
BIULETYN INFORMACYJNY  nr 16,  wrzesień 2017r.

20 lipca 2017r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 
To kolejne zmiany w zasadach działania spółdzielni, 
które zaczęły obowiązywać 9.09.2017r. Oznaczają one 
konieczność korekty regulaminów wewnętrznych i statutów 
w spółdzielniach mieszkaniowych. Większość zmian 
jest konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczących przepisów ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i prawa spółdzielczego. Sejm pracował 
nad projektem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
(druk nr 1666), do którego wprowadzono poprawki 
Senatu. Zmiany nie prowadzą do likwidacji spółdzielni 
mieszkaniowych, ale w sposób znaczący komplikują jej 
pracę co spowoduje wzrost kosztów. Za zmiany prawa 
zapłacą wszyscy mający lokale w zasobach spółdzielni. 

                                                        /ciąg dalszy - strona 2/

Czerwcowe zebrania Członków Spółdzielni przebiegły 
spokojnie i konkretnie. Każdy z Członków może zapoznać 
się z ich przebiegiem oraz wynikami osobiście w siedzibie 
Spółdzielni lub logując się na naszej stronie internetowej 
www.smo.waw.pl (każdy Członek Spółdzielni może 
otrzymać indywidualny login i hasło w biurze Spółdzielni 
na ul. Tarnowieckiej 7).
Po raz kolejny frekwencja była niewysoka. Jedni mówią, 
że mała ilość osób na Walnym dowodzi braku zastrzeżeń 
do działania SM Ostrobramska, którego prawidłowość 
w tym roku potwierdził badający bilans biegły rewident. 

Bardzo dobrze o kondycji i funkcjonowaniu SMO mówi 
też protokół z lustracji, jakiej poddaliśmy Spółdzielnię  
w tym roku. Inni twierdzą, że i tak nie warto chodzić… 
Przypominamy, że podczas dorocznego zebrania Członków 
Spółdzielni mówimy o sprawach, związanych z Państwa 
majątkiem - każde mieszkanie to przecież kilkaset tysięcy 
złotych - oraz o zarządzaniu częścią wspólną, o planach 
zrealizowanych i przyszłych i wielu innych, ważnych 
sprawach. Dlatego warto czytać materiały, warto się 
spotkać i porozmawiać.
Liczymy na Państwa w czerwcu 2018!

Kolejna rewolucja prawna w spółdzielniach mieszkaniowych

Walne Zebranie Członków - podsumowanie
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Kolejna rewolucja prawna w spółdzielniach mieszkaniowych
/ciąg dalszy ze strony 1/

Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w 
spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono do ustawy 
zasadę powstania z mocy prawa członkostwa w przypadku 
nabycia spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego 
prawa do lokalu oraz zawarcia umowy o budowę lokalu. 
Osoby takie nie będą składać deklaracji członkowskiej. 
Zarząd Spółdzielni nie będzie podejmował uchwały  
o przyjęciu w poczet członków. 
Dotychczasowe zasady nabycia członkostwa będą 
obowiązywać w stosunku do osób, którym przysługuje 
odrębna własność lokali. W takim przypadku konieczne 
będzie składanie deklaracji członkowskiej oraz będzie 
podejmowana uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia  
w poczet członków spółdzielni.
Zmiany to doprowadzą do znacznego zwiększenia liczby 
członków spółdzielni. Członkowie wpłacają do spółdzielni 
niższe opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy.  
W związku ze zwiększeniem się liczby członków zwiększy 
się liczba uprawnionych do niższych opłat, więc zmniejszą 
się wpływy do spółdzielni. Spowoduje to konieczność 
zwiększenia tych opłat żeby zlikwidować niedobory 
finansowe.
Zmienią się również obowiązki członków spółdzielni 
mieszkaniowych. Nie będzie już wymagane wnoszenie 
wpisowego i udziałów. To zmiana niesprawiedliwa  
w stosunku do osób, które przed wejściem w życie 
przepisów wpłaciły wpisowe i udział.
Członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu będzie pozbawiony prawa wyboru 
w zakresie zrzeszenia w spółdzielni. Nie będzie mógł 
wystąpić ze spółdzielni w drodze wypowiedzenia tj. złożyć 
rezygnacji. Prawo wystąpienia ze spółdzielni będzie miał 
jedynie członek, któremu przysługuje odrębna własność 
lokalu.
Osoba, która zbyła prawo do lokalu, traci członkostwo  
w spółdzielni bez konieczności żadnych działań. W takim 
trybie członkostwo będzie również tracić osoba, której 
własność lokalu jest w nieruchomości, która wyszła  
z zasobów spółdzielni, powstała wspólnota mieszkaniowa 
i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali. 
Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę 
lokali i regulacji stanu prawnego spółdzielczych 
lokatorskich praw do lokali, a także nabycia ekspektatywy 
odrębnej własności.
Zmiany dotyczą też rozliczeń wkładu mieszkaniowego 
związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do 
lokalu, jeżeli to prawo nie jest zbywane w drodze przetargu. 
Osoba zainteresowana nabyciem takiego prawa będzie 
zobowiązana do wniesienia wkładu mieszkaniowego  

w wysokości zwaloryzowanej według wartości rynkowej 
lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu 
obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej 
na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu 
na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz  
z odsetkami.
W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni 
mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy 
członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. 
Pełnomocnik będzie mógł zastępować tylko jednego 
członka
Istotna zmiana dotyczy powstawania wspólnot z zasobów 
spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli w określonym budynku 
lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomo-
ści została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po 
upływie trzech miesięcy od dnia wyodrębnienia własności 
ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy o własności 
lokali. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od wyodrębnie-
nia własności ostatniego lokalu podjęta zostanie uchwa-
ła wskazująca, że nadal będzie stosowana do zarządzania 
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Umożliwi to 
kontynuowanie zarządu przez spółdzielnię mieszkaniową.
Dodatkowo wprowadzono obowiązek rozliczenia fundu-
szu remontowego między spółdzielnią a właścicielami po-
wstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej. 
Ustawodawca na podstawie znowelizowanych przepisów 
wyeliminował z prowadzenia lustracji w spółdzielniach 
mieszkaniowych osoby będące członkami zarządu, 
prokurentami, likwidatorami jakiejkolwiek spółdzielni 
mieszkaniowej. Zakaz dotyczy też osób zatrudnionych lub 
świadczących usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni 
mieszkaniowej, np. głównych księgowych, radców 
prawnych lub adwokatów. Obejmuje on też także inne 
osoby, o ile podlegają bezpośrednio członkowi zarządu 
lub głównemu księgowemu.
Ważną zmianą dla osób mających lokale w zasobach 
spółdzielni jest wyłączenie w kodeksie postępowania 
cywilnego spod egzekucji komorniczej środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych spółdzielni, 
które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych. 
Uniemożliwi to komornikom prowadzenie egzekucji  
w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli dług 
nie jest związany ze zobowiązaniami z tytułu eksploatacji 
i użytkowania lokali.

Autor prowadzi Kancelarię radcy prawnego, specjalizuje 
się w prawie spółdzielczym oraz w ochronie danych 
osobowych, publikuje oraz prowadzi liczne szkolenia. 

Radca prawny Dariusz Wociór 
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Uchwałą Rady Warszawy Nr L/121/2017 z dnia 
08.06.2017r., która weszła w życie 4 lipca 2017r., 
użytkownikom wieczystym gruntu przysługuje 95% 
bonifikaty przy przekształceniu tego prawa we własność. 
Warunkiem uzyskania zniżki jest zabudowa działki 
budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz uzyskanie 
prawa użytkowania wieczystego do dnia 13 października 
2005r. 
Warunki takie w naszej Spółdzielni spełniają nieruchomości 
wielobudynkowe, z wyjątkiem nieruchomości trzeciej, tj. 
budynków Jarocińska 1, Łukowska 4, 6, 8, Witolińska 2, 
4, 5, 6, 8. 
Opłata za przekształcenie (5% wartości gruntu) może 
zostać rozłożona na raty, na czas od 10 do 20 lat i w 
okresie spłaty jest oprocentowana. Nie znamy jeszcze 
kosztów przekształcenia - czekamy, aż dzielnica określi 
ich wysokość.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić mieszkańcy, 
których suma udziałów w nieruchomości wynosi co 
najmniej połowę, przy czym zgodę na wykup gruntu 
muszą wyrazić wszyscy właściciele posiadający prawo 
odrębnej własności. 
Uchwała Rady Warszawy zbiegła się z procedowanym 
przez Sejm rządowym projektem powszechnego 
uwłaszczenia, zakładającym 20% opłatę rozłożoną na 
20 lat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona (październik-
listopad br.) wszelkie niezakończone postępowania, 
prowadzone zgodnie z obecnymi przepisami, staną się 
bezprzedmiotowe. O dalszych krokach w tej sprawie 
będziemy Państwa informować na bieżąco. 
Obecnie wnioski można składać w Urzędzie Dzielnicy, 
lecz w Spółdzielni uzyskacie Państwo wszelką pomoc  
w ich wypełnianiu.

W ostatnim kwartale Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy podjęła szereg uchwał budżetowych, mających 
na celu m.in. realizację nowych zadań inwestycyjnych, 
remontów dróg i chodników, jak również wsparcia 
ośrodków kultury działających na terenie Dzielnicy - mówi 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś. - Wśród 
inwestycji dotyczących naszego osiedla na szczególną 
uwagę zasługuje uwzględnienie przez Radnych Dzielnicy 
postulatu modernizacji boiska szkolnego przy Zespole 
Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 
17/23. Aktualnie jest tam boisko betonowe, które jakością 
odbiega od pozostałych terenów sportowych w Dzielnicy, 
w tym kompleksu sportowego położonego na terenie 
szkoły przy ul. Tarnowieckiej.
Wykonanie remontu boiska planowane jest jeszcze w tym 
roku.

Ponadto na sesji w dniu 25 lipca 2017 roku Rada Dzielnicy 
Praga-Południe m. st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej 
uchwałę nr XXXVI/894/2012 Rady m. st. Warszawy 
z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej. Uchwała 
ta dotyczy planu związanego z zagospodarowaniem 
przestrzennym na obszarze od ulicy Ostrobramskiej do ul. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz od ulicy Poligonowej 
do projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej i Al. Gen. 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W uchwale nr 
XXXVI/894/2012 z dnia 17 maja 2012 roku Rada m.st. 
Warszawy przystąpiła do sporządzenia jednego planu dla 
w/w terenu. W toku postępowania podmioty zainteresowane 
zgłosiły szereg uwag, których uwzględnienie będzie 
wymagało ponownego wyłożenia. Aby nie przedłużać 
procedury planistycznej dla całego obszaru zdecydowano 
o podziale w/w projektu planu na cztery części. W ten 
sposób uwagi zgłaszane do jednej z części planu nie będą 
wpływały na procedurę pozostałych części planu.

To ważne dla naszego osiedla, gdyż Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Ostrobramska” jest użytkownikiem wieczystym 
i zarządcą nieruchomości przy ul. Ostrobramskiej 73 po-
łożonej w części IV projektu planu. Spółdzielnia złożyła 
uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzenne-
go, związane z pełniejszym wykorzystaniem tego terenu 
na cele usługowo-mieszkaniowe, zgodne z obowiązują-
cym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m.st. Warszawy.

Ważne: z sesji Rady Dzielnicy
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Budżet partycypacyjny 2018 - co wygraliśmy? 
W ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 w rejonie 
Grochów Południowy - dzięki Państwa głosom - na koszt 
Dzielnicy zrealizowane zostaną:

1. Ptasie stołówki (6 karmników na terenie osiedla i 6 
tablic informacyjnych o sposobie dokarmiania ptaków) – 
koszt projektu 16 000 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych budowa miejsc 
parkingowych na ul. Łukowskiej, od Komorskiej do 
Osieckiej (zatoki do parkowania prostopadłego przy 
południowej krawędzi jezdni ul. Łukowskiej, między ul. 
Komorską a wjazdem naprzeciwko ul. Osieckiej) – koszt 
projektu 168 690 zł

3. Miejsca parkingowe Ostrobramska IV (wybudowanie 
28 miejsc parkingowych przy ul. Ostrobramskiej 82) – 

koszt projektu 89 000 zł

4. Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej (pomiędzy 
budynkami Komorska 4 i 8) - 45 000 zł

5. Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska 
(pomiędzy ul. Łukowską i Witolińską, obok placu zabaw) 
– 40 000 zł

6. Renowacja pomnika w Parku Znicza (pomnik ofiar 
hitleryzmu) – koszt projektu 13 600 zł

Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wspólnej 
wygranej! Dzięki inicjatywie pomysłodawców i Państwa 
głosom, oddanym na te projekty, pozyskaliśmy środki w 
wysokości ponad 350.000 zł!

Mówisz - masz!
W poprzednim numerze naszego Biuletynu pisaliśmy 
o wystąpieniu naszych mieszkańców, Marcina Klusia 
i Dariusza Kujawy, w sprawie doświetlenia przejść dla 
pieszych i rowerów na terenie naszej Spółdzielni. Chodzi 
o bezpieczeństwo nas wszystkich. To przejścia przez ul. 
Łukowską przy ul. Komorskiej, Kawczej, Witolińskiej 

oraz między ul. Łukowską 5 a 4, przy kolekturze Totolotka. 
Wartość inwestycji - prawie 200.000 zł. 

Zarząd Dróg Miejskich zareagował natychmiast! 
Oświetlenie jest już zamontowane, działa, a przed nami - 
jasna perspektywa jesieni i zimy!
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Czym jest stalking? W polskim kodeksie karnym stalking 
to uporczywe nękanie kogoś, powodujące uzasadnione 
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie 
prywatności. Traktowany jest, jako przestępstwo przeciwko 
wolnościom człowieka. Telefony, smsy, maile, śledzenie 
prześladowanej osoby, obraźliwe napisy na jej drzwiach 
czy w jej otoczeniu, groźby, upublicznianie bez jej zgody 
jej zdjęć itp. materiałów - to tylko niewielki wycinek 
„repertuaru” stalkera. 

Penalizacji stalkingu dokonano wprowadzając art. 190a do 
kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto przez uporczywe 
nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza  
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia 
lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.
Czyli - można pójść nawet na 3 lata do więzienia za 
uporczywe nękanie, prześladowanie, dokuczanie, 
śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp. Plus repertuar 
wymieniony powyżej. 
Odpowiedzialność przestępcy (stalkera) drastycznie 
wzrasta, jeżeli pokrzywdzony targnie się na swoje życie. 

Wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 10.
Ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się na wniosek 
pokrzywdzonego. Od momentu złożenia wniosku 
postępowanie karne dalej toczy się z urzędu. Jednak 
gdy pokrzywdzony targnie się na życie, postępowanie 
przygotowawcze zawsze wszczynane jest z urzędu.
Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ od czasu do 
czasu obserwujemy w naszym otoczeniu właśnie takie  
zachowania, a ostatnio w nieruchomości III. Dzięki 
zaangażowaniu i solidarności sąsiadów udało się 
zidentyfikować kobietę, która prześladowała i nękała jedną 
z mieszkanek. Jak nas poinformowano, sprawa została 
już przekazana policji celem wyciagnięcia konsekwencji 
wobec winowajczyni. Dowodów zebrano aż nadto. 
Podobne sytuacje zdarzają się incydentalnie, lecz 
pamiętajmy, że nie musimy się na nie godzić.

Podstawa prawna:
Art. 1-2 ustawy z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks karny
Art. 190a kodeksu karnego.

Stalking

Przypominamy Państwu, że zgodnie z § 2 pkt. 2 Umowy 
zawartej w dniu 03.01.2011 r. pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Ostrobramska” a firmą VECTRA S.A., m.in. 
w sprawie budowy sieci kablowej, zagwarantowane w niej 

zostały stawki dla użytkowników pakietu podstawowego, 
dla użytkowników którego wynegocjowana została cena 
3,00 zł + VAT tj. 3,69 zł brutto. Zainteresowanych tą 
usługą prosimy o kontakt z firmą VECTRA.

Bardzo tania telewizja

Obecnie parkingami strzeżonymi na naszym terenie, 
pozostającymi przez wiele lat w gestii Uniwersum, 
zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska.
Dziś mamy dla zmotoryzowanych dobrą wiadomość - są 
wolne miejsca! 
Lepiej i bezpieczniej parkować na terenie ogrodzonym, 
oświetlonym, z gwarancją dostępności przyznanego, 
numerowanego miejsca, niż parkować gdzie popadnie, 
narażając się nawet na mandat. Zwłaszcza, że miesięczna 

opłata za korzystanie z parkingu jest jedną z niższych  
w Warszawie. Przewidziano także zniżki.
Co proponujemy? Parkowanie doraźne, na jeden czy kilka 
dni, lub abonament miesięczny.

Parking Tarnowiecka - 84 wolne miejsca, parking 
Komorska - 34 wolne miejsca, natomiast parking 
Witolińska - 22 wolne miejsca.
Spiesz się! Kto pierwszy, ten lepszy!

Wolne miejsca - parkuj na swoim!
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STRAŻ POŻARNA - 998; ul. Majdańska 38/40 tel. 22- 810-20- 21
POLICJA - 997; Komenda Rejonowa ul. Grenadierów 73/75  
tel. 22 603-76- 40, 603-76- 55;  
Kierownik Rewiru Dzielnicowych ul. Umińskiego 22 tel. 600-997- 650
STRAŻ MIEJSKA - 986
GAZOWNIA - 992; Biuro Obsługi Klienta ul. Kobielska 23 tel. 22 637-46- 04
ENERGETYKA - instalacja wewnątrz budynków tel. 22- 821-31- 31;  
lampy osiedlowe ANEKO tel. 602-248- 696
MPWiK - 994 instalacje sieci ulicznej
USUWANIE awarii wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania  
w mieszkaniach – STEMI Michał Biszczyk - 604-094- 994
VEOLIA węzły cieplne - 993  22-658- 58-58;  
centrala ul. Lizbońska 22- 518-80- 00; reklamacje 22- 518-80- 21
DŹWIGI - Konserwatorzy 22- 612-48- 67;  
Pogotowie Dźwigowe 502-061- 657;  
Pogotowie Dźwigowe OTIS (nowe windy OTIS) 607-444- 555
Biuro Bezpieczeństwa 603-255- 240
Dyżur w sprawach porządkowych pełniony przez pracownika 
Spółdzielni 601-784- 277

Wytnij - zachowaj!
Dane kontaktowe – newralgiczny temat, zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.
Umieszczamy poniżej najważniejsze dane kontaktowe na wypadek awarii i remontów w naszych zasobach, prosimy  
o zachowanie tej strony. 
Nigdy nie wiemy, kiedy się nam przyda!

Uwaga! Zagrożenie!
Mając na uwadze wydarzenia, które miały miejsce  
w ostatnim czasie w jednym z budynków naszej Spółdziel-
ni (natychmiastowa konieczność przeprowadzania deraty-
zacji w mieszkaniu), zwracamy się do Państwa z apelem 
o bardzo pilne informowanie biura Zarządu Spółdzielni  
w przypadku zauważenia jakichkolwiek symptomów 
braku właściwego stanu sanitarnego lokali mieszkalnych  
w budynkach. 
Nie można tolerować brudu, zbieractwa czy fetoru, 

ponieważ jeśli nie zareagujemy na nie w porę, może dojść 
do konieczności przeprowadzenia prac dezynsekcyjnych 
i deratyzacyjnych by pozbyć się robactwa i szczurów 
nie tylko z zaniedbanego mieszkania, lecz także - także 
profilaktycznie - z wielu sąsiednich. Im później, tym 
trudniej. 
Przy tym finansujemy to z naszych wspólnych, 
spółdzielczych funduszy…
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Plan zajęć w klubie Relax 
Jesień  2017 
 

poniedziałek 

sala nr 3 sala nr 4 sala nr 7 
08.50-11.20    język ang. dzieci 09.30-10.15    język ang. dzieci 13.00-14.30  malarstwo dorośli  
  15.00-16.00  plastyka dzieci 
12.40-13.40    język ang. dzieci 13.30-14.30    język ang. dzieci 16.00-17.00  malarstwo dzieci, 

młodzież 
14.30-18.30    koło seniorów 14.40-20.00  nauka gry na pianinie 17.00-18.00  malarstwo  dzieci 

wtorek 

sala nr 3 sala nr 4 sala nr 7 
11.30-12.30    język ang. dzieci 12.40-13.40   język ang. dzieci  
15.30-18.30   koło seniorów 16.30-20.00   nauka gry - gitara 17.00-20.00  rękodzieło artystyczne 

środa 

sala nr 3 sala nr 4 sala nr 7 
08.00-09.00    język ang. dzieci 09.00-09.45    język ang.  dzieci 08.00-09.00    język ang. dzieci 
09.15-10.15    język ang. dzieci 12.45-13.45    język ang. dzieci  
10.15-11.15    język  ang. seniorzy 14.00-15.00    język ang. dzieci  
12.40-13.40    język ang. dzieci   
14.30-16.30    chór  ,,witolin” 16.35-17.35    język ang. dzieci 13.40-14.40    język ang. dzieci 
16.45-19.00    uniwersytet dziecięcy  
27.09,  11 ,18.10,  15, 22.11 

17.40-18.10    język ang. dzieci 15.00-20.00    koło brydżowe 

 
czwartek   

sala nr 3 sala nr 4 sala nr 7 
08.30-09.30    język ang. dzieci   
 12.40-13.40    język ang. dzieci  
15.30-18.30   koło seniorów 15.45 -20.00   nauka gry na gitarze 15.00-20.00    koło brydżowe 
 
piątek 

sala nr 3 sala nr 4 sala nr 7 
 08.30-09.30  język ang. dzieci  
15.45-16.45   język ang. dzieci 11.45-12.30  nauka gry na pianinie 13.00-15.00  eksperymenty dla dzieci 
17.15-17.45   język ang. dzieci 13.45-20.00  nauka gry na pianinie 17.00-20.00  rękodzieło artystyczne 
 
Ponadto : 

Sala Widowiskowa: wtorek, czwartek 15.45 -16.45 dla dzieci ,,ziarenko”; 17.15-18.15  taniec/gimnastyka- dorośli 

Szkoła Podstawowa 163, Tarnowiecka 4: wtorek, piątek 18.00-20.00  tenis stołowy 

 dnia 27.09, godz. 17.00 - spotkanie otwarte: prawidłowa  technika ćwiczenia na osiedlowych  siłowniach plenerowych. 
Szczegóły podamy w ogłoszeniach 

 dnia 11.10 godz. 17.00 - otwarte spotkanie w Sali Widowiskowej: Finał konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek 

Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość zmian i modyfikacji zajęć, zależnie m.in. od ilości zainteresowanych. 
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Dziękujemy sponsorom tego numeru:
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