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Budżet obywatelski przeszedł do kolejnego etapu - dyskusji o zgłoszonych pomysłach i ich 
weryfikacji, który trwać będzie do 8 maja br. 
Mieszkańcy, podobnie jak w ubiegłym roku, wykazali dużą aktywność w zgłaszaniu pomy-
słów, które mogą zmienić wygląd naszego osiedla, zdobywając fundusze na nowe miejsca 
rekreacji i sportu, miejsca parkingowe, imprezy sportowe czy integracyjne. Zadbano o także 
o ptaki. 

Budżet partycypacyjny na 2018 r. 

Projekty mieszkańców Osiedla Ostrobramska :

Dariusz Kujawa
- Miejsca parkingowe Ostrobramska I (38 nowych 
miejsc)  273 000 zł
- Miejsca parkingowe Ostrobramska II (37 nowych 
miejsc)  102 500 zł
- Miejsca parkingowe Ostrobramska IV (28 nowych 
miejsc)   89 000 zł
- Zamiast komputera aktywnie i tanecznie w Klubie 
Relax 24 000 zł
- Bezpieczne stojaki do rowerów 180 000 zł
- Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej 38 800 zł
- Oświetlenie LED przejść pieszo-rowerowych  (ul. 
Łukowska) 160 000 zł
(współautor projektu Marcin Kluś)

Michał Suliborski
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych-budowa miejsc 
parkingowych 
na ul. Łukowskiej, od Komorskiej do Osieckiej, przy 
Osiedlu Ostrobramska 158 400 zł
 - Budowa chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy 
ul. Witolińską a ul. Dęblińską 46 000 zł
(współautor Dariusz Kujawa)

Przemysław Michalski
- Ping – pong na Osiedlu Ostrobramska 7 460 zł 

Anna Oleksiak
- Siłownia zewnętrzna ( Witolińska/Łukowska) - 
Osiedle Ostrobramska 38 000 zł
- Ptasie stołówki na Osiedlu Ostrobramska 16 000 zł
- Renowacja pomnika w Parku Znicza 3 450 zł

Arkadiusz Ślesicki
- Piknik pod chmurką – Piknik rodzinny w Przed-
szkolu „Ziarenko” 7 500 zł

Z uwagi na trwający jeszcze proces ich weryfika-
cji przez specjalistów dzielnicowych, wartości oraz 
niektóre projekty mogą ulec zmianie. Zachęcamy 
do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami 
projektów na stronie internetowej www.twojbudzet.
um.warszawa.pl, w ogólno dzielnicowej zakładce 
oraz w zakładce Grochów Południowy. 

Projekty naszych mieszkańców na 2018 rok zgło-
szone zostały na kwotę 1.143.710 zł, a ich realizacja  
zależeć będzie od głosowania, do którego już dziś 
Państwa zachęcamy. 

Głosowanie trwać będzie 0d 14.06.2017 do 
30.06.2017r. 
O szczegółach informować będziemy w gablotach na 
terenie osiedla oraz w klatkach schodowych. 
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W 2016 roku rozpoczęto cykl odnawiania klatek schodowych. Prace wykonywane są 
w rozszerzonym zakresie, razem z gładziami gipsowymi na ścianach i sufitach przed ich 
pomalowaniem. 

Modernizacja klatek schodowych: 
co za a co przed nami

Wymieniamy również wszystkie ekrany osłaniające 
piony i stare, wysłużone przez niemal 40 lat drzwiczki 
szafek na nowe szafki metalowe, lakierowane. 
Przy tej okazji porządkowane są również instalacje 
domofonowe i telewizji kablowych, z chowaniem 
pionów w miejsca mniej podatne na dewastacje 
i uszkodzenia, zapewniające lepszą estetykę 
korytarzy. 
Klatki schodowe na piętrach zyskują tym samym 
wygląd dopasowany do obecnych, eleganckich wejść 
na parterach.
Prace wykonano dotychczas w budynkach Łukowska 
3 i 7, a w bieżącym roku zostaną wykonane  
w naszym największym budynku Łukowska 5. 
Spokojna, stonowana kolorystyka, jasne barwy  
i ładnie wykańczane ściany cieszą oko, a przy okazji 

mają korzystny wpływ na rynkową wartość naszych 
mieszkań.
Jeśli nie będziemy ich niszczyć, mazać, dewastować, 
będą nam dobrze służyć przez następne lata.

Dwie aktywne społecznie panie, nasze mieszkanki, 
obie zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ostrobramska, zostały uhonorowane 
w sposób szczególny: pani Anna Oleksiak za zaan-
gażowanie w program Bezpieczne Osiedle otrzymała 
nadany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego dyplom z podziękowaniem.

Pani Elżbieta Golińska nieco wcześniej, za działania 
na rzecz naszej społeczności lokalnej i zaangażowa-
nie w sprawy społeczne, zwłaszcza profilaktykę za-
grożeń, została odznaczona nadanym przez Prezy-
denta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, wręczonym 
przez Ministra Adama Kwiatkowskiego. 
Gratulujemy serdecznie!

Odznaczenia - gratulacje!
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Zmieniające się przepisy prawa odczuli też 
użytkownicy zarządzanych przez naszą spółdzielnię 
parkingów osiedlowych. Od 1 stycznia 2017 r., 
przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 
wynoszącej 2000 zł, wprowadzona została ustawowo 
minimalna stawka godzinowa dla określonych umów 
cywilnoprawnych w wysokości 13 zł za godzinę.  
W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona 
będzie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wzrosły więc także 
wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na 
parkingach.

Koszt oskładkowanego wynagrodzenia dla pracow-
ników zatrudnionych przez SM "Ostrobramska" na 
parkingach w roku 2017 zwiększył się tym samym 
o 125 tys., co stanowi 10% przychodów Spółdziel-
ni z tytułu najmu miejsc parkingowych. Celem 
zbilansowania różnicy kosztów (m.in. dzierżawa 
gruntów, podatek od nieruchomości, ubezpiecze-
nie, energia elektryczna, konserwacja, prowizja od 
opłat bankowych, wynagrodzenie parkingowych, 

koszty ZUS) Zarząd Spółdzielni podjął decyzję  
o podniesieniu opłat parkingowych.

Przypominamy, że przejęcie przez Spółdzielnię 
zarządzania parkingami związane było pośrednio  
z podwyższeniem przez m.st. Warszawa stawki 
z tytułu dzierżawy terenu, w wyniku czego z 
prowadzenia parkingów zrezygnował poprzedni 
zarządca, Uniwersum, wobec znacznie wyższych 
stawek uznając taką działalność za nieopłacalną.

Zadaniem Spółdzielni Mieszkaniowej "Ostrobramska" 
było i jest zapewnienie jak największej ilości miejsc 
postojowych dla naszych mieszkańców, a nie 
sam zysk z tytułu opłat za parkowanie. Nie można 
jednak rosnących kosztów utrzymania parkingów 
nawet w części przerzucać na tych mieszkańców, 
którzy nie są zmotoryzowani i dokładać brakujące 
środki ze wspólnego majątku Spółdzielni. Stąd 
ostatnie, konieczne podwyżki opłat za korzystanie  
z parkingów strzeżonych, które dotyczą tylko osób  
z nich korzystających.

Rada Nadzorcza i Zarząd szukają rozsądnych oszczęd-
ności. W tym roku część budynków Spółdzielni zosta-
nie wyposażona w nowe oprawy oświetleniowe kla-
tek schodowych, w tzw. oświetlenie ledowe. Lampy 
LED emitują światło inaczej, niż tradycyjne żarówki 
czy świetlówki - tu świecą diody elektroluminescen-
cyjne (ang. light-emitting diode), stąd ich skrótowa 
nazwa - LED. O wyborze zdecydowały bardzo niskie 
koszty eksploatacyjne tego typu oświetlenia. 

Nowe oprawy będą dodatkowo wyposażone w czuj-
niki ruchu i wreszcie światło na klatkach schodowych 
nie będzie musiało świecić całą noc, tylko będzie się 
włączało, wykrywając ruch. To oznacza, że otwiera-
nie drzwi windy, by z niej wysiąść lub mieszkania 
natychmiast uruchomi lampy, jeśli już zapada zmrok. 

Jednocześnie, w związku z aktualnymi wymogami, 
wzrośnie ilość opraw na każdym piętrze, w wejściu 
itp., aby w trakcie ich użytkowania było jaśniej. 

Całość robót, mimo zwiększenia ilości opraw, wpły-
nie zdecydowanie na obniżenie kosztów energii 
elektrycznej w budynkach, ponieważ wybrany po 
konsultacjach typ oświetlenia jest szczególnie ener-
gooszczędny, a przy tym trwały. 

W bieżącym roku planowane jest wykonanie takich 
robót w 6 budynkach: Łukowska 3, 5, 7, 9, Ostro-
bramska 78 i 80. W kolejnych latach analogiczne 
prace będą sukcesywnie wykonywane w pozostałych 
budynkach Spółdzielni.

Wymiana opraw oświetleniowych 
- oszczędzamy!

Nasze parkingi
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Każdemu z naszych mieszkańców, i kierowcom,  
i pieszym, nie jest obcy problem samochodów dowolnie 
parkujących na ciągach pieszo – jezdnych. Źle 
zaparkowane, utrudniają dostęp do komór zsypowych, 
często utrudniają wejście do klatek schodowych, 
notorycznie blokują wjazd dla śmieciarek, straży 
pożarnej itp. 
Założenia ciągu pieszo-jezdnego co prawda dopuszczają 
tam ruch samochodów, nie oznacza jednak, że mają 
one, jako użytkownicy, pierwszeństwo przed pieszymi 
lub że mogą miejsca pod klatkami schodowymi, przy 
trzepakach, ławkach czy na placykach, traktować 
jak swój stały parking. A robi tak wiele samochodów 
z rejestracjami spoza naszego terenu, lecz nie brak 
również dobrze znanych sąsiadów, często mieszkających 
tu od wielu lat, którzy "wiedzą lepiej" i beztrosko 
parkują, mimo zakazów. Od umęczonych tą sytuacją 
mieszkańców wpłynęło kilka propozycji uzupełnienia 
oznakowania w tym zakresie.
Trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Straż Miejska lub Policja mogą wydawać 
dyspozycje usunięcia pojazdu na koszt właściciela. 
Prawo drogowe (art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym) określa kilka przypadków, gdy może okazać 
się, że nie zastaniemy samochodu w miejscu, gdzie 
został on przez nas postawiony. 

Pojazd zostanie odholowany, gdy zaparkowaliśmy  
w miejscu, w którym jest to zabronione, utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Co więcej, 
służby odtransportują na specjalny (i kosztowny) 
parking nasze auto, gdy zostawimy je na tzw. kopercie, 
a nie umieścimy w nim w widocznym miejscu, za 
przednią szybą, karty parkingowej, wskazującej na 
posiadane przez użytkownika specjalne uprawnienia. 
Oczywistą podstawą do odholowania pojazdu na 
koszt właściciela jest znak informujący kierowcę  
o możliwości podjęcia takiej czynności. 

 
Wiele kontrowersji związanych z kwestią odholowania 
samochodu ma związek z ustawieniem prywatnych  
znaków, dotyczących zakazu parkowania, umieszczonych 
w spornych miejscach przez poszczególnych zarządców 
lub właścicieli nieruchomości. Straż Miejska oraz Policja 
są zdania, że w przypadku podjęcia interwencji przez  
strażnika miejskiego, w związku z niestosowaniem się 
kierującego pojazdem do znaków drogowych, istotne 
jest stwierdzenie, czy dany znak został wprowadzony 
przez zarządcę na zarządzanym niego terenie oraz czy 
jest on wprowadzony ściśle zgodnie Rozporządzeniem 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych, a także Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. Jeśli te warunki są 
spełnione - nie ma najmniejszego powodu, by taki znak 
kwestionować.
W przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu 
na koszt właściciela muszą zostać spełnione przesłanki 
wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Możliwość odholowania samochodu wynika natomiast 
wprost ze znaku tylko wówczas, gdy organizacja ruchu 
na danym odcinku została oznaczona tabliczką T-24. 
Oznacza to, że popularne tabliczki „Zakaz parkowania 
grozi odholowaniem” nie mają żadnej mocy prawnej, 
dopóki nie będą realizowane warunki wymienione  
w ustawie.
Straż Miejska oraz Policja w sprawach niezagrażających 
bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu, mogą interweniować 
jedynie w strefach ruchu. Na drogach wewnętrznych, 
jeśli nie oznaczają ich odpowiednie znaki informujące 
o obowiązywaniu strefy, służby nie mają prawa wydać 
decyzji o odholowaniu samochodu. 
Warto pamiętać, że oznakowania na terenie naszego 
Osiedla umożliwia odholowywanie samochodów 
źle zaparkowanych, o czym w ostatnim czasie 
boleśnie przekonało się kilkoro mieszkańców, którzy 
zlekceważyli te znaki. 

Czy będą odholowywać 
źle zaparkowane 
samochody?
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"Jak dobrze mieć sąsiada" - śpiewały dawno temu 
Alibabki.
Warto dbać o dobre stosunki z sąsiadami nie tylko 
dlatego, że tak jest przyjemniej, gdy żyje się obok 
siebie przez wiele lat - życzliwy sąsiad zastąpi najlep-
szy monitoring i system antywłamaniowy, pocieszy, 
pomoże, poratuje. Zwróci uwagę na kręcących się 
obcych, przypilnuje mieszkania podczas naszej nie-
obecności, podleje kwiatki. 

Wszystkim znane jest powiedzenie "wolnoć Tomku 
w swoim domku", w praktyce jednak się nie spraw-
dza. Nikt nie ma pełnej wolności nawet we własnym 
mieszkaniu czy na własnej działce i nikt nie może 
robić wszystkiego, na co tylko ma ochotę. Może się 
bowiem okazać, że nasze działania zakłócają spokój 
sąsiada, który nie musi się na to godzić. 

Niewiele jest osób, które nigdy nie miały okazji do 
frustracji z powodu poczynań sąsiadów. Powody są 
różne: nocne imprezy, szczekający pies, wystawianie 
śmieci przed drzwi, grillowanie na balkonie, awan-
tury. 

Nie musimy się na to godzić. Najlepiej jest grzecz-
nie poprosić sąsiada o zaniechanie działań, które nam 
przeszkadzają. Nie zawsze jest to łatwe. Niektórzy 
zapominają o tym, że będąc właścicielami mieszka-
nia, są zobligowani do szanowania praw innych ludzi. 
Wynika to jasno z treści ustawy Kodeks cywilny z art. 
144. Mówi on o powstrzymywaniu się od wykony-
wania działań zakłócających korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Pomocy 
możemy szukać też np. w regulaminach spółdzielni 
mieszkaniowej – uciążliwe zachowanie sąsiada moż-
na zgłosić zarządcy budynku (warto też zajrzeć do 
Ustawy o ochronie praw lokatorów). 

Należy pamiętać, że potencjalny spór sądowy może 
doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktów, zamiast 
przynieść satysfakcjonujące rozwiązanie. Zawsze 
warto spróbować znaleźć porozumienie, szczególnie, 
gdy trzeba żyć obok siebie po sąsiedzku. Żal do sąsia-
da za wezwanie Policji i brak wyrozumiałości, kiedy 
dzieci zachowują się za głośno? Takie sprawy moż-
na załatwić przez rozmowę. Podczas rozprawy przed 

sądem, po wysłuchaniu innych świadków (sąsiadów) 
może się okazać, że dzieci zachowują się odpowied-
nio do swojego wieku. 

Często lubimy się procesować, nie umiemy ustępo-
wać. To już taka nasza cecha narodowa. Bo celem 
osoby kierującej sprawę do sądu często wcale nie jest 
rozstrzygnięcie sprawy, ale udowadnianie, kto ma ra-
cję, mimo że to zabiera czas i kosztuje. 

Ciężko doświadczeni sąsiedzkimi stosunkami inter-
nauci wymieniają się "domowymi" sposobami na 
upiornego sąsiada, opierającymi się na zasadzie pięk-
nym za nadobne: sąsiad zostawia buty przed drzwia-
mi - podrzucić je dwa piętra wyżej, jak przez ich po-
szukiwania spóźni się do pracy, to na drugi raz nie 
zostawi. "Leniwiec" wystawia worki ze śmieciami na 
korytarz, bo czasu ma za mało, a do zsypu za daleko 
- rozerwać worek, gdy nie widzi. Zbieranie własnych 
odpadków z wycieraczki powinno oduczyć brzydkie-
go zwyczaju. Pali papierosy na balkonie lub - co co-
raz powszechniejsze - grilluje, racząc dymem i kieł-
basianym zapaszkiem sąsiada - ustawić na balkonie 
wiatrak tak, by dym leciał w jego stronę. I - najpow-
szechniejsze - sąsiad hałasuje. 

Są wieczni majsterkowicze, u których remont nigdy 
się nie kończy, melomani słuchający głośnej muzyki, 
imprezowicze stawiający biesiadnymi odgłosami pół 
bloku na nogi. Na takich wymyślono specjalną płytę, 
która już jakiś czas temu zrobiła furorę na serwisach 
aukcyjnych. Zarejestrowano na niej m.in. dźwięki 
wiertarek, skuwania ścian, płaczu dziecka. - Puść 
głośno taką płytę, a sam wyjdź z domu. Oczywiście, 
najlepiej jest po prostu grzecznie zwrócić uwagę. 
Wszystko da się rozwiązać bez sądu. 

Jeśli nie jesteśmy w stanie sami się dogadać, to ide-
alna do rozstrzygania sporów sąsiedzkich jest insty-
tucja mediacji. Namawiamy wszystkich zwaśnionych 
do korzystania z tej formy rozstrzygania sporów me-
diacja.gov.pl Dane kontaktowe stałych mediatorów 
oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki 
mediacyjne znajdują się na internetowych stronach 
sądów okręgowych. 

Jak dobrze mieć sąsiada…
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Sąsiadów, jak wiadomo, ma każdy. 
Nie zawsze też ma się wpływ na to, 
z kim sąsiadujemy. Taka sytuacja 
uczy nas budowania relacji,  
a czasem nawet bliskich więzi  
z innymi. Uczy porozumiewania się 
mimo różnic, uczy też rozważnego 
rozwiązywania konfliktów.
Niezapomniane, przedwojenne 
kamienice, gdzie wszystkie 
dzieciaki bawiły się razem, a gdy 
zgłodniały - wpadały po pajdę 
chleba z czymkolwiek a to do 
Kowalskich, a to do Malinowskich. 
Kwiatkowska piekła najlepsze 
pasztety i na Wielkanoc wszyscy u niej zamawiali, 
ale za to, gdy zepsuł się kran, pan Józio pomagał 
niezawodnie. Wspólnie jeżdżono na majówki nad 
Wisłę, a gdy ktoś umarł, na pogrzebie byli wszyscy. 
Jak rodzina. 
Rodzina z wyboru.
Relacjami sąsiedzkimi zainteresowała się nawet 
Europa: od roku 2000, w każdy ostatni wtorek maja 
obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada, i to aż  
w 30 krajach świata! Patronuje mu Rada Europejska, 
a samo święto wyszło już dawno daleko poza granice 
Europy.
Polska włączyła się w ten ruch przed dziesięciu 
laty, a dziś obejmuje on coraz więcej naszych 
miast. Organizowany przez miejskie władze lub 
spontanicznie, przez samych mieszkańców czy 
wolontariuszy z organizacji prospołecznych, 
sprzyja spokojnej rozmowie, przy której można 
lepiej się poznać, częstując siebie nawzajem 
własnymi, najlepszymi wypiekami, owocami  

 
z działki, ale zwłaszcza - dobrym humorem  
i empatią. 
Dzień Sąsiada to świetna okazja do pogłębiania 
powierzchownych zwykle więzi, zawiązywania 
wieloletnich, prawdziwych przyjaźni całych rodzin. 
Bo wśród ludzi darzących się sympatią i szacunkiem, 
których los obchodzi ich nawzajem, którzy doznają 
od sąsiada i dają innym wsparcie oraz poczucie 
serdecznej bliskości, żyje się lepiej.
W tym roku również nasza Spółdzielnia włącza się  
w ten łańcuch wzajemnego, życzliwego 
zainteresowania i przyjaznych relacji. Co prawda 
ostatni wtorek maja wypada 30. i trudno dziś 
powiedzieć, czy będziemy ściśle trzymać się tradycji, 
czy też na obchody Dnia Sąsiada na Ostrobramskiej 
zdecydujemy się w weekend. Z całą jednak 
pewnością będziemy o tym Państwa, drodzy Sąsiedzi, 
informować. 
Jesteśmy otwarci również na Wasze inicjatywy, jeśli 
chodzi o program naszego sąsiedzkiego święta!

Dzień Sąsiada
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W ramach programu "Bezpieczne Osiedle", którego 
celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie 
dzielnic Warszawy, mieszkanka naszego osiedla Anna 
Oleksiak została wyróżniona za aktywność i zaanga-
żowanie w jego realizację na Pradze Południe.
Stołeczny ratusz docenił aktywnych mieszkańców, 
pracujących na rzecz lokalnych społeczności, wrę-
czając w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego dyplomy i podziękowania dla członków 
Grup Osiedlowych, realizujących cele programu 
"Bezpieczne Osiedle". 
Wdrożony kilkanaście lat temu program zakłada 
współpracę przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, 
BBiZK oraz mieszkańców w ramach tzw. Grup Osie-
dlowych, by poprawić bezpieczeństwo w zagrożo-
nych miejscach. To mieszkańcy wskazują miejsca, 
niebezpieczne na osiedlu, ulicy dojazdowej, wokół 
szkoły czy przedszkola, sklepu. 
Ten unikalny w Polsce, warszawski program powstał 

przed laty, z inicjatywy właśnie naszej spółdzielni, za 
co również zostaliśmy wówczas specjalnie wyróżnie-
ni i uhonorowani dyplomem uznania, przekazanym 
przez dyr. Jacka Rybaka na ręce Prezesa Spółdzielni 
Romana Redelbacha. Cieszy, że dobre, pożyteczne 
współdziałanie trwa od kilkunastu lat i skutecznie 
służy mieszkańcom, a statystyki przestępstw i wy-
padków maleją.
Dyrektor Biura BBiZK Ewa Gawor podkreśliła, iż 
dzięki miejskiemu dofinansowaniu na ulice Warsza-
wy wychodzą patrole ponadnormatywne, kierowane 
do miejsc i rejonów, które wskazali mieszkańcy.
W imieniu wyróżnionych Anna Oleksiak podzięko-
wała za organizowanie spotkań. Podkreśliła, iż porzą-
dek i ochrona naszego mienia oraz informacje gdzie 
uzyskać pomoc, jakie są nowe formy oszustw, a także 
doskonale funkcjonujący system grup osiedlowych, 
dają nam poczucie bezpieczeństwa w naszych małych 
ojczyznach.

Przewidujemy, że w okresie wiosennym zostaną za-
kończone prace związane z wymianą ławek parko-
wych na terenie całej spółdzielni. 
Nowe ławki to wyższa funkcjonalność, trwałość, 
a także estetyka. Są również ergonomiczne. Wielo-
krotnie malowane, stare, drewniane ławki były już 
bardzo wysłużone. Obecne ławki montowane są na 
solidnej podbudówce, w większości w poprzednich 
miejscach, z wyjątkiem kilku, w miejscach, o które 
prosili Mieszkańcy.
Kontynuacja ubiegłorocznych prac ruszyła 6.03.2017 
r. 
Co planujemy?
• Wybudowanie podbudówek i zakończenie monta-
żu wszystkich ławek na terenie Spółdzielni do dnia 
15.04.2017 r;
• Kontynuując prac ubiegłoroczne w roku 2017 na ca-
łym osiedlu zamontujemy 70 szt. nowych ławek
Prace będą realizowane w następującej kolejności:
• w pierwszej fazie dokończenie prac w Nieruchomo-
ści 2 

• następnie instalacja ławek w Nieruchomości 1 i kon-
tynuacja ubiegłorocznych prac w Nieruchomości 3.
 W roku 2017 zamontujemy łącznie - 70 szt. 
• w Nieruchomości 1 - 35 szt.
• w Nieruchomości 2 - 19 szt.
• w Nieruchomości 3 - 16 szt.
Po całkowitym zakończeniu prac, rozpisanych na lata 
2016 i 2017, na terenie Spółdzielni zostanie zamonto-
wanych łącznie 170 szt. nowych ławek.

Bezpieczne Osiedle

Z wiosną - kontynuacja wymiany ławek



Tuż po świętach, w środę 19.04.2017 r. o godzinie 
17.00 w sali konferencyjno – widowiskowej Klubu 
RELAX odbędzie się wieczór wspomnień na temat 
świętowania Wielkiej Nocy, związanych z nią trady-
cji i zwyczajów. 

Tu też jakaś ilustracja, chętnie staroświecka rycina 
typu Lany Poniedziałek
Każdy z nas pamięta święta Wielkanocne z lat dzie-
ciństwa, nieco odmienne w różnych regionach, ale też 
odrobinę inne w niemal każdym z naszych domów. 
Niezapomniana, niezwykła atmosfera, gdy cała ro-
dzina siadała razem do stołu, ciesząc się przysmaka-
mi przygotowanymi przez nasze mamy czy babcie… 
Czyje pisanki były najpiękniejsze na świecie, czyja 
święconka w koszyczku, najczulej przygotowana 
przez mamę lub babcię, była najbarwniejsza, naj-
smakowitsza? Kto nie czekał na lany poniedziałek 
- sprawdzian popularności i powodzenia u płci prze-
ciwnej?
Serdecznie zapraszamy każdego z Państwa na spo-
tkanie, które wypełni nostalgia wspomnień, żywych, 
póki o nich pamiętamy; przywołamy niepowtarzalny 
aromat biało lukrowanych bab wielkanocnych, ko-
lorowych mazurków, białego barszczu z chrzanem, 
kiełbaską i jajem na twardo. 
Wrócimy razem na chwilę do tamtych lat. 
Zapraszamy!
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Kartka pocztowa,  aut. Maria Orłowska-Gabryś

Wielkanoc grochowska, warszawska, 
regionalna - wieczór wspomnień

Ozdabiamy pisanki do koszyczka - 
całą rodziną!
Wielkanoc już niebawem, zatem najwyższa pora, aby 
zacząć przygotowywać pisanki. 
Jeśli chcesz, żeby Twój koszyk był jeszcze piękniejszy, 
to mamy dla Ciebie propozycję. Przyjdź wraz  
z dziećmi, babciami, rodzicami i z całą rodziną na 
klubowe kolorowanie wydmuszek i pisanek! 

W środę 5 kwietnia od godz. 18.00 w naszym 
Klubie Relax już tradycyjnie organizujemy kolejne 
Rodzinne Warsztaty Zdobienia Wielkanocnych 
Jaj. Ponieważ istnieje wiele sposobów ich 
dekorowania, będzie się można wykazać prawdziwą 
kreatywnością. Zapewniamy materiały oraz zaplecze  
techniczne.
 

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia przy 
pisankach!

Dookoła Relaxu, Kultury i Sportu  
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10 lat Sekcji Tenisa Stołowego  
- Wielki Turniej
Gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o wsparcie 
rzeczowe zorganizowanego wspólnie z pobliskim Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej 
w dniu 28.01.2017 r. Turnieju o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” 
oraz Dyrektora Szkoły, w dziesięciolecie Sekcji Tenisa Stołowego Klubu Relax. Uroczystość 
patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Dziecka.

Ufundowane przez Państwa atrakcje i prezenty 
dla dzieci sprawiły im wiele radości i spotkały się  
z ogromną wdzięcznością z ich strony.

Raz jeszcze dziękujemy za życzliwość, pomoc 
i wsparcie naszych działań, mających na celu 
zachęcanie do aktywności fizycznej w każdym wieku, 
lecz zwłaszcza dzieci, integrację lokalnej społeczności 
także - co bardzo ważne - międzypokoleniową. To 

jeden z naszych priorytetów w każdym działaniu 
otwartym, bo chcielibyśmy, żeby każdy mieszkaniec, 
duży i mały, czuł się tu u siebie i miał różne możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Ostrobramska” szczególne podziękowania  
kierujemy do Ministra Marka Michalaka, za objęcie  
tej bardzo dla nas ważnej imprezy sportowej 

Dookoła Relaxu, Kultury i Sportu  
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honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

To między innymi dzięki temu Patronatowi mogliśmy przeprowadzić 
tak wspaniałą uroczystość. Jest też wiele powodów, by wyrazić naszą 
wdzięczność dla Sponsorów Turnieju. Państwa bezinteresowność, 
życzliwość i otwartość są wspaniałym przykładem dzielenia się 
dobrem i rozważnego wspierania międzypokoleniowych inicjatyw. 
Dziękujemy też wszystkim wolontariuszom, bez ofiarnej pracy których 
jubileuszowy Turniej nie byłby równie udany!

Sponsorzy:

Urząd m.st. Warszawy Urząd 
Dzielnicy Praga Południe

Samorząd Mieszkańców Osiedla 
Grochów Południowy

WBK Bank Zachodni

Bank Millenium 

Deutsche Bank

Poczta Polska

OTIS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „TOPAZ”

Piekarnia J. i Z. i S. PUTKA A.

Pudzianowski Spółka Jawna

Sklep Od i Do

Apteka NOWA

PIT-RADWAR SA

GRUPA INCO

JW. PAX

Projektowanie i opiniowanie  
inwestycji „3R”

Salon samochodowy HONDA

INSTAL – DIAMENT

Patronat Honorowy:
Minister Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka
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Karnawał kończyliśmy śpiewająco!

Poniedziałkowy wieczór 27 lutego sala konferencyj-
no - widowiskowa naszego klubu Relax zgromadzi-
ła nieprzebrane tłumy! Brakowało już stale dono-
szonych krzeseł, a wiele osób, dla których zabrakło 
miejsc, tłoczyło się w drzwiach wejściowych i przy 
szatni. 
Takim powodzeniem cieszył się koncert „Ostatni 
Bal”. Artyści, Julia Karlova (sopran), Maria Popław-
ska (sopran), Dariusz Górski (bas), Roman Redelbach 
(tak, to nasz prezes, koncertujący w wolnym czasie  
z artystami Warszawskiej Opery Kameralnej, Filhar-
monii i nie tylko; baryton), Bogdan Kuźmiuk (tenor), 
ze znakomitymi instrumentalistami - Piotrem Kopiet-
zem i akompaniującym solistom pianistą, Andrzejem 
Seroczyńskim, wystąpili całkowicie bezpłatnie!
Doskonale znani bywalcom „Relaxowych” koncer-
tów artyści także tym razem dali wspaniały popis wo-
kalny i muzyczny, w starannie dobranym repertuarze. 
Śpiewano solo i w duetach, w klimatach operetko-
wych, czasem nieco frywolnych, czasem zabawnych, 
a zachwycona sala śpiewała razem z artystami! Od 

Fogga, przez Gershwina, Lehara i Straussa, po Rossi-
niego i nie tylko.
Kulminacyjnym momentem była chwila poważna, 
przejmująca, gdy artyści w hołdzie członkom Chó-
ru Aleksandrowa, którzy 25 grudnia 2016 r. zginęli  
w katastrofie lotniczej, wspólnie zaśpiewali niezwy-
kle wzruszającą „Smugliankę” z repertuaru chóru.  
W niejednym oku zabłysła łza, a kto znał słowa, ocho-
czo dołączał do tego chóru wrażliwych serc.

Na koniec - gorące, serdeczne brawa zakończone go-
rącą owacją na stojąco w podziękowaniu za wspaniałe 
przeżycia artystyczne na niezwykle wysokim pozio-
mie, a także za to, że wszyscy artyści wystąpili, jak 
zapewniali publiczność, z potrzeby serca i sympatii 
dla niezwykłych naszych mieszkańców, którzy two-
rzą wyjątkową, nieczęsto spotykaną publiczność. 
Wystąpili bez honorariów, za to w podzięce otrzy-
mali nie tylko wspomniane, ogromne brawa, ale też 
mnóstwo serdecznych słów i wyrazów wdzięczności  
w rozmowach po koncercie, którym nie było końca.

Dookoła Relaxu, Kultury i Sportu  


