-ilustratorskiego
„Zakochany Targówek” odbyło się spotkanie promujące dwutomową antologię poezji dla dzieci i dorosłych.
Przypomnijmy. W kwietniu Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, NASZ KLUB,
Klub Osiedlowy Administracji Osiedla „Generalska”
oraz Wydawnictwo Literackie Białe Pióro już po raz
trzeci zainicjowały literacki projekt dotyczący Targówka. Pisaliśmy o nim w poprzednich numerach naszej
gazety, zapraszając chętnych do udziału. Tym razem
projekt Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
dotyczył poezji, a uczestnikiem mógł zostać każdy.
Projekt skierowany był nie tylko do mieszkańców lecz
również do sympatyków Targówka, zarówno tych
młodszych jak i nieco starszych.
Zanim jednak nastąpił uroczysty finał, przez ponad pół
roku odbywały się szeroko pojęte działania, w tym
cotygodniowe warsztaty literackie i rękodzielnicze, na
których tworzono nie tylko wiersze, ale i zakładki do
książek, których zawartość właśnie powstawała. Rozpisany został również konkurs poetycki kierowany do
szkół. Były wzajemne inspiracje, wydobywanie potencjału twórczego, pojawiały się nowe pomysły wzbogacające projekt. Nie omieszkaliśmy zarażać poezją
i tworzeniem zakładek nawet uczestników „Lata w Mieście” w klubie NASZ KLUB.
Oprócz zajęć stacjonarnych odbywały się działania
w terenie. W okresie wiosenno-letnim dwukrotnie miały miejsce otwarte spacery po Targówku nazwane inspirującymi, które pozwoliły na nowo odkrywać naszą
dzielnicę, pokochać ją, poczuć pełną piersią i być dumnym z jej istnienia, ale przede wszystkim zainspirować
uczestników do napisania wiersza właśnie o niej. Spacery poprowadziły osoby z doświadczeniem i co nie
mniej ważne, miłośnicy naszej dzielnicy, będący zarazem jej mieszkańcami: Pan Krzysztof Gajda – prezes
Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy
„Kolejka Marecka” oraz Pani Teresa Szejwian – przewodniczka PTTK, lokalna pisarka i poetka.

Poza spacerami, poetów poszukiwaliśmy podczas
dwóch – edycji wiosennej i jesiennej – gry terenowej
„Wygrywam Targówek”, a także w parkach i ogrodach
na różnych imprezach kulturalnych.
Idąc z duchem czasu, znajdywaliśmy poetów również
w przestrzeni wirtualnej, ogłaszając zabawę facebookową na profilu Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro.

Po wielu miesiącach pracy z twórcami, nastał czas
opracowania wybranego materiału. Profesjonalna korekta, przygotowanie ilustracji i skład książki pochłonęły kolejne dni. Zebrana twórczość poszła do druku.
Tak oto narodziły się 2 tomy antologii opatrzone
wspólnym tytułem „Zakochany Targówek”.
Pierwszy tom dedykowany jest dzieciom, drugi –
dorosłym. Łącznie powstało 260 wierszy i rymowanek napisanych przez ponad 50 osób. Obie pozycje
liczą razem przeszło 400 stron. Każda książka opatrzona została niepowtarzalną, ręcznie wykonaną
zakładką w kształcie serca.
Żeby tradycji stało się zadość – tytułowi nadano międzynarodowy numer ISBN (International Standard Book Number), co gwarantuje, że ta pozycja literacka
będzie
dostępna
w najważniejszych
bibliotekach kraju
z Biblioteką Narodową na czele. Ponadto, antologię będzie
można wypożyczać
w placówkach bibliotecznych na terenie naszej dzielnicy,
a także czytać w wersji elektronicznej na
stronach
internetowych partnerów organizujących konkurs.
Podczas finału projektu, 2 grudnia,
w NASZYM KLUBIE nie zabrakło
gości – przedstawicieli biblioteki i ad-
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Następnego dnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
nr 12 przy ul. Kuflewskiej 6 odbyło się drugie z zaplanowanych spotkań promujących antologię „Zakochany
Targówek” – tym razem dedykowane dzieciom. Miały
one okazję posłuchać niektórych utworów, a nawet je
ocenić, poznać wiersze graficzne i lekkie rymowanki
zawarte w antologiach. Gościem specjalnym była jedna
z poetek – Pani Joanna Baran. Podczas spotkania okazało się, że wśród obecnych tam dzieci znalazły się
także te, które wzięły udział w zabawach plenerowych
z wierszem i których ich rymowanki trafiły do antologii. Zobaczenie książki z zawartością własnego wierszyka było dla nich niemałym zaskoczeniem. Wszyscy
uczestnicy spotkania mieli okazję wykonania dla siebie
zakładek do książek – oczywiście w kształcie serduszka, takich samych jakie ozdabiają wydane właśnie antologie. Pomysłowości nie było końca. Z zajęć oprócz
zakładek i wiedzy na temat poezji, uczestnicy wyszli
z gadżetami z projektu czyli przypinką i długopisem –
symbolem tworzenia.
Tak oto trzeci, wspólny – Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, NASZEGO
KLUBU i Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro –
projekt dobiegł końca. Trochę szkoda, ale – parafrazując – wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Naszym cudownym twórcom, biorącym udział w projekcie „Zakochany Targówek” – ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej zaangażowanym w warsztaty
i tworzenie zakładek – serdecznie dziękujemy.
Mieszkańcy Targówka mają taki potencjał, że inne
dzielnice mogą tylko czerpać inspiracje.
Bądźmy dumni, że tu mieszkamy, bo o tu zaczyna się
Warszawa – nawet ta kulturalna.
Beata Grochowska

S

półdzielnia RSM „Praga” od lat dzielnie wspiera
inicjatywy sportowe. Jest otwarta na wszelkie propozycje mające związek z uprawianiem sportu. Buduje
boiska oraz place zabaw, by aktywnie, rodzinnie spędzać
czas. Szczególnie wspiera uprawianie sportu przez amatorów, mieszkańców naszych dzielnic.
W dniach 25 - 26 października byliśmy współorganizatorem Turnieju Piłki nożnej im. Ryszarda Białobrzeskiego wraz z Urzędem Dzielnicy Targówek oraz Spółdzielnią
Mieszkaniową „Bródno”. Ideą tego turnieju jest przyciągnięcie jak największej liczby osób nie związanych z żadną
szkółką piłkarską. Oprócz wielkiego serca, zawodnicy grali
fair play, a także dobrze się przy tym bawili.

Poniżej zestawienie zwycięzców:
Rocznik 2007-2008
• 1 miejsce Szkoła Podstawowa Nr 114 I
• 2 miejsce Szkoła Podstawowa Nr 114 II
Rocznik 2005-2006
• 1 miejsce Trocka 4
• 2 miejsce Szkoła Podstawowa Nr 114 II
• 3 miejsce Szkoła podstawowa Nr 114 I
Klasyfikacja
• 1 miejsce Oszmiańska A
• 2 miejsce FC Leśna Dolina
• 3 miejsce Oszmiańska B
Kategoria Open
• 1 miejsce Chłopcy z Bielan
• 2 miejsce Bielany
• 3 miejsce Team Sida

Dnia 23 listopada wsparliśmy UKS TARGÓWEK
1953, który w ramach swoich pierwszych urodzin zorganizował znakomity Turniej Piłkarski TARGÓWEK CUP 2019. Początki Klubu były trudne, ale po
roku czasu widać wielkie zaangażowanie Zarządu oraz
duże wsparcie rodziców. Dowodem był właśnie ten
Turniej. Gro uczestników Turnieju oraz pokaźna liczba
kibiców - to byli mieszkańcy Targówka. W turnieju
wystartowało 6 drużyn z województwa mazowieckiego. Każdy uczestnik turnieju otrzymał drobne upominki od organizatorów. Zwycięzcy otrzymali zasłużone

trofea i puchary: 1 miejsce ORZEŁ SYPNIEWO,
2 miejsce UKS JUNIOR ZACISZE, 3 miejsce SP POLONEZ WARSZAWA, 4 miejsce MKS MAZOWIA
BŁOMINO, 5 miejsce UKS TARGÓWEK 1953 I,
6 miejsce UKS TARGÓWEK 1953 II, oraz nagrody
specjalne: najlepszy zawodnik - MARTYNA GLINKA ORZEŁ SYPNIEWO, najlepszy bramkarz –
BARTOSZ PUSTELNIK UKS TARGÓWEK 1953 II,
-król strzelców - JAKUB BARCIKOWSKI UKS TARGÓWEK 1953 I-nagroda FAIR PLAY - ADAM
TURKOWSKI MKS MAZOWIA BŁOMINO nagroda „SUPER TRENER” – ZENON MIERZEJEWSKI ORZEŁ SYPNIEWO. Turniej był zorganizo-

wany w duchu FAIR PLAY. Uczestnicy, rodzice, kibice
oraz organizatorzy byli bardzo zadowoleni.

Kolejną imprezą którą współorganizowaliśmy był
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, który odbył się
7 grudnia 2019 r. w Hali Sportowej OSiR Targówek
przy ul. Ossowskiego 25, naszymi partnerami przy organizacji był: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
Spółdzielnia Mieszkaniową „Bródno”, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek.

kategorii. Na zakończenie dla wszystkich drużyn, które
stanęły na podium czekały na grody ufundowane przez
Organizatorów. Turniej zakończył się w przyjaznej
atmosferze i duchu sportowej rywalizacji.
Poniżej wykaz zwycięzców Turnieju:
W Grupie A (dziewczęta młodzież Szkół Podstawowych) na podium stanęły:
• 1 miejsce SP Nr 277
W grupie A
(chłopcy młodzież Szkół Podstawowych):
• 1 miejsce SP 42
• 2 miejsce ORZESZKOWA TEAM I
• 3 miejsce ORZESZKOWA TEAM II
Grupa B
(dziewczęta młodzież Szkół Ponadpodstawowych):
• 1 miejsce LO 13 I
• 2 miejsce Drużyna CWANIARY
Grupa B
(chłopcy - młodzież szkół Ponadpodstawowych):
• 1 miejsce LO 13 I
• 2 miejsce PSZCZÓŁKI
• 3 miejsce LO 13 II
Kategoria OPEN
• 1 miejsce NEOBRAND VOLLEY BIAŁYSTOK
• 2 miejsce MILENKA
• 3 miejsce ZAKOPANE
Czekamy na więcej imprez sportowych do których
przyłączymy się z przyjemnością.

Turniej został przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
• Grupa A (młodzież Szkół Podstawowych klasy VII –
VIII podział na dziewczęta i chłopcy),
• Grupa B (młodzież Szkół Ponadpodstawowych podział na dziewczęta i chłopcy),
• Grupa C (Open).

Edyta Barcikowska

Siatkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodników.
Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym
zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej.
Walka była zawzięta i wszyscy dzielnie walczyli do
końca lecz zwycięzców mogło być tylko 3 z każdej

Zamienię mieszkanie komunalne przy ul. Radzymińskiej 59p, pokój z kuchnią (pow. 28 m2), centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie
spółdzielcze (może być zadłużone). Tel. 728 436 238
2
• Zamienię mieszkanie komunalne 63 m , cztery pokoje, na Targówku przy ulicy Tykocińskiej. Centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie spółdzielcze, mniejsze (może być zadłużone)
Tel. 794 355 556
• Zamienię mieszkanie komunalne, trzy pokoje z widną
kuchnią 60 m2, ul. Targowa 63 przy metrze, 4 piętro
bez windy. Mieszkanie jest po remoncie. Zamienię na
dwa pokoje z kuchnią. Kontakt 500 780 573
•

Turniej Piłkarski TARGÓWEK CUP 2019

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej

Zamienię mieszkanie własnościowe, 30,5 m2 na 38 m2
w dobrym stanie. Niski czynsz, bez zadłużeń, Praga
Północ. Tel. 607 930 306 po 19-tej
• Zamienię mieszkanie. Poszukuje mieszkania komunalnego do zamiany, moje mniejsze 2 pokojowej, 45 m2,
mieszczące się na Mokotowie koło Jeziorka Czerniakowskiego na 3 pokojowe na Pradze Północ. Mieszkanie może być zadłużone i do remontu. Oferuje mieszkanie na cichym i spokojnym osiedlu, 5 min pieszo
znajduje się rezerwat przyrody oraz jeziorko, 7 piętro,
niski czynsz, za 2 zameldowane osoby 560 zł miesięcznie z możliwością wykupu. Zainteresowanych
proszę o kontakt. Tel. 519 405 907
•
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pokłady pracy i starań idą wprost do kosza. A tak być
nie musi. Pamiętajmy o tych, dla których Święta nie
kojarzą się z dobrodziejstwem, rodzinną atmosferą ale
z poczuciem samotności i niedostatkiem. Na szczęście
są miejsca, które choć na chwilę pozwalają zapomnieć
niektórym o ich trudnej sytuacji życiowej i chociaż
przez moment poczuć magię świąt.

D

o Świąt Bożego Narodzenia pozostało nam niewiele czasu, przez co niektórzy z nas robią niekiedy zakupy w sposób chaotyczny, nieprzemyślany,
co spowodowane jest przeważnie natłokiem zajęć życia
codziennego oraz pędem w jakim żyjemy...
Święta to czas sprzyjający refleksji i wzmożonej empatii
do osób znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej
i bytowej, takich jak: bezdomni, samotni, bezrobotni.
Opierając się na raportach banków żywności, Polacy
maja problem z racjonalnym gospodarowaniem żywnością oraz ilością nabywanych produktów spożywczych. Problem ten narasta zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy często na stole Wigilijnym, chcąc wytwornie i elegancko ugościć rodzinę i bliskich, tracimy umiar w ilości i różnorodności serwowanych dań.
Często stajemy się ofiarami trików marketingowych
i złudnych okazji proponowanych przez sklepy. Dodatkowo marnowanie żywności wpływa bardzo negatywnie na nasze środowisko.

wości i ograniczenia. Pamiętajmy również, że produkty
spożywcze mają swój (często krótki) termin ważności.
Jeśli przy stole nie spotyka się cała wielopokoleniowa
rodzina, lecz kilka lub kilkanaście osób, nie zostanie
zjedzona setka pierogów, dwudziestolitrowy garnek
bigosu oraz wiele innych potraw podanych w hurtowych ilościach.
W kolejnych dniach świątecznych nie spożywamy już
zwykle potraw wigilijnych, a robimy nowe. Te poprzednie idą w zapomnienie w najskrytsze zakamarki
lodówki. Pamiętajmy jednak, że część produktów można przetworzyć, potrawy zmodyfikować, nadając im
nowy smak i charakter, a część po prostu zamrozić.
Gdy mija czas Świąt, rodzinnych spotkań i melancholii, przychodzi czas na porządki. Wówczas w ruch idą
worki na śmieci, a nasze pieniądze oraz niewymierne

Do kosza na śmieci, patrząc na skalę problemu, wpadają tony wędlin, pieczywa, nabiału, warzyw i owoców.
Mało kto jest w stanie przejeść takie ilości, które
u większości z nas królują na świątecznym stole.

Z raportów wynika, że problem marnowania jedzenia
w największej mierze dotyczy krajów wysokorozwiniętych, bogatych. Mimo coraz większej eko-świadomości
Polaków i propagowaniu w mediach stylu życia sprzyjającego ochronie środowiska, duża część społeczeństwa
marnuje jedzenie.

Pamiętajmy, że nawet niewielkie straty u każdego z nas
- konsumenta, mają znaczący wpływ na straty ekonomiczne i środowiskowe w ujęciu globalnym.
Agnieszka Oziębło,
Aleksandra Kozłowska
W związku z tym, że Dzień Seniora jest świętem radosnym, podczas uroczystości obyła się część artystyczna. Na scenie wystąpiła Anna Hamela. Dzięki współpracy PZERiI z Samodzielnym Zespołem Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek
dla wszystkich Seniorów odbyły się bezpłatne badania
ciśnienia, poziomu cukru we krwi, czy też konsultacje
z dietetykiem. Wszystkim Seniorom z Targówka i nie
tylko życzymy dużo zdrowia, energii i chęci do dalszego działania, a Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Targówek kolejnych lat
sukcesów i aktywnej działalności.
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października 2019 r. w Domu Kultury „Świt”
przy ul. Wysockiego 11, odbyło się doroczne
spotkanie Członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział Targówek z okazji
„Dnia Seniora”. To spotkanie było szczególne, ponieważ Związek obchodził swoje 20 lecie istnienia. Sala
spotkania zapełniła się zaproszonymi gośćmi, których
uroczyście powitał Witold Harasim - Przewodniczący
PZERiI Oddziału Targówek. Impreza przyciągnęła
wielu gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Przewodniczący Zarządu PZERiI Okręgu Warszawa Janusz
Czyż, przedstawiciele Dzielnicy Targówek oraz Miasta

Edyta Barcikowska

SUDOKU
3
Marki, a także wiele innych osób reprezentujących
różne instytucje i placówki oświatowe współpracujące
z Seniorami. RSM „PRAGA” reprezentowali: Andrzej
Półrolniczak – Prezes Zarządu, Grażyna Rogosz – Kierownik Administracji Osiedla „Targówek” oraz Andrzej Kowalczyk – Kierownik Administracji Osiedla
„Generalska”. Oczywiście najważniejsi w tym dniu
byli Seniorzy, którzy przybyli najliczniej. Po pięknych,
ciepłych słowach i życzeniach, które popłynęły w stronę Seniorów od zaproszonych gości, tradycyjnie rozpoczęło się wręczanie odznaczeń i podziękowań.
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Jeśli jednak mamy wątpliwości, czy jedzenie będzie
świeże następnego dnia, zastanówmy się czy podalibyśmy je członkom swojej rodziny, zanim przekażemy
potrzebującym.

Odpowiedzialne postępowanie z żywnością w całym
cyklu produkcyjno-konsumpcyjnym może przyczynić
się do redukcji emisji CO2.

Aby tradycji stało się za dość przyrządzamy 12 potraw
(a często znacznie więcej) i wszystkich chcemy skosztować. Jest to zrozumiałe, jednakże warto pamiętać, że
„żołądek nie jest z gumy”, a porcja na spróbowanie to
nie cały zapełniony talerz. Każdy z nas ma swoje możli-
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W Warszawie stworzone zostały Jadłodzielnie, których
jest w mieście kilkanaście, umiejscowionych w różnych dzielnicach. Istnieje też szereg fundacji i innych
organizacji, które specjalizują się w pomocy osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz
bezdomnym. Istnieje także możliwość umówienia wolontariuszy, którzy odbiorą bezpośrednio z mieszkania
o dogodnej porze dnia przygotowane przysmaki. Wówczas należy skontaktować się telefonicznie lub wypełnić formularz online (dane wszelkich tego rodzaju instytucji dobroczynnych dostępne są w internecie).
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To już drugi raz z inicjatywy pracowników RSM
„Praga” została zorganizowana pomoc właśnie dla
tego schroniska. Z racji tego, że miejsce to utrzymywane jest tylko z datków ludzi dobrej woli, taka inicjatywa jak ta zorganizowana przez pracowników
spółdzielni jest niezwykle ważna.

P

ozostawione na łaskę losu zwierzęta szczególnie zimą potrzebują naszej pomocy. Każda
puszka jedzenia, każdy koc, każda uwaga skierowana w stronę bezdomnych zwierząt jest niezwykle ważna.
Psy i koty porzucone przez właścicieli, często bardzo źle znoszą pobyt w schronisku - przestraszone,
opuszczone, wymagające leczenia zostały wsparte
przez Pracowników RSM „Praga”.

Każde takie miejsce potrzebuje wsparcia. Tegoroczne
pomoc z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” została zadedykowana Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, które od początku swojego istnienia przyjmuje najbardziej potrzebujące psy i koty, wyrzucone, kalekie, ranne, a także po
śmierci opiekunów zapewniając im bezpieczeństwo,
schronienie i wyżywienie. Od początku również
utrzymuje się także dzięki ofiarności darczyńców
i organizacjom zbiórek społecznych.

Zebrana została karma dla zwierząt - sypka oraz
w puszkach. Ważne było, aby była to karma wysokowartościowa tak potrzebna zwierzętom w okresie jesienno-zimowym. Duże ilości mat i koców niezbędnych do przetrwania zimy. Wśród naszych pracowników zorganizowana została również zbiórka pieniędzy,
a zebrana kwota wsparła schronisko i jego najpilniejsze
potrzeby. Jesteśmy dumni z tej inicjatywy, a jej kolejna
edycja już za rok. Być może będziemy tworzyć ją także
z Państwem – z naszymi Mieszkańcami, bowiem jak
wiemy WARTO POMAGAĆ.
Joanna Golecka

Pan Grzegorz - pracownik Administracji Osiedla „Targówek”,
który już po raz drugi dostarczył do schroniska zebrane rzeczy.
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SŁUCHAJMY MUZYKI…

Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.

J

ako że święta za pasem i w coraz większym stresie
zbliżamy się do Wigilii, na słuchanie muzyki czasu
mamy mało. A i w święta też może być trudno. Ale od
muzyki świątecznej uciec się nie da! Wystarczy wejść do
sklepów, włączyć radio czy telewizor, a tam, jak nie kolęda to świąteczna melodia czy piosenka. Lodówkę otworzymy i to samo - zwłaszcza jak taka wypasiona ta lodówka
z wifi - to też może świątecznie zagrać! Zresztą kolędy
zaśpiewamy sami - jak nie przy stole to w kościele. Ewentualnie zamruczymy do wtóru. Niewykluczone, że zaopatrzymy się w zestaw kolęd na płycie czy płytach. Jak zwykle przed świętami w tak zwanych „dobrych sklepach
muzycznych” wysyp płyt świątecznych. Kolędy śpiewają
i grają wszyscy artyści estrady. Do tego dochodzą jeszcze
piosenki mniej lub bardziej świąteczne. No właśnie, piosenki świąteczne, czyli nie kolędy czy pastorałki, ale piosenki w taki czy inny sposób kojarzące się ze świętami.
Za najbardziej popularną piosenkę świąteczną na świecie
uważa się Jingle Bells amerykańskiego kompozytora
Jamesa Pierponta. Została skomponowana w 1857 roku
pod tytułem One Horse Open Sleigh czyli „jednokonne
sanie”. Jednak „dzwoniące” w drugiej zwrotce jingle
bells spowodowały, że to one „zatytułowały” ową piosenkę. Archetypem takiego utworu jest też White Christmas.
Kompozycja Irvinga Berlina, swą światową premierę
miała 25 grudnia 1941 roku podczas cotygodniowego
programu Binga Crosby’ego w amerykańskiej rozgłośni
NBC. Na jej popularyzację istotny wpływ miało wykonanie jej w filmie „Gospoda świąteczna” (Holiday In) przez
wspomnianego już Binga Crosby'ego i Marthę Mears. Od
tamtego czasu pozostaje jedną z najbardziej popularnych
i znanych piosenek popkultury. Wykonuje ją prawie każdy anglojęzyczny wykonawca nagrywający płytę ze
świątecznymi piosenkami. Dodajmy jeszcze, że utwór ten
zdobył Oscara dla wspomnianego filmu w kategorii najlepsza piosenka w 1942 roku. Białe Święta w wykonaniu
Binga Crosby’ego pojawiały się w tymże roku na liście
magazynu Billboard. I działo się tak nieprzerwanie każdego roku przez lat dwadzieścia – do roku 1962. Do 1997
roku White Christmas były na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się singli z wynikiem ponad 30 mln
sprzedanych egzemplarzy…
Jaka polska piosenka może być uznawana za pierwszą
piosenkę świąteczną? Przychodzą mi na myśl następujące tytuły: Jest taki dzień, Z kopyta kulig rwie i Na
całej połaci śnieg. Która z nich jest najstarsza?
Jest taki dzień z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego
i muzyką Seweryna Krajewskiego (podobno ich pierwsza wspólna piosenka) pojawiła się w 1976 roku na
płycie Czerwonych Gitar Dzień jeden w roku (LP Muza
SXL-1364, Muza PNCD 650).
Z kopyta kulig rwie Skaldowie nagrali w lutym 1968
roku. Skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do
tekstu Andrzeja Bianusza. Jest jednym z najpopularniejszych utworów zespołu. Po raz pierwszy piosenka została nagrana do telewizyjnego filmu „Kulig”. Rok później
„kulig rwał” na trzecim, najbardziej przebojowym albumie zespołu, „Cała jesteś w skowronkach” (LP Muza
XL/SXL-0528, Muza PNCD506-2). W nagraniu Skaldom towarzyszył żeński zespół wokalny Alibabki.

Na całej połaci śnieg to piosenka Kabaretu Starszych
Panów, czyli Jeremiego Przybory – tekst i Jerzego Wasowskiego - muzyka. Jako pierwsza wykonała ją Kalina Jędrusik w „Wieczorze IV” 2 stycznia 1965 roku.
Piosenkę ponownie spopularyzowała Anna Maria Jopek w 1999 roku, wykonując ją wspólnie z Jeremim
Przyborą (Universal Music Polska 156 547 2). Należy
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do najczęściej prezentowanych utworów w stacjach
radiowych w okresie świątecznym i zimowym.
Wychodzi na to, że najstarsza jest piosenka Kabaretu
Starszych Panów. Ale być może się mylę i Państwo
zweryfikują tę informację o jeszcze inne tytuły i daty.
Pewnie te trzy wspomniane powyżej utwory należą do
najpopularniejszych. List piosenek świątecznych jest
zresztą bez liku i można samemu to sprawdzić.
Wracając do polskich piosenek świątecznych i polskiej
tradycji. Dwadzieścia lat temu na antenie Radiowej Trójki zadebiutował świąteczny utwór o… karpiu (utwór
świąteczny, ale i „morderczy” zarazem). I tak co roku
dziennikarze i przyjaciele Trójki prezentują przed świętami nowego „Karpia”. Słowa pierwszej piosenki ułożył
Kuba Strzyczkowski do muzyki Wojciecha Kalety. Piosenkę pod tytułem Idą święta wykonali: Artur Andrus,
Teresa Drozda, Piotr Kaczkowski, Jerzy Kordowicz,
Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Monika Olejnik,
Kuba Strzyczkowski, Magda Umer, Marek Wałkuski
oraz Kwartet Rampa. Zespół o zmiennym składzie nosi
nazwę Przyjaciele Karpia. Niektórzy twierdzą też, że to
tytuł piosenki, ale błądzą.
Od 2012 roku ukazują się przed świętami płyty sygnowane
logiem Trójki pod tytułem Święta bez granic. Na każdej
oprócz aktualnego utworu Przyjaciół Karpia są piosenki
przekazane na płytę przez zaprzyjaźnionych z Trójką wykonawców. I każda płyta jest cegiełką charytatywnej akcji
współorganizowanej przez Trójkę. Tegoroczna antenowa
premiera piosenki „Dwudziesty raz…” odbyła się w piątek
29 listopada. Po dwudziestu latach „Karpia” napisał ponownie Kuba Strzyczkowski, a jubileuszowy utwór skom-

ponował Wojciech Kaleta. Zaśpiewali ją Przyjaciele Karpia 2019; tym razem w gwiazdorskim składzie, w którym
znaleźli się: Dorota Miśkiewicz, Anna Rusowicz, Justyna
Steczkowska, Barbara Wrońska, Kuba Badach, Piotr Rogucki, Stanisław Soyka, Mieczysław Szcześniak, Sławek
Uniatowski oraz Kwartet Rampa. Towarzyszy im Chopin
University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy.

Karp ubity.
W całym bloku nie ma prądu, jak co roku,
Więc sąsiedzi niezbyt mili,
Żona jęczy, dziecko kwili.
Przyjechała straż pożarna,
Co jak zwykle jest ofiarna,
Pogotowie przyjechało,
Abyś uszedł z tego cało.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Bo w te święta, jak pamiętasz,
Będą ciasta i prezenta,
Więc słuchaczu zapamiętaj,
Chwile ciepłe, które były.
By przez cały rok służyły,
Chwile szczęścia i słodyczy,
Czego Trójka Tobie życzy.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Idą święta, idą święta,

Dziś Olejnik uśmiechnięta,
I rencista uśmiechnięty,
Mimo, że nie dostał renty.
Uśmiechnięci są lekarze,
I rolnicy, i malarze,
Kamieniarze, kominiarze,
Dekownicy i spryciarze,
Nawet autor uśmiechnięty,
Mimo braku w wierszu puenty.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Idą święta, idą święta.
Dziś Olejnik uśmiechnięta,
A z nią Kuba przy pierniku,
I rolnicy, i malarze.
Wszystkiego dobrego.

„Karp” zyskał rozmach, bigbandowe brzmienie i profesjonalne głosy, ale stracił - moim skromnym zdaniem niepowtarzalny, Trójkowy klimat niestety…

PS.
Od lat radiowa Trójka organizuje akcje charytatywne,
których celem jest pomoc potrzebującym dzieciom.

Dla tych, którzy nie znają lub nie pamiętają, z Najlepszymi Świątecznymi i Noworocznymi Życzeniami pierwsza
piosenka o Karpiu. Teksty innych „Karpi” tudzież wykonania można bez trudu znaleźć w Internecie.

W tym roku, tradycyjnie, zbiórce pieniędzy towarzyszy
płyta „Święta bez granic 2019”. Znajdą Państwo na niej
jubileuszową, dwudziestą piosenkę z „karpiowego” cyklu.

„Idą święta"
Krok po kroku, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta.
Tu w kąciku drzewko płonie,
A tam karp Ci w wannie tonie,
Może prądem skurczybyka,
Co spod noża wciąż umyka?

Poza tym na płycie m.in.: Waglewski Fisz Emade, Voo
Voo, Zbigniew Wodecki, Ania Rusowicz, a także Barbara Wrońska wraz z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru
(piosenka z przesłaniem pt. „Plastik”).
Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony
zostanie na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji
Świętego Mikołaja.
(pam)

Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Zdarzyło się to w Warszawie, wielkim mieście – stolicy Polski. Przy jednej z mniej uczęszczanych ulic Targówka, Dzielnicy Warszawy, znajdował się mały sklepik. Był to sklep z zabawkami. Można było tam kupić
klocki, lalki i wózki dla lalek, małe i duże piłki oraz
różnego rodzaju kolorowe samochodziki. Samochody
zajmowały tylko jedną, ale za to szeroką i długą półkę.
Właśnie na tej półce, wśród innych zabawkowych pojazdów stał mały, zakurzony, czerwony samochodzik.
Nikt nie chciał go kupić. Wszyscy wybierali duże, kolorowe ciężarówki, traktory, spychacze i wyścigówki.
Pewnego dnia do sklepu wszedł Krzysio. Bardzo pragnął kupić duży, żółty, wyścigowy samochód, jednak
pieniędzy ze skarbonki wystarczyło mu tylko na mały,
czerwony samochodzik. Kupił go więc.
Przez całe popołudnie bawił się swoją nową zabawką,
aż nadszedł wieczór i trzeba było kłaść się spać.
Krzysio postawił samochodzik na półce przy łóżku.
Zadowolony z minionego dnia szybko usnął.
W nocy obudził go dziwny dźwięk. Co to może być?
Krzysio nadstawił uszu. Po chwili usłyszał:
– Ti – dit, ti – dit, ti – dit!
Odgłos dochodził z półki. Przestraszony chłopiec
schował głowę pod kołdrę, ale wciąż nasłuchiwał.
I znowu to samo:
– Ti – dit, ti – dit!
Skulił się, zacisnął powieki i już, już miał zacząć wołać
mamę, gdy usłyszał:
– Krzysiu! To ja, twój nowy samochód. Nie bój się mnie.
Ciekawość była silniejsza od strachu. Chłopiec powoli
wyszedł z łóżeczka. Zdziwił się bardzo, gdy zobaczył, że
reflektory małego samochodziku błyszczą i patrzą w jego
stronę, a zderzak wesoło się uśmiecha i zdaje się mówić:

– Nie dziw się,
jestem zaczarowaną zabawką. Jeżeli
wypowiesz trzy
magiczne słowa,
stanę się samochodem jakiego
pragnąłeś i wspólnie odbędziemy
niesamowitą podróż. Podróż twoich marzeń.
Krzysio z wrażenia nie mógł powiedzieć ani słowa. Zawsze chciał
podróżować. Snuł
też plany, że kiedyś zostanie najlepszym na świecie kierowcą. Ostrożnie wziął do ręki czerwony samochodzik i szybko przeszedł na środek swojego pokoju, gdzie leżał dywan
przedstawiający miasteczko. Można tam było zobaczyć
wszystko: długie ulice, sygnalizację świetlną, przejścia
dla pieszych, drzewa, a także małe kolorowe domki.
Krzyś usiadł po turecku na swoim dywanie, na przeciwko siebie postawił zabawkę i zapytał:
– Jakie to magiczne słowa?
– Niestety, nie mogę ci powiedzieć. Musisz je odgadnąć całkowicie sam – odpowiedział samochodzik.
Krzyś długo próbował. Nic jednak nie skutkowało. Ani
„Abrakadabra brum, brum”, ani „Hokus pokus morokus”.
Po godzinie zrezygnowany, niemal ze łzami w oczach
powiedział:

– Bardzo proszę, urośnij.
I wtedy stała się rzecz wprost niesłychana. Pojawiła się
mgła i na moment okryła mały, czerwony pojazd, całą
uliczkę na której stał, i Krzysia. Gdy opadła, chłopiec
ujrzał piękny samochód, dokładnie taki, jakiego pragnął.
Bardzo się ucieszył! Spełniło się przecież jego marzenie.
Samochód był na tyle duży, że Krzysio z łatwością
usiadł na miejscu kierowcy.
– Proszę, zamknij teraz na chwilę oczy – poprosił wesoło samochód.
Krzyś mocno zacisnął swoje powieki. Myślał, że poczuje zaraz ruch, a jego twarz owionie chłodny powiew
wiatru. Nic takiego jednak nie nastąpiło, usłyszał tylko:
– Krzysiu, mój kierowco, możesz już otworzyć oczy.
Chłopczyk tak też natychmiast zrobił. Z ogromnym
zdziwieniem i jeszcze większą radością zobaczył przepływające wokół niego i wolno zmieniające się barwne, egzotyczne krajobrazy. Krzyś czuł się jakby podróżował i zwiedzał odległe miejsca na całej Ziemi.
Czuł się tak, jakby był daleko od swojego ukochanego
domu, a przecież nie było to prawdą. Nadal był w swoim pokoju, dobrze mu znanym i bezpiecznym, a jednocześnie jakby przebywał w dalekich krajach.
Zawdzięczał to zaczarowanemu samochodzikowi, to
dzięki niemu mógł podziwiać te piękne widoki, odbywać swoją magiczną podróż.
Teraz już co noc razem – Krzyś i jego samochodzik –
zwiedzali dalekie miejsca na całym świecie. Mimo tych
nocnych podróży, rano Krzyś był wyspany i pełen
energii, ponieważ jego zabawka miała jeszcze jedną
magiczną właściwość. Samochodzik podczas ich
wspólnych podróży zatrzymywał czas.
– Dziękuję ci za piękną podróż – mówił Krzyś, gdy wysiadał i samochód na powrót stawał się małą zabawką.
Zaprzyjaźnili się mocno. A Krzyś od tej pory dobrze
pamiętał, że warto używać magicznych słów „proszę”
i „dziękuję”.
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