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„Mieszkajmy	bezpiecznie”	-	pod	tym	hasłem	nasza	spół-
dzielnia	zorganizowała	osiedlowy	 festyn	na	 terenie	między	
budynkami	Łukowska	5,	7,	9.	W	sobotnie	przedpołudnie	już	
od	godziny	11	czekało	mnóstwo	atrakcji.

Rozpoczęliśmy	 z	 rozmachem	 -	 dziarski	 koncert	 
Reprezentacyjnej	 Orkiestry	 Policji	 wzbudził	 wielkie	 zain-
teresowanie!	Wokół	 boiska,	 na	balkonach	 i	w	oknach	gro-
madzili	 się	 mieszkańcy,	 oklaskując	 widowiskowy	 pokaz	 

musztry	paradnej,	a	także	filmując	i	fotografując	z	zapałem.	
Na	 scenie	 pojawili	 się	 młodzi	 uczestnicy	 zajęć	 

w Osiedlowym Klubie Relax: wokalne popisy dzieci z zespo-
łu	dziecięcego	Mały	Witolinek,	pełne	naturalnego	wdzięku,	 
nagrodzono	 wielkimi	 brawami,	 podobnie	 jak	 urozmaico-
ny,	 dynamiczny	 występ	 dziecięcego	 zespołu	 tanecznego	 
w	świetnych	strojach.

W	międzyczasie	wokół	boiska	działo	się	wiele:	

Mieszkajmy bezpiecznie

w	 rozstawionych	 wzdłuż	 alejek	 namiotach	 można	 było	 
sprawdzić	 swój	 stan	 zdrowia,	 na	 przykład	 badając	 ciśnie-
nie	 czy	 korzystając	 z	 fachowej	 porady	 lekarskiej	 lub	pielę-
gniarskiej;	 przygotowano	 też	 wiele	 prozdrowotnych	 ulotek.	 
W	 innych	 namiotach	 -	 mnóstwo	 integracyjnych	 działań,	 
prezentujących	możliwości	 zajęć	 w	 naszym	 klubie	 (zapra-
szamy	po	wakacjach!):	decoupage,	który	pod	okiem	świet-
nej	instruktorki	okazał	się	całkiem	łatwy	i	dostępny	dla	każ-
dego,	 małe	 warsztaty	 rzeźbiarskie,	 edukacja	 ekologiczna	 
połączona	z	rozdawaniem	każdemu	zainteresowanemu	pięk-
nych	sadzonek	modrzewi,	buków,	klonów	i	brzóz,	malowanie	 
dziecięcych	buzi.	Było	coś	(całkiem	sporo!)	dla	ciała	-	stoiska	
z	gratisowymi	pysznościami	z	grilla	(wystarczyło	z	zapasem	
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Zapraszamy	Państwa	do	udziału	w	Walnym	Zgro-
madzeniu	Członków	SM	„Ostrobramska”,	które	zgodnie	 
z	§	85	Statutu	naszej	Spółdzielni	odbędzie	się	w	trzech	
częściach:

20	czerwca	2011r.	I	część	Walnego	Zgromadzenia	•	
Członków	SM	„Ostrobramska”	dla	członków	Spół-
dzielni	 zamieszkałych	 w	 obrębie	 nieruchomości	 
I	i	IA	obejmującej	budynki	przy	ul.	Komorskiej	4,	8	
i	10;	Łukowskiej	15	 i	17;	Ostrobramskiej	82	 i	84;	
Łukowskiej	13;	Tarnowieckiej	3,	5,	7,	9,	11	i	13.
21	czerwca	2011r.	II	część	Walnego	Zgromadzenia	•	
Członków	SM	„Ostrobramska”	dla	członków	Spół-
dzielni	zamieszkałych	w	obrębie	nieruchomości	II	
obejmującej	budynki	przy	ul.	Łukowskiej	3,	5,	7	i	9	
oraz	Ostrobramskiej	78	i	80.
27	czerwca	2011r.	III	część	Walnego	Zgromadze-•	
nia	 Członków	 SM	 „Ostrobramska”	 dla	 członków	

Spółdzielni	zamieszkałych	w	obrębie	nieruchomo-
ści	III	obejmującej	budynki	przy	ul.	Jarocińskiej	1,	
Łukowskiej	4,	6,	8	i	Witolińskiej	2,	4,	5,	6	i	8.

Wszystkie	części	Walnego	Zgromadzenia	Członków	 
odbędą	się	w	Szkole	Podstawowej	nr	163	przy	ul.	Osiec-
kiej	28/32,	o	godz.	1700.	

Podczas	 zebrania	 podjęte	 zostaną	 m.in.	 Uchwa-
ły	 dot.:	 zatwierdzenia	wniosków	 polustracyjnych,	 przy-
jęcia	 sprawozdania	 z	 działalności	 Rady	 Nadzorczej	 
SM	 „Ostrobramska”	 za	 2010r.,	 zatwierdzenia	 spra-
wozdania	 Zarządu	 SM	 „Ostrobramska”	 z	 działalności	 
Spółdzielni	 za	 2010r.,	 zatwierdzenia	 rocznego	 spra-
wozdania	 finansowego	 za	 2010r.,	 udzielenia	 absoluto-
rium	Zarządowi	SM	„Ostrobramska”,	podziału	nadwyżki	 
bilansowej. 

 Zarząd Spółdzielni

Sezon	 wakacyjnych	 i	 weekendo-
wych	wyjazdów	w	pełni.	 Szeroko	 otwar-
te	 okna	 i	 drzwi	 balkonowe,	 rusztowania	 
pomocne	 pracownikom	 ocieplającym	 
nasze	 budynki	 i	 hałas	 to	 okazja,	 która	
nie	 tylko	 „czyni	 złodzieja”,	 ale	 jest	 dla	
niego	wielką	zachętą.		Wzmóżmy	czujność,	zwracajmy	
szczególną	uwagę	na	osoby	krążące	po	naszych	klat-
kach	czy	manipulujące	przy	domofonach.	To	może	być	
„zwiad”	potencjalnego	złodzieja.	Nasze	bezpieczeństwo	 
w	dużym	stopniu	zależy	od	nas.		

Nie tylko złodziej….
Ryzyko	pożaru	to	ogromne	zagrożenie	dla	nasze-

go	życia,	zdrowia	i	mienia,	do	którego	często,	choć	nie	 
zawsze	świadomie,	 przyczyniamy	się	 sami.	Zabudowy	
korytarzy	 odcinające	 drogi	 ewakuacyjne	 są	 potencjal-
nym	 niebezpieczeństwem,	 podobnie	 jak	 zastawianie	 
samochodami	 dróg	 pożarowych!	 Pisaliśmy	 o	 tym	 
w	naszym	poprzednim	numerze	i	niewiele	się	zmieniło.	 
Dlatego	 Zarząd	 i	 Rada	 Nadzorcza	 podjęły	 inicjatywę	 
organizacji	 osiedlowej	 imprezy	 plenerowej,	 uświada-
miającej	 te	 zagrożenia.	 Nikt	 z	 nas	 nie	 powinien	 czuć	
się	 zwolniony	 z	 odpowiedzialności	 za	 nasze	 wspólne	 
mienie! 

Służby	dbające	o	nasze	bezpieczeństwo	nie	zrobią	
za	nas	wszystkiego.	 	My,	mieszkańcy,	możemy	pomóc	
im i sobie. 

Wiele	osób	skarży	się	na	zakłócanie	ciszy	nocnej	
przez	uciążliwych	sąsiadów.	Głośna	muzyka,	awantury,	

hałasy,	niekontrolowane	zabawy	dzieci	powodują	zakłó-
cenie	 spokoju	 i	 psychicznej	 równowagi.	Polskie	prawo	
chroni	 spokój	 i	 prywatność	 obywateli	 a	 także	 ich	 pra-
wo	do	wypoczynku.	Określa	to	m.in.	art.	51	§	1	ustawy	 
Kodeks	Wykroczeń	 (Dziennik	Ustaw	 2010.46.275)	 na-
stępującym	zapisem:	„Kto	krzykiem,	hałasem,	alarmem	
lub	innym	wybrykiem	zakłóca	spokój,	porządek	publicz-
ny,	spoczynek	nocny	albo	wywołuje	zgorszenie	w	miej-
scu	 publicznym,	 podlega	 karze	 aresztu,	 ograniczenia	
wolności	albo	grzywny.”

Gdzie szukać pomocy? 
Przypominamy,	 że	 należy	 korzystać	 z	 patroli	 

Policji	i	Straży	Miejskiej.	Telefony	interwencyjne	znajdu-
ją	się	w	gablotach	na	każdej	klatce	budynku.	Zgłaszajmy	
wszystkie	problemy,	jakie	budzą	nasz	niepokój,	bowiem	
taka	„czujność	obywatelska”	daje	doskonałe	rezultaty.

Od	 lat	działa	powołana	na	naszym	 terenie	Grupa	
Osiedlowa,	 której	 zadaniem	 jest	 pomoc	 mieszkańcom	
w	 zachowaniu	 porządku	 publicznego.	W	 konfliktowych	
przypadkach	należy	zwracać	się	do	jej	członków	z	proś-
bą	 o	 interwencję	 i	 pomoc:	 w	 skład	 Grupy	 Osiedlowej	
wchodzi	przedstawiciel	administracji,	Rady	Nadzorczej,	
policjant,	 strażnik	miejski	 i	 koniecznie	 -	 przedstawiciel	
Biura	 Bezpieczeństwa	 i	 Zarządzania	 Kryzysowego	 
m. st. Warszawy. 

Prowadzone	 przez	 Komisję	 comiesięczne	 prze-
glądy	 naszego	 terenu	 i	 budynków	 oraz	 sprawdzanie	
wdrożonych	zaleceń	dają	efekty!	Także	dzięki	sprawom,	 
sygnalizowanym	przez	Mieszkańców.	

Przygotowania do Walnego Zgromadzenia 

Bezpieczeństwo

  SM „Ostrobramska”  
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Racjonalne gospodarowanie ciepłem
Każdy	z	nas	ma	wpływ	na	 regulację	 temperatury	

w	 swoim	mieszkaniu.	Regulacja	 powinna	odbywać	 się	
przy	pomocy	zaworów	regulacyjnych,	a	nie	tylko	przez	
otwieranie liub zamykanie okien.

Jak regulować? 
Najlepiej	 śmiało	 kręcić	 pokrętłem	 zaworu	 (gałką	

przy	kaloryferze)	nie	obawiając	się	przecieków.	Zawory	
używane	w	ten	sposób	pracują	sprawniej	niż	te,	których	
nikt	 nie	 dotyka.	 Zauważone	 nieprawidłowości	 należy	
zgłosić	do	Administracji	Spółdzielni.	

Sezon letni
Podczas	sezonu	letniego	wszystkie	głowice	termo-

statyczne	(zawory)	powinny	pozostać	otwarte	na	maksi-
mum	(na	cyfrę	5	lub	czerwone	oznaczenie,	zależnie	od	
rodzaju	 zaworu).	 To	 uchroni	 przed	 ich	 zablokowaniem	
i	 zapowietrzeniem	grzejników	na	skutek	długotrwałego	
zamknięcia	oraz	koniecznością	ich	późniejszego	odpo-
wietrzenia w lokalu. Na sezon letni ustawiamy w pozycji 
maksymalnego otwarcia!

Sezon grzewczy
Grzejniki	powinny	być	zawsze	odsłonięte.	Jeśli	ka-

loryfery	 są	 zasłonięte	 obudowami,	 szafkami,	meblami, 

zasłonami	 lub	 firankami,	
niemożliwy	 staje	 się	 swo-
bodny	 przepływ	 ciepła,	
oddawanego przez grzej-
nik.	 Między	 nim	 a	 zasłoną	
tworzy	 się	 gorąca	 „poduszka	 powietrzna”,	 a	 powie-
trze	 w	 pomieszczeniu	 ma	 o	 wiele	 niższą	 temperatu-
rę.	 Należy	 pamiętać,	 że	 podzielnik	 sprawdza	 wów-
czas	 temperaturę	 „poduszki	 powietrznej”	 zamiast	 
odnosić	się	do	temperatury	w	pomieszczeniu.	To	jedna	 
z	kilku	przyczyn	wysokich	 rachunków	mimo	odczuwal-
nego	chłodu	w	mieszkaniu.	Pozwólmy	ciepłu	krążyć!

Mieszkanie	należy	wietrzyć	krótko	i	z	rozmachem.	
Szybka	wymiana	powietrza	jest	najbardziej	ekonomicz-
na,	 jeśli	 na	 kilka	 minut	 przed	 wietrzeniem	 całkowicie	
przykręcimy	zawór	i	dopiero	potem	na	krótko	otworzymy	
szeroko okno. 

Nie	suszmy	prania	na	grzejnikach,	bowiem	odpa-
rowanie	wilgoci	z	tkaniny	pochłania	dużo	ciepła	 i	wów-
czas	grzejnik	pobiera	więcej	mocy.	

Powierzchnie wspólne
Zwracajmy	uwagę	na	korytarze,	klatki	schodowe,	

pralnie	 i	 suszarnie	 czy	 są	 porządnie	 zamknięte	 drzwi	 
i	okna.	Część	opłat	za	ciepło	pomieszczeń	wspólnych	to	
właśnie	koszt	braku	staranności	w	tym	zakresie.	

Termomodernizacja	w	naszej	Spółdzielni,	zgodnie	
z	dwuletnim	planem,	dobiega	końca.	Poprawiła	się	nie	
tylko	estetyka	Osiedla,	ale	ekonomika	naszych	płatno-
ści.	

Termomodernizacja	 wszystkich	 budynków	 była	
zdecydowanym	priorytetem	Rady	Nadzorczej,	deklaro-
wanym	podczas	Walnego	Zgromadzenia.	Teraz	ważnym	
zadaniem	stanie	się	ocena	wykonawstwa	robót.	Czuwa-
ją	nad	tym	inspektorzy	nadzoru	budowlanego,	którzy	są	
w	stałym	kontakcie	z	Zarządem	i	Radą	Nadzorczą.	

Zakończone	 ubiegłoroczne	 prace	 zostały	 skru-
pulatnie	 ocenione	 uwzględniając	 uwagi	 mieszkańców.	
Sporządzone	zostały	wykazy	usterek.	W	przypadku	ich	
występowania	lub	niesolidnego	ich	usuwania	część	za-
bezpieczenia	finansowego	złożonego	przez	wykonawcę	
zostaje	zatrzymywana	na	5	lat,	tj.	do	końca	okresu	gwa-
rancyjnego. 

Zarząd	 i	 Rada	Nadzorcza	 ze	 szczególną	 troską	
podchodzą	 do	 oceny	 jakości	 tych	 robót.	Dowodem	na	
to	są	ożywione	dyskusje	 	na	 	 forum	Rady	Nadzorczej,	 

analizujące	 każdy	 szczegół	 wykonawstwa.	 Zwracamy	
się	do	mieszkańców	o	wnikliwą	ocenę	wykonania	i	zgła-
szanie	 wszelkich	 zastrzeżeń	 do	 biura	 SM	 Ostrobram-
ska.

Sprawny	 system	 nadzoru,	 kontroli	 a	 także	 wni-
kliwe	 rozpatrywanie	 uwag	 skutkuje	 lepszą	 jakością	 
wykonanych	prac.	

Termomodernizacja

 Nasze kaloryfery

 SM „Ostrobramska”  
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Nowelizacja	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	to	nowa	
nadzieja	na	uzyskanie	gruntów	na	własność.

Na	pół	roku	przed	wyborami	powstaje	projekt	nowelizacji	usta-
wy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych.			Sejmowa	komisja	infrastruk-
tury	25	maja	br.	omawiała	zmiany	do	obecnej	ustawy	dające	nadzie-
ję	dziesięciomilionowemu	elektoratowi	z	bloków	spółdzielczych	na	
uregulowanie	ich	ważnych	problemów.		Jest	szansa,	że	nowelizacja	
zostanie	uchwalona	jeszcze		w	sierpniu,	bowiem	projekt	popierany	
jest	przez	posłów	PO	i	PiS.	

Zmiany w ustawie
Przepisy	nowelizowanej	ustawy	sprzyjają	tworzeniu	wspólnot	

mieszkaniowych	wyodrębniających	się	ze	spółdzielni.		Kto	na	tym	
zyska?

Z	 pewnością	 nie	 członkowie	 spółdzielni,	 których	 zasoby	
mieszkaniowe	wymagają	 niezwykle	 kapitałochłonnych	 remontów,	
przystosowujących	je	do	nowych	wymogów	budowlanych,	przepi-
sów	ustawowych	w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 i	 ochrony	 zdrowia.		
Utrudni	to	ze	wszech	miar	planowane	remonty	i	pozyskanie	źródła	
ich	finansowania.	Nie	ma	takiej	możliwości,	żeby	można	było	kom-
fortowo	zbierać	na	remonty	i	aby	stan	techniczny	tych	budynków	
był	należyty,	w	szczególności	tych	budowanych	w	latach	70-tych.		
Takie	zmiany	doprowadzą	do	podwyżek	czynszu	i	utraty	dodatków	
mieszkaniowych.	

W	to	jednak,	że	coś	w	funkcjonowaniu	spółdzielni	powinno	się	
zmienić,	nikt	nie	wątpi.	Ten	projekt	ustawy	będzie	istotnym	krokiem	
w	 spółdzielczości	 mieszkaniowej,	 gdzie	 przepisy	 i	 duży	 bałagan	 
w	nich	panujący	do	dnia	dzisiejszego	nie	zostały	rozwiązane.

Nowelizacja	 przewiduje	 zmiany	 w	 zasadach	 przekształca-
nia	lokali.	Członkowie,	chcący	wykupić	lokatorskie	mieszkanie	lub	
przekształcić	własnościowe	w	odrębną	własność,	będą	mogli	zło-
żyć	wniosek	w	wydziale	ksiąg	wieczystych		w	sądzie	rejonowym,	 
a	 warunkiem	 	 przekształcenia	 będzie	 niezaleganie	 	 z	 opłatami		 
i	 spłacenie	 przypadającej	 na	 lokal	 	 części	 kredytu	 zaciągniętego	

przez	spółdzielnię	na	budowę.		Bez	całej	procedury	z	notariuszem.
Nowa	 propozycja	 ustawy	 ułatwia	 członkom	 zasiedzenie	

gruntów	 o	 nieuregulowanym	 stanie	 prawnym.	 To	 problem,	 który	
tak	bardzo	dotyka	społeczność	naszej	Spółdzielni,	a	szczególnie	
mieszkańców	Nieruchomości	III.		Projekt	zakłada,	że	Spółdzielnia	
będzie	mogła	zasiedzieć	takie	grunty.	W	ciągu	12	miesięcy	od	daty	
wejścia	w	życie	nowych	przepisów	osoby,	które	mają	roszczenia	do	
tych	gruntów,	będą	mogły	zgłaszać	żądania.	Jeśli	tego	nie	uczynią,	
Spółdzielnia	może	wystąpić	do	sądu	o	zasiedzenie	w	takim	zakre-
sie,	w	jakim		grunt	ten	jest	niezbędny	do	prawidłowego	korzystania	 
z	budynków		i	innych	urządzeń.

Realna ocena
Takich	nowelizacji	społeczność	spółdzielcza	przeżyła	już	wie-

le.	Dziwne,	bo	aktywizacja	ustawodawców	wzmaga	się	wówczas,	
gdy	zbliżają	się	wybory,	a	potem	Trybunał	Konstytucyjny	i	jesteśmy	
w tym samym miejscu. 

Pamiętamy	wszyscy,	jaki	bałagan	wprowadziła	ostatnia	wersja	
ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	dająca	możliwość	wykupu	
mieszkań	za	złotówkę.	Przepisy	te	zakończyły	szybko	swój	żywot	
przed	Trybunałem	Konstytucyjnym.

A nasze nadzieje na zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym 
stanie	prawnym?		Trybunał	skutecznie	„sprowadził	nas	na	ziemię”!

…a tymczasem gdzie jesteśmy?
W	poprzednim	numerze	naszego	Biuletynu	pisaliśmy	o	dal-

szych	działaniach	Zespołu	d.s.	Regulacji	Prawnych	Gruntów	Nieru-
chomości	III	przy	Radzie	Nadzorczej,	z	inicjatywy	którego	wysłano	
indywidualne	pisma	do	Urzędu	Gminy	z	prośbą	o	udzielenie	wyja-
śnień	-	kiedy	i	przez	kogo	zostały	zgłoszone	roszczenia	i	w	jakiej	
fazie	postępowania	administracyjnego	znajdują	się	aktualnie.

Delegatura	 Biura	 Gospodarki	 Nieruchomościami	 Urzędu	
Gminy	-	Naczelnik	pani	Izabella	Kaźmierczak	wyjaśniła,	że	w	od-
niesieniu	 do	 dwóch	 nieruchomości	wchodzących	w	 skład	 gruntu	

Samorządność	 to	 jedna	 z	 elementarnych	 cech	 spół-
dzielczych.	 Informujemy	Państwa	o	niektórych	zmianach,	
jakie	przyniesie	niebawem	kolejna	zmiana	ustawy	o	spół-
dzielniach	mieszkaniowych.	 Troską	 ustawodawcy	 jest	 by	
członkowie	mieli	jak	największy	udział	w	decyzjach	ich	do-
tyczących.		

Ustawa	 pożegna	 ostatecznie	 nadzieje	 niektórych	 
o	powrocie	organu	jakim	było	Zebranie	Przedstawicieli.	To	
nie	przedstawiciele	winni	decydować	o	istotnych	sprawach	
naszej	społeczności,	ale	bezpośrednio	członkowie.	Noweli-
zacja	zwiększa	kompetencje	Walnego	Zgromadzenia	w	de-
cyzjach	dotyczących	planów	gospodarczych,	wyboru	władz	
czy	 wynagrodzenia	 za	 udział	 w	 posiedzeniach	 członków	
rad	nadzorczych.

Projekt	ustawy	pozwala	na	więcej	demokracji,	ale	czy	
z	tego	skorzystamy?	Bierność	członków	jest	przyczyną	ich	
późniejszego	niezadowolenia	z	podjętych	decyzji.	

Rada Nadzorcza w działaniu
O	sprawnej	działalności	spółdzielni	nie	decyduje	sam	

prezes.	Decydują	organy	wybierane	przez	członków	spo-
śród	nich	samych.	W	podstawowej	strukturze	tych	organów	
(Walne	 Zgromadzenie,	 Rada	 Nadzorcza,	 Zarząd)	 Rada	
Nadzorcza	zajmuje	miejsce	szczególne.		Członkowie	Rady	
wypełniają	swoje	zadania	społecznie	a	podejmują	decyzje	
o	ogromnym	znaczeniu	dla	sprawności	i	efektywności	dzia-
łania	 spółdzielni.	 Decyzje	 wymagające	 znacznej	 wiedzy	
fachowej	 i	 doświadczenia	 z	 zakresu	 prawa	 i	 organizacji,	
ekonomiki	i	finansów,	a	także	techniki.	

Prawo	Spółdzielcze	w	znacznym	stopniu	reguluje	od-
powiedzialność	 cywilno-odszkodowawczą	 członków	 Rad	
Nadzorczych	 	 za	 szkodliwe	 dla	 spółdzielni	 skutki	 	 podej-
mowanych	 decyzji.	 Dodatkowo	 te	 działania	 lub	 zanie-
chanie	 działań	 zagrożone	 są	 również	 sankcjami	 karnymi	 

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Rola Rady Nadzorczej w spółdzielczej demokracji
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Zarząd	 Spółdzielni	 przystąpił	 do	 pierwszego	 etapu	
tworzenia	nowych	miejsc	postojowych.	Realizację	uchwa-
ły	Walnego	Zgromadzenia	z	ubiegłego	roku	w	tej	sprawie	
rozpoczęto	od	najmniej	dyskusyjnych	lokalizacji.

W zgodzie z postulatami mieszkańców
Weryfikacji	koncepcji	ustalonej	przez	Zarząd	w	uzgod-

nieniu	z	Radą	Nadzorczą	dokonał	projektant	-	drogowiec,	
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  
w	15	miejscach	na	terenie	Osiedla.

W	pierwszym	etapie	założono	budowę	miejsc	postojo-
wych	po	jednej	lokalizacji	dla	każdej	nieruchomości.	Roz-
poczęcie	inwestycji	przewiduje	się	na	sierpień	2011	roku,	
po	rozstrzygnięciu	przetargu	na	wybór	wykonawcy	robót.	
Miejsca	 parkingowe	 będą	 wykonywane	 w	 technologii	 
rozbieralnej i ekologicznej.

Przy	 realizacji	 tego	 przedsięwzięcia	 Zarząd	 wyzna-
czył	 zasadę	 wyznaczania	 miejsca	 postojowego	 dla	 nie-
pełnosprawnych	 bez	 przyznawania	 ich	 poszczególnym	
osobom. Z danego miejsca postojowego mogliby wtedy 
korzystać	wszyscy	niepełnosprawni.

….i w zgodzie z obowiązującymi przepisami
Koncepcja jest zgodna z przepisami prawa budow-

lanego,	 które	 dopuszczają	 tylko	 określoną	 ilość	 miejsc	 
w	przepisowych	odległościach	od	ścian	budynków	i	znaj-
dujących	się	w	nich	okien	lokali	mieszkalnych.	Realizację	
robót	drogowych	będzie	można	 rozpocząć	po	uzyskaniu	
pozwolenia	 na	 budowę	 dla	 części	 lokalizacji	miejsc,	 na-
tomiast	 niektóre	 lokalizacje	 będą	 akceptowane	 tylko	 po-
przez	zgłoszenie	do	Wydziału	Architektury	i	Budownictwa	
Urzędu	Dzielnicy	Praga	–	Południe.

Na	wiosnę	rozpoczęte	zostały	prace	związane	z	ozna-
kowaniem	 istniejących	 miejsc	 parkingowych.	 Jednocze-
śnie	rozważana	jest	kwestia	oznakowania	poszczególnych	
miejsc	postojowych	z	ograniczeniem	czasu	parkowania	do	
np.	30	minut.	Problem	w	tym,	aby	parkujący	samochody	
stosowali	się	do	tych	ograniczeń,	o	co	apelujemy.

Z uwagi na duży format mapy - opracowania koncepcji 
miejsc postojowych naszego Osiedla,  zainteresowanych 
zapraszamy do  Biura Zarządu gdzie można zapoznać się 
ze szczegółami projektu.

Zdecydowane,	 windykacyjne	 działania	 Zarządu	 
w	 zakresie	 zaległości	 w	 opłatach	 czynszowych	 dają	 już	
wymierne	efekty.	W	ciągu	roku	zaległości	zmniejszyły	się	
o	ponad	100	tys.	złotych.		Już	od	kilku	lat	nie	odnotowa-
no	tak	dużego	spadku.	Ważna	jest	tendencja,	powstała	na	
skutek	intensywnych		działań.

Sposób na dłużników
Ustalona	strategia	w	egzekwowaniu	zaległych	należ-

ności	z	tytułu	użytkowania	lokali	mieszkalnych	polega	na	
wysyłaniu	 do	 lokatorów	 monitów	 potwierdzających	 stan	
konta	sześciokrotnie	w	ciągu	roku,	wywieszaniu	informa-
cji	o	zaległościach	z	wyszczególnieniem	numerów	 lokali,	 
a	także	-	w	wielu	przypadkach	-	wysyłaniu	przedsądowych	
wezwań	do	zapłaty	oraz	kierowaniu	spraw	na	drogę	postę-
powania	sądowego.

Zarząd	i	Rada	Nadzorcza	analizują	każdy	przypadek	
powstawania	zaległości	w	opłatach	zapoznając	się	 indy-
widualnie	 z	 sytuacją	materialną	 dłużnika.	W	wielu	 przy-
padkach	 są	 to	 przyczyny	 wynikające	 z	 utraty	 pracy	 czy	
ciężkiej	choroby.	W	takich	przypadkach	Rada	Nadzorcza,	
na	wniosek	 Zarządu,	 pomaga	mieszkańcom	w	 trudnych	
sprawach	życiowych	umożliwiając	rozłożenie	na	raty	zale-
głości	po	złożeniu	pisemnego	zobowiązania	spłaty.	Ratal-
ne	spłaty	weryfikowane	są	co	miesiąc,	a	każde	opóźnienie	
skutkuje	natychmiastowym	wezwaniem	do	spłaty	całości	
zaległości.

Mówią liczby
Aż	91	zadłużonych	osób	nie	podjęło	dotychczas	żad-

nych	 konstruktywnych	 działań	 w	 kierunku	 uregulowania	
swoich	zobowiązań,	mimo	możliwości	stwarzanych	przez	

Spółdzielnię.	 	 Jeśli	 chodzi	 o	 rozwiązania	 bardziej	 rady-
kalne,	w	133	przypadkach	 skierowano	 sprawy	na	drogę	
postępowania	 sądowego,	 a	 w	 310	 wystosowano	 przed-
sądowe	wezwania	do	zapłaty,	które	są	wstępnym	etapem	
procesu	rozstrzygania	sporu	przed	sądem.	

W	 samym	 tylko	 roku	 2010	 otrzymano	 142	 sądowe	
nakazy	zapłaty	na	kwotę	264	787	zł.	Niejednokrotnie	był	
to	początek	problemów,	związanych	z	wyegzekwowaniem	
kwoty	przez	komornika	sądowego	na	drodze	postępowa-
nia egzekucyjnego lub eksmisyjnego.

Zasada troski o wszystkich mieszkańców 
Od	 początku	 tej	 kadencji	 Rada	Nadzorcza	 przywią-

zuje	dużą	wagę	do	terminowych	opłat	z	tytułu	użytkowa-
nia	 lokali,	bowiem	kwota	zaległości	bliska	2	mln.	zł.	 	bu-
dzi	 oburzenie	 mieszkańców	 wywiązujących	 się	 termino-
wo	 z	 obowiązków	 statutowych	 i	 regulaminu	 Gospodarki	 
Zasobów	Mieszkaniowych.	Społeczność	spółdzielcza	nie	
może	 „kredytować”	 osób,	 które	 niejednokrotnie	 bagate-
lizują	 swoje	 zobowiązania	 finansowe,	 lekceważąc	 odpo-
wiedzialność	wynikającą	z	członkostwa,	szczególnie	zaś	
odpowiedzialność	finansową.

Szkoda,	że	wiele	osób	mobilizuje	się	do	uregulowania	
zobowiązań	dopiero	po	otrzymaniu	monitu,	zaproszenia	do	
negocjacji,	a	w	szczególności	-	wywieszeniu	na	drzwiach	
list	lokali	zadłużonych.	Takiemu	podejściu	naszych	sąsia-
dów	jesteśmy	zdecydowanie	przeciwni!
Przypominamy! Statut Spółdzielni Mieszkaniowej 
OSTROBRAMSKA  § 18 pkt.1 ppkt.6 zobowiązuje 
mieszkańca do uiszczania opłat czynszowych co mie-
siąc z góry do 10-tego dnia miesiąca.

Nowe miejsca postojowe

Maleją zaległości czynszowe!

 SM „Ostrobramska”  
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Wyjaśnienie

TOPAZ – nowy pawilon handlowy już otwarty!

W	 związku	 z	 licznymi,	 kontrowersyjnymi	 opiniami	
naszych	 mieszkańców,	 dotyczącymi	 wyrażenia	 zgody	
przez	Radę	Nadzorczą	na	propozycję	Zarządu	otwarcia	
przy	ul.	Witolińskiej	sklepu	alkoholowego	wyjaśniamy,	że	
władze	Spółdzielni	podejmując	decyzję	kierowały	się	ko-
rzyściami	finansowymi	z	 tytułu	najmu,	poprawą	estetyki	
oraz	monitoringiem	tej	części	osiedla.	Nie	bez	znaczenia	
są	też	przychody	finansowe,	przeznaczane	na	poprawę	
stanu	naszych	zasobów	(m.in.	remonty).	

Ta	część	Osiedla	straszyła	rozpadającą	się	budką.	
Najemca	postawił	estetyczny	pawilon	i	zobowiązał	się	do	
zapewnienia monitoringu tego terenu.

Argument,	związany	z	ewentualnym	gromadzeniem	

się	 chuliganów	 czy	 pijanych,	 jest	 niedorzeczny.	 W	 są-
siedniej	Biedronce	od	 lat	sprzedawany	 jest	 tani	alkohol	 
a	 jednak	 nie	 widać	 tam	 grup	 podchmielonych,	 wulgar-
nych	„jegomościów”.

Na naszym osiedlu funkcjonuje kilka sklepów z asor-
tymentem	 alkoholowym	 i	 nigdzie	 nie	 widzimy	 sytuacji,	 
jakich	obawiają	się	mieszkańcy.	

Ponadto	 Zarząd,	 podpisując	 umowę	 z	 najemcą,	 
zastrzegł	bardzo	 rygorystyczne	warunki	wypowiedzenia	
umowy	 w	 przypadku	 pijackich	 incydentów	 w	 tym	 miej-
scu.

Praktyka	i	czas	pokażą	czy	decyzja	była	dobra,	zaś	
wpływy	finansowe	i	tak	zasilą	nasze	fundusze!	

Jednym	 z	 działań	 Zarządu	 jest	 troska	 zwiększa-
nie	dochodów	naszej	Spółdzielni,	by	więcej	 inwestować	 
w	 infrastrukturę	 i	 zwiększać	 nakłady	 na	 remonty.	 	Wy-
korzystanie	każdej	możliwości	jest	istotne	zwłaszcza,	że	
ciąży	nad	nas	spłata	kredytu	termomodernizacyjnego.

Przykładem	takiego	działania	jest	umowa,	podpisa-
na	z	firmą	TOPAZ	na	przeprowadzenie	remontu	i	najem	
pawilonu	handlowego	przy	ul.	Tarnowieckiej	2.

Najemca	 zobowiązał	 się	 do	wykonania	wszystkich	
robót	na	własny	koszt	z	należytą	starannością	oraz	zgod-
nie	 z	 przepisami	 techniczno-budowlanymi.	Na	wszelkie	
wykonane	prace	remontowe	najemca	udzielił	SM	„Ostro-
bramska”	gwarancji	na	okres	pięciu	lat	od	daty	końcowe-
go odbioru robót.

	 	 	Zarząd	Spółdzielni,	podejmując	decyzję	o	wyna-
jęciu	 pawilonu	handlowego	Firmie	TOPAZ,	 kierował	 się	
przede	 wszystkim	 potencjałem	 finansowym	 firmy,	 gwa-
rantującym	 przeprowadzenie	 kompleksowego	 remontu	

pawilonu,	a	także	urozmaiconą	formą	prowadzenia	przez	
nią	działalności	handlowej	w	dotychczasowych	 jej	 skle-
pach	 w	 wielu	 miastach	 Polski	 (promocje	 i	 duży	 udział	
w	 sprzedawanym	 asortymencie	 produktów	 własnych,	 
w	 tym	 mięsnych,	 wędliniarskich	 i	 cukierniczych)	 oraz	
wywołaniem	 na	 terenie	 Spółdzielni	 konkurencyjności	
pomiędzy	największymi	placówkami	handlowymi,	z	cze-
go	 wynikać	 będą	 konkretne	 korzyści	 dla	 mieszkańców	 
Osiedla.

Już	w	okresie	remontowania	pawilonu	firma	TOPAZ,	
w	 ramach	 współpracy	 ze	 Spółdzielnią,	 pokryła	 część	
kosztów	związanych	z	wydaniem	1	numeru	Biuletynu.	

TOPAZ	 tworzy	 sieć	 31	 sklepów	 na	 terenie	 woje-
wództwa	mazowieckiego	i	podlaskiego.	Bliższe	informa-
cje	na	 temat	 jej	 działalności	można	uzyskać	na	 stronie	
www.topaz24.pl

Mamy	nadzieję,	że	TOPAZ	-	jak	szlachetny	kamień	-	
wkomponuje	się	trwale	w	krajobraz	naszego	Osiedla.

pozbawienia	lub	ograniczenia	wolności	oraz	grzywny.
Wobec	 tych	 wymagań	 i	 sankcji	 prawnych	 dla	 człon-

ków	Rady	konieczne	jest	uświadomienie	szerokim	kręgom	
członkowskim	 -	 wyborcom	 organów	 samorządowych	 jak	 
i	osobom	kandydującym	do	organów	spółdzielni	-	zakresu	
odpowiedzialności,	wynikającej	z	pełnienia	mandatu.	

Funkcje Rady Nadzorczej
Kontrola	i	nadzór	nad	działalnością	spółdzielni	to	pod-

stawowa	i	najważniejsza	funkcja,	której	celem	jest	ocena	le-
galności,	rzetelności,	gospodarności	i	porządku	prawnego.

Ocena	rzetelności	działania	ma	na	celu	ustalenie	stop-
nia	wykorzystania	wszystkich	możliwości	prawnych,	organi-
zacyjnych,	finansowych	i	technicznych	do	realizacji	zadań	
postawionych	 przed	 władzami	 spółdzielni	 	 przez	 Walne	

Zgromadzenie	członków.
To	Rada	Nadzorcza	przy	udziale	członków	-	mieszkań-

ców	formułuje	wnioski	w	przypadku	stwierdzenia	uchybień	
ze	strony	organów	i	służb	etatowych	spółdzielni.

Istotnym	składnikiem	funkcji	kontrolnych	Rady	Nadzor-
czej	jest	rozpatrywanie	skarg	na	działalność	Zarządu	oraz	
odwołań	od	 jego	decyzji.	W	naszej	spółdzielni	członkowie	
Rady	Nadzorczej	pełnią	w	każdy	poniedziałek	dyżury,	które	
są	bezpośrednim	kontaktem	z	mieszkańcami.	

Wybór	 kandydatów	 do	 Rady	 Nadzorczej	 to	 ważna	 
decyzja	 każdego	 członka	 spółdzielni.	 Pamiętajmy	 o	 od-
powiedzialności	 tych	 osób,	 ich	 fachowości,	 kreatywności	 
i	chęci	działania;	ocenę	wystawimy	im	po	upływie	trzyletniej	
kadencji.

Rola Rady Nadzorczej w spółdzielczej demokracji - c.d. ze str. 4
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do	końca	festynu),	napojami,	słodyczami.	
Najważniejsze	 jednak	 było	 bezpieczeństwo:	 propago-

waniu	 i	 przybliżeniu	 tych	 zagadnień	 służyły	 pokazy	 tech-
nik	 ratowniczych	 Straży	 Pożarnej	 i	 Policji.	 Wóz	 strażacki	 
z	„sikawkami”	(na	ten	upał	-	w	sam	raz!),	rozmowy	i	konsul-
tacje	z	policjantami,	którzy	przy	okazji	prezentowali	świetnie	
ułożone	 policyjne	 psy,	 edukacja	 prozdrowotna	 i	 ekologicz-
na	 -	 to	 wszystko	 przekłada	 się	 na	 jakość	 naszego	 życia,	 
w	którym	nie	powinno	zabraknąć	rozrywki	i	radości.	Festyn,	
przy	miłej	zabawie,	przypominał,	że	bezpieczeństwo	w	wiel-
kim	stopniu	zależy	od	nas	samych,	od	naszego	 rozsądku,	 
miedzysąsiedzkiego	 wspierania	 się,	 od	 traktowania	 serio	 
potencjalnych	zagrożeń.	

Po	 kilku	 latach	 koncertowania	 za	 granicą	 wystąpił	
na	 festynowej	 scenie	 słynny	 zespół	 Mieszko	 Brass	 Band	 
(w	repertuarze:	blues,	bossa	nova,	swing,	samba),	a	po	nim	 
-	zespół	muzyczny	Bartłomieja	Dzikowskiego.	Rzęsiste	bra-
wa	 zebrały	 znakomite	 wokalnie	 solistki	 chóru	 	Amore	Mio	 
z	Osiedlowego	Klubu	Relax	 i	 pełen	werwy	występ	 nasze-
go	 chóru	 „Witolin”,	 którego	 członkinie	 świetnie	 bawiły	 się	
do	 muzyki	 żywiołowego	 zespołu	 Mejk	 (Leżę	 w	 hamaku!),	 
porywając	do	spontanicznego	tańca	na	płycie	boiska	naszą	 
młodzież.	 Gratulujemy	 kondycji	 i	 wspaniałej	 umiejętności	 
dobrej zabawy!

Zwycięzcom	konkursów	rozdano	wiele	nagród.	Najcen-
niejszą	z	nich,	rower,	wygrała	nastoletnia	Ola.

Na	zakończenie	nostalgicznie	grał	nam	zespół	muzycz-
ny	Krzysztofa	Fetrasia,	zachwycając	m.in.	pięknym	wykona-
niem		Summertime	Gerschwina	i	kończąc	autorską	aranża-
cją	Barki.

Nie	zabrakło	zaproszonych,	znakomitych	gości:	na	festy-
nie	bawili	się	świetnie	m.in.	panowie	Marcin	Kluś	(Przewod-
niczący	Rady	Dzielnicy	Praga	Południe)	i		Ryszard	Kalkhoff	
(w	 tej	 kadencji	 -	wiceprzewodniczący	Komisji	Polityki	Spo-
łecznej	i	Zdrowia),	oblegani	przez	przedstawicieli	mediów.	

Festyn,	finansowany	przez	Sponsorów	imprezy,	zorga-
nizowała	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	Ostrobramska.	Niestru-
dzonym	konferansjerem	był	Filip	Borowski,	we	współpracy	
z	gospodynią	 festynu,	panią	Jolantą	Zielińską	 -	Członkiem	
Zarządu	Spółdzielni	Mieszkaniowej	Ostrobramska.	

Dziękujemy	za	już,	prosimy	o	jeszcze!	

SPONSORZY:	 Agnieszka	 i	 Dariusz	 Kujawa	 AROMANIA,	 
Auto–Auto	Pl.	Sp.	z	o.o.,	Auto	–	Panorama,	Centrum	Han-
dlowe	SZEMBEKA,	Centrum	Promocji	Kultury	 	w	Dzielnicy	 
Praga	Południe	m.st.	Warszawy,	DRYVIT	SYSTEMS	USA	
(EUROPE)	Sp.	 z	 o.o.,	 FASADA	POLSKA	Sp.	 z	 o.o.,	 ISTA	
Polska	Sp.	z	o.o.,	KOL–DENTAL	Spółka	Jawna,	Komponenty	
Dźwigów	Osobowych	KaDeO	Sp.	z	o.o.,	MED.-EXPERT	Sp.	
z	o.o.,	ORKIESTRA	REPREZENTACYJNA	POLICJI	-	koncert	
gratis,	staraniem	p.	Elżbiety	Golińskiej,	PIEKARNIA		J.	 i	Z.	 
i	S.	Putka,	A.	Pudzianowski	Spółka	Jawna,	PPHU	LEKARO,	
Przedsiębiorstwo	Budowlane	KRYSTOSIAK	 i	SYN,	Przed-
siębiorstwo	 Budowlane	 U.H.	 SITAREK,	 Przedsiębiorstwo	
Handlowo	–	Usługowe	TOPAZ,	Regionalna	Dyrekcja	Lasów	
Państwowych	Nadleśnictwo	Jabłonna,	Samodzielny	Zespół	
Publicznych	 Zakładów	 Lecznictwa	 Otwartego	 Warszawa	
Praga	Płd.,	St.	Majewski	S.A.	Fabryka	Ołówków,	VECTRA	
S.A.,	Zakład	Remontowo	–	Budowlany	„AMBROŻY”
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(Nieruchomość	III)	oddanego	we	władanie	naszej	Spółdzielni	nadal	
prowadzone	jest	postępowanie	administracyjne.	

W	 przypadku	 pierwszej	 nieruchomości,	 położonej	 przy	 
ul.	 Grochowskiej	 57,	 a	 pochodzącej	 	 z	 dawnej	 nieruchomości		 
„Dobra	Kolonia	Grochów	Nr	1	 lit.	D”	vel	Zofinów,	decyzją	Prezy-
denta	m.	st.	Warszawy	 	 z	dnia	24.08.2010r.	orzeczono	odmowę	
wniosku	w	trybie	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	o	usta-
nowienie	prawa	użytkowania	wieczystego	gruntu.	Niestety	w	dniu	
10.09.2010r.	strony	złożyły	odwołanie	od	tej	decyzji	do	Samorządo-
wego	Kolegium	Odwoławczego.	

W	 stosunku	 do	 drugiej	 nieruchomości	 położonej	 przy	 
Grochowskiej	 (bez	 numeru),	 a	 pochodzącej	 z	 dawnej	 nierucho-
mości	„Plac	nr	24	w	Dobrach	Kolonia	Grochów	Nr	1	lit.	C”	złożony	 
został	wniosek	 byłego	właściciela	 o	 ustanowienie	 prawa	wieczy-
stego	 użytkowania	 w	 trybie	 art.	 7	 dekretu	 z	 dnia	 26.10.1945	 r.	 
(tzw.	dekret	Bieruta).	Niestety,	postępowanie	w	odniesieniu		do	tej	
nieruchomości	jest	na	etapie	kompletowania	materiału	dowodowe-
go,	które	określi	krąg	osób	uprawnionych.

Strony	 prowadzonych	 postępowań	 administracyjnych	 mają	
prawo	wnoszenia	odwołań	i	skarg	oraz		prawo	do	składania	wnio-
sków	o	stwierdzenie		nieważności	ostatecznych	orzeczeń	admini-
stracyjnych	wydanych	w	sprawach	dotyczących	rozpatrzenia	wnio-
sków	byłych	właścicieli	dawnych	nieruchomości	warszawskich.	

Postępowania	 takie	 mogą	 trwać	 wiecznie,	 a	 dzieje	 się	 to	 
w	oparciu	o	kontrowersyjny	dekret	sprzed	ponad	60	lat	z	uwagi	na	
brak	stosownej	ustawy	reprywatyzacyjnej.		To	właśnie	taka	ustawa	
jest	nadzieją	na	skuteczne	zakończenie	sprawy.

	Niestety,	aktualnie	nie	stać	naszego	państwa	na	poniesienie	
wielomiliardowych	 kosztów	 z	 tytułu	 odszkodowań.	 Pozostawio-
no	więc	możliwość	 dochodzenia	 swoich	 roszczeń	 przed	 sądem,	
co	 trwa	w	nieskończoność.	Przykład	naszej	Spółdzielni	 jest	 tego	 
dowodem.

Czy	tym	razem	skuteczność	posłów	w	tworzeniu		prawa		nie	
będzie	tylko		wyborczą	kartą	przetargową?	Czy	proponowane	zmia-
ny	nie	spotkają	się	znów	z	zarzutem	niekonstytucyjności?

(red. Anna Oleksiak)
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W	lutym	br.	gościliśmy	p.	Stanisława	S.	Nicieję	–	pro-
fesora	 historii,	 byłego	 rektora	 Uniwersytetu	 Opolskiego,	
znawcę	dziejów	kresowych,	autora	monografii	o	Cmenta-
rzu	 Łyczakowskim,	 współautora	 filmów	 dokumentalnych	 
o	Lwowie	i	licznych	publikacji	historycznych.	

Tym	spotkaniem	osiedlowy	klub	 „Relax”	zainicjował	
cykl	 „A	 to	 Polska	 właśnie”,	 cieszący	 się	 dużym	

zainteresowaniem	naszych	mieszkańców.
W	 ramach	 kolejnych	 spotkań	 gościem	 Klubu	 był	

pan	Tadeusz	Olszański,	 publicysta	 „Polityki”,	 autor	wielu	
książek	 oraz	 tłumacz	 literatury	 węgierskiej	 a	 następnie	
p.	Maciej	Rosalak	 -	 redaktor	dodatków	historycznych	do	
„Rzeczpospolitej”.	Kolejne	terminy	spotkań	znajdą	się	na	
naszych	tablicach	informacyjnych.	

Klub „Relax”
Cykl spotkań pt. „A to Polska właśnie”

„Amore Mio Ostrobramska Nuta” - kolejny sukces 

Nordic Walking – marsz dla zdrowia

„Ukochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga”

W	dniach	23-24	maja	w	Ośrodku	Kultury	 im.	Stefa-
na	Żeromskiego	(Wola)	odbył	się	XXXI	Przegląd	Amator-
skich	Zespołów	Artystycznych.	W	przeglądzie	brali	udział	
również	soliści	zespołu	„Amore	Mio”	z	Klubu	„RELAX”	SM	
„Ostrobramska”.  Z sukcesami! 

W	 kategorii	 solistów	 wokalnych	 II	 miejsce	 zajęła	 

p.	 Maria	 Popławska,	 za	 interpretację	 wykonywanych	
utworów;	 w	 kategorii	 solistów	 operowych	 jury	 przyznało	
III	miejsce	p.	Romanowi	Redelbachowi,	zaś	 I	miejsce	p.	
Bogumile Mydlarz za profesjonalne wykonanie ambitnego 
repertuaru. 

Gratulacje!

Pod	 takim	 tytułem	7	maja	o	godzinie	17	w	Sanktu-
arium	Matki	Boskiej	Ostrobramskiej	odbył	się	koncert	słow-
no-muzyczny,	poświęcony	Wielkiemu	Polakowi,	Papieżo-
wi	 Janowi	 Pawłowi	 II:	 pieśni	 w	 przepięknym	 wykonaniu	
zespołu	„Amore	Mio	Ostrobramska	Nuta”	i	chóru	„Witolin”	

pod kierunkiem Piotra Kurpika oraz wiersze recytowane 
przez	uczniów	Gimnazjum	Nr	26.	

Koncert	nagrodzony	został	owacją	na	stojąco,	a	ks.	
Prałat	Zenon	Majcher	z	nieukrywanym	wzruszeniem	dzię-
kował	organizatorom	i	wykonawcom.

Nordic	Walking	to	forma	rekreacji	ruchowej,	polega-
jąca	 na	 marszu	 ze	 specjalnie	 przystosowanymi	 kijkami.	
Jej	główne	zalety	to	poprawa	krążenia,	kondycji	fizycznej,	
poprawa	pracy	układu	oddechowego	i	naczyniowego.	

Od	połowy	marca	Klub	„Relax”	wznowił	zajęcia	Nor-
dic	Walking	z	instruktorką,	która	uczy	prawidłowej	techniki	
marszu.	Wystarczą	dobre	chęci,	 sportowe	obuwie	 i	 strój	
oraz para kijków do Nordic Walking. Zapraszamy!  

Sponsorem biuletynu jest 
Agencja PKO BP 

przy ul. Tarnowieckiej 13 (róg ul. Łukowskiej)


