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r e k l a m a  

5  lutego 2015 r. odbyła się uroczy-

stość otwarcia nowej siedziby  

Oddziału Rejonowego PZERiI  Warsza-

wa Targówek w lokalu RSM „Praga” 

przy ul. Prałatowskiej 4. Wzięli w niej 

udział zaproszeni goście: Elżbieta 

Ostrowska Przewodnicząca Zarządu 

Głównego PZERiI, Janusz Czyż Prze-

wodniczący Zarządu Okręgowego War-

szawa PZERiI, Danuta Błaszczyk Se-

kretarz PZERiI, Andrzej Półrolniczak 

Prezes Zarządu RSM „Praga”, Hanna 

Jarzębska Przewodnicząca Rady Nad-

zorczej RSM, Hanna Sobótka Przewod-

nicząca Komisji SSS Rady Nadzorczej 

RSM „Praga” oraz Prezes Centrum Ak-

tywności Seniorów PZERiI, Przedstawi-

ciele Osiedla Targówek RSM „Praga”, 

Krzysztof Miszewski Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Targówek, Magdalena 

Roguska Dyrektor Biura Poselskiego 

Posła RP Marcina Kierwińskiego, Mar-

cin Jakubowski Dyrektor S.Z.P.Z.L.O. 

Warszawa Targówek, Alicja Witoszyń-

ska Dyrektor O.P.S. Warszawa Targó-

wek, Sławomir Antonik Burmistrz 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
J est to bardzo ważna uchwała dla 

mieszkańców spółdzielni. Przewidu-

je udzielenie bonifikaty spółdzielniom 

mieszkaniowym z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego we 

własność. Bonifikata ma wynieść 95% 

wyliczonej opłaty. Taka  bonifikata po-

zwoli mieszkańcom spółdzielni na fak-

tyczne dokonanie przekształcenia prawa 

użytkowania we własność. 

Od kilku lat opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego w Warszawie bardzo wzro-

sły i stanowią dodatkowy, bardzo uciąż-

liwy podatek dla mieszkańców. Samo 

użytkowanie wieczyste jest przeżytkiem 

z epoki socjalizmu wprowadzonym 

w 1961 r., aby państwo mogło kontrolo-

wać własność gruntów. Teraz wykorzy-

stywane jest przez Urząd Miasta, jako 

źródło dodatkowego podatku. Sejm już 

w 1997 r. uznał, że należy dać możli-

wość mieszkańcom dokonania prze-

kształcenia tego prawa we własność. Ale 

opłaty za przekształcenie są wysokie. 

Sejm w ustawie, aby ułatwić przekształ-

cenia, dał możliwość wprowadzenia 

bonifikat. Uchwalają je właściwe rady 

miast. Dlatego złożony został ten projekt 

do Rady Warszawy. W zdecydowanej 

większości dużych miast w Polsce Rady 

wprowadziły bonifikaty. W Warszawie 

jest uchwała o bonifikatach, ale obejmuje 

ona tylko osoby fizyczne, nie odnosi się 

natomiast do mieszkańców spółdzielni, 

którzy posiadają spółdzielcze prawo do 

lokalu. Stąd tak duże poparcie dla tego 

projektu uchwały. 

Projekt został złożony i co dalej? -

pytamy Andrzeja Półrolniczaka, peł-

nomocnika Komitetu Inicjatywy. 

Wszyscy mamy nadzieję, że tak duża 

ilość zebranych podpisów mieszkańców 

Warszawy w tej sprawie, spowoduje, że 

Rada Warszawy i Pani Prezydent Hanna 

Gronkiewicz-Waltz przychylnym okiem 

spojrzą na problem przekształcenia pra-

wa użytkowania wieczystego we wła-

sność dla mieszkańców spółdzielni. Bez 

bonifikat to przekształcenie jest niereal-

ne. Inaczej mieszkańcy będą musieli 

płacić wysokie opłaty za użytkowanie 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

W dniu 19. lutego br. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy został złożony, 
przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy, projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat 
od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. Prezes naszej Spółdzielni Andrzej 
Półrolniczak jest członkiem i pełnomocnikiem Komitetu, a RSM „Praga" jest 
współinicjatorem oraz głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. 
52 tys. mieszkańców Warszawy poparło ten ważny dla mieszkańców spółdzielni projekt. 
O akcji zbierania podpisów pod tym projektem pisaliśmy w naszej gazecie w grudniu 
ubiegłego roku [Nr 04 (67) 2014] w artykule pt. „52 tys. zebranych podpisów”. 

Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz wszyscy pracownicy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga” życzą Państwu spokojnych, rodzinnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych oraz wesołego Alleluja! 
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J ednym z najbardziej znanych rodów 

na Pradze był Ród Okrzejów. Pocho-

dzili oni z miasteczka Okrzeja (obecnie 

Wola Okrzejska) położonego w powie-

cie łukowskim. Za sprawą ukazu car-

skiego Okrzeja utraciła w 1820 r. prawa 

miejskie, co spowodowało powolną 

degradacje tej miejscowości i stopniową 

emigrację jej mieszkańców. Wiele 

wskazuje, że Okrzejowie postanowili 

w klika spokrewnionych rodzin przesie-

dlić się właśnie na Pragę, co nastąpiło 

ok. 1840 r. Przyjechali tutaj w zasadzie 

bez środków do życia. Utrzymanie za-

pewniała im własnoręczna praca. Nadzie-

ję na polepszenie swojego losu dostrzegli 

w realizującej się budowie kolei żelaznej. 

Pracując przez lata przy jej powstawaniu, 

Okrzejowie zdobyli tajniki wiedzy 

w zakresie budownictwa i uzyskali moż-

liwość poznawania nowych technologii 

w owym czasie. W momencie urucha-

miania linii kolejowej, w tym dworców 

Petersburskiego (obecnie Wileński) 

i Terespolskiego (obecnie Wschodni), 

w końcu lat 60-ych XIX w., drugie poko-

lenie Okrzejów już zajmowało niższe 

stanowiska techniczne na kolei. Okrzejo-

wie są zatem przykładem rodziny, która 

własną pracą i ambicją osiągnęła ogrom-

ny awans społeczny. 

Okrzejowie od początku zamieszkiwali 

praskie Bródno, w rejonie pomiędzy 

ulicami Okunicką i Majową. To tu 

w 1860 r. urodził się Walenty Okrzeja, 

który zapoczątkował drugie pokolenie 

Okrzejów. Walenty w 1884 r. zawarł 

związek małżeński z Heleną Cieślińską, 

z którego to małżeństwa było siedmiu 

synów, stanowiących trzecie pokolenie 

Okrzejów. Niezbyt wysokie warunki 

materialne nie pozwoliły dzieciom na 

ukończenie szkół. Jeden z synów – 

Aleksander był zmuszony podjąć pracę 

zarobkową w zakładach „Labor”, a na-

stępnie w fabryce „Wulkan”. Natomiast 

Stefana cechowała wyjątkowa zdolność 

w rysunkach i malarstwie. 

W latach 1900-1905 przypada apogeum 

fali społecznych protestów w środowi-

skach robotniczych, a także przeciwko 

poborowi do armii carskiej w wojnie 

rosyjsko - japońskiej. W domu Okrze-

jów odbywały się tajne spotkania samo-

kształceniowe. Jednym z głównych  

organizatorów tych protestów był Stefan 

Okrzeja, który został ranny podczas 

starć policji podczas demonstracji na 

Woli, niosąc sztandar PPS-u.  Krwawe 

starcia z policją spowodowały, że po-

wstała tajna formacja Organizacji Bojo-

wej PPS, w której Stefan był jednym 

z ważniejszych uczestników. W odwe-

cie za brutalne stłumienie demonstracji 

przez policję powstaje plan zamachu na 

warszawskiego Oberpolicmajstra Nol-

kena, którego realizacją w dużej części 

zajął się Stefan Okrzeja. O godzinie 

20:00 w dniu 26 marca 1905 r. uzbrojo-

ny w rewolwer, terroryzuje wartowni-

ków i wdziera się do wnętrza cyrkułu 

(komisariatu policji) przy ul. Wileńskiej 

9 i tam detonuje materiał wybuchowy. 

Eksplozja miała spowodować pojawie-

nie się dobrze zazwyczaj chronionego 

Nolkena w miejscu wypadku. Ogólny 

chaos spowodowany wybuchem miał 

ułatwić przeprowadzenie zamachu. Ak-

cja zakończyła się jednak niepowodze-

niem i młody Stefan Okrzeja został zła-

pany, a następnie osadzony w Cytadeli 

Warszawskiej. Sąd wojenny skazał go 

na karę śmierci, który zatwierdzony 

został przez gubernatora Maksymowi-

cza. Według kodeksu rosyjskiego mało-

letni Okrzeja mógł zostać skazany na 

20 lat, jednakże z tej możliwości guber-

nator nie skorzystał, a wyrok wykonano 

23 lipca 1905 r. 

Rodzina Okrzejów brała również czyn-

ny udział o socjalną sprawiedliwość 

w czasie trwania I wojny światowej, 

a także w akcjach zbrojnych przeciwko 

okupantom m. in. przejęciu z rąk nie-

mieckich parowozowni na Pradze. 

Już w wolnej Polsce najmłodszy z braci 

Stefan Stanisław Okrzeja (imię otrzymał 

na cześć straconego w Cytadeli Stefana 

Aleksandra) wstępuje do wojskowej szko-

ły lotniczej, którą kończy w stopniu po-

rucznika. Stefan Okrzeja od pierwszych 

dni wojny w 1939 r. walczy w obronie 

Warszawy  jako zastępca dowódcy 112 

eskadry myśliwców, wchodzącej w skład 

lotniczej Brygady Pościgowej. Pomimo 

wielu sukcesów w walkach powietrznych 

5 września w okolicach Wyszkowa został 

zestrzelony i pochowany przez miejscową 

ludność. 

Brat Stefana Okrzei zginął w wyniku 

ostrzału artyleryjskiego w obronie 

Dworca Gdańskiego. Natomiast kolejny 

z braci ginie podczas ulicznej łapanki. 

O śmierci zadecydował tragiczny przy-

padek. Ponieważ podczas niemieckich 

bombardowań został poważnie ranny 

i stracił jedną rękę, na komendę żandar-

ma „ręce do góry” mógł podnieść tylko 

jedną rękę. Pusty rękaw kurtki 

w kieszeni zrodził u Niemca podejrze-

nie, że zatrzymany sięga po broń.      

Podczas okupacji wielu z rodziny 

Okrzejów działało w konspiracji, a tak-

że walczyło w czasie Powstania War-

szawskiego. O ich zasługach świadczy 

m. in., że jedna z dywizji Armii Krajo-

wej przyjęła za patrona swojego sztan-

daru Stefana Aleksandra Okrzeję.  

Jednym z potomków rodu Okrzejów jest 

Jan Olszewski, były premier w III 

Rzeczpospolitej, opozycjonista w okresie 

PRL-u - syn Jadwigi, córki Bolesława 

Okrzei. 

Bez wątpienia rodzina Okrzejów swoją 

pracą i zdobytą wiedzą, a także walką 

i  ofiarnością, przyczyniła się do znacz-

nego wkładu w lokalną i narodową hi-

storię. Rodzina Okrzejów jest przykła-

dem, że pomimo wielu przeciwności 

losu, swoją pracą i ambicją człowiek 

jest w stanie osiągnąć czasem więcej niż 

może się spodziewać. 

 

Źródła: 

H. Kossowski, Odkrywanie Warszaw-

skiej Pragi, Warszawa 2009, Wyd. Fun-

dacja Hereditas 

Łukasz Zaprawa 

ogłoszenie  społeczne  

Praga w swoich dziejach wielokrotnie była niszczona i ulegała degradacji. 

Największe spustoszenie na Pradze wywołały okresy Wojen Napoleońskich, 

a także Powstania Listopadowego. Jednakże po każdym z tych wydarzeń na 

Pradze odradzało się życie. Rozwój Pragi nie byłby możliwy bez ludzi 

z różnych stanów, o różnym poziomie wykształcenia, którzy napływali na te 

tereny całymi rodzinami, zwłaszcza w XIX w. To dzięki ich energii 

i wytrwałości Praga ma tak bogatą historię i znaczący wkład w rozwój Stolicy.  

Stefan Aleksander Okrzeja 1886-1905 

Tablica w Cytadeli Warszawskiej 

RÓD OKRZEJÓW  

Zdrowych, Pogodnych  

Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” życzy  

Hanna Jarzębska – Radna 
Dzielnicy Praga Północ, 
Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej RSM „Praga”. 
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wieczyste. Przed nami jest jeszcze wiele pracy, musi-

my przekonać Radnych Warszawy do naszych racji. 

W lutym członkowie Komitetu spotkali się z Kierow-

nictwem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Podczas spotkania uzyskaliśmy zrozumienie dla tych 

działań oraz poparcie Klubu w pracach nad projektem. 

Komitet zwrócił się również z prośbą o spotkanie do 

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Wiadomym 

jest, że Radni PO dysponują w Radzie Warszawy więk-

szością bezwzględną, a zatem przyjęcie uchwały 

w dużej mierze zależeć będzie od stanowiska Radnych 

Platformy Obywatelskiej, jak również Pani Prezydent. 

Dlatego też z dużą nadzieją Komitet oczekuje, na spo-

tkanie z przedstawicielami Klubu Radnych PO i Panią 

Prezydent. O dalszych pracach i losach projektu 

uchwały będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Mamy również nadzieję, że warszawskie media nie 

pozwolą zapomnieć władzom Warszawy o tym projek-

cie i uda się doprowadzić tę akcję do pozytywnego 

finału. Wysiłek mieszkańców Warszawy, który został 

włożony w tę niezwykle ważną akcję, nie może pójść 

na marne. 

Urząd Miasta mówi, że potrzebuje tych pieniędzy. 

Władze Warszawy, pracując nad projektem, powinny 

pamiętać, że Warszawa to nie tylko budżet miasta, ale 

przede wszystkim mieszkańcy. Oni również potrzebują 

pieniędzy w swoim domowym budżecie. Nie może być 

tak, że np. emeryt 1/10 swojej rocznej eme-

rytury przeznacza na opłatę za użytkowanie 

wieczyste. Spółdzielnie, a więc ich miesz-

kańcy, finansowo wyręczają Miasto 

w utrzymywaniu przestrzeni publicznej. 

Spółdzielnie zagospodarowały osiedla i wy-

budowały infrastrukturę: place zabaw, boi-

ska, ulice i chodniki osiedlowe, oświetlenie, 

tereny zielone, miejsca  parkingowe, dostęp-

ne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

Przez dziesięciolecia spółdzielnie w utrzy-

manie otwartej przestrzeni publicznej wyło-

żyły bardzo duże środki własne, i tym bar-

dziej bulwersuje fakt, że mieszkańcy muszą 

płacić ze swojego budżetu domowego tak 

wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste 

tych terenów. Ratunkiem jest przekształce-

nie użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności. Z drugiej strony, według informacji 

podawanych przez Urząd Miasta, opłaty za 

użytkowanie wieczyste od spółdzielni 

mieszkaniowych wynoszą około 140 mln zł 

rocznie, co przy rocznym budżecie Warsza-

wy, wynoszącym ok. 13 - 14 mld zł, nie jest 

wielką sumą. W imieniu Komitetu dziękuję 

mieszkańcom za złożone podpisy i spół-

dzielniom, które przystąpiły do naszej akcji.  

Dziękujemy za rozmowę. 

Łukasz Zaprawa 

Marek Borkowski 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Komitet Inicjatywy reprezentujący Społeczny Komitet Mieszkańców Warszawy tworzą: 

Henryka Chmielewska – Pleczeluk (pełnomocnik Komitetu) – WSM „Rakowiec”, 

Andrzej Półrolniczak – (pełnomocnik Komitetu) – RSM „Praga”, 

Barbara Estkowska – SM „Bródno”, 

Jarosław Machlewski – SBM „Ateńska”, 

Maciej Stasiełowicz – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Lista spółdzielni biorących udział w akcji: 

1. SM „Bródno” 

2. RSM „Praga” 

3. WSM „Rakowiec” 

4. Warszawska Spółdzielnia  

Mieszkaniowa 

5. SBM „Ateńska” 

6. MSM „Energetyka” 

7. SM „Starówka” 

8. SM „Ostrobramska” 

9. SM „Przyczółek Grochowski” 

10. SBM „Torwar” 

11. SM „Służewiec” 

12. SBM „Grenadierów” 

13. SM „Wilga 2000” 

14. SM „Niedźwiadek” 

15. SM „Szaserów” 

16. SBM „Pracowników Służby  

Zdrowia” 

17. SM „Waszyngtona” 

18. SM „Mokotów” 

19. SBM „Drogowiec”  

(ul. Grochowska) 

20. SM „Gocław – Lotnisko” 

21. SM „Górczewska” 

22. SBM „Osiedle Kabaty” 

23. WSM „Grochów” 

24. SM „Osiedle Wilanów” 

25. SBM „Wolska Żelazna Brama” 

26. SBM „Wardom” 

27. SM „Stawki” 

28. SM „Wyżyny” 

29. MSM „Budowlani” 

30. SM „Muranów” 

31. SBM „Imielin” 

32. SM „Marysin Wawerski” 

33. MSZBDM „Opaczewska 43” 

34. WSM „Żoliborz Centralny” 

35. SBM „Jary” 

36. SM „Oświata – Ochota” 

37. SM „Batory” 

38. WSM „Ochota” 

39. SBM „Powiśle” 

40. SM „Szwoleżerów” 

41. MSM „Nowy Dom 82” 

42. SM „Pax” 

43. WSBM „Chomiczówka” 

44. SM „Żelazna Brama” 

45. SM „Podleśna” 

46. SBM „Targowa” 

47. SBM „Żoliborz” 

48. SM „Plac Teatralny” 

49. SBM „Skarpa” 

50. SBM „Pracowników Konserwacji 

Zabytków” 

51. SM „Radna” 

52. SML-W „Prochem” 

53. SM „Szkoły Głównej Handlowej” 

54. PSM „Idealne Mieszkanie” 

55. SBM „Społem” 

56. SBM „Klub Dwustu” 

57. SM „Plon” 

58. SBM „Perspektywa” 

59. SM „Kopernik” 

60. Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

61. SBM „Nowy Świat” 

62. SM „Pojedynka” 

63. SM „Na Skraju” 

64. SM „Adwokatów” 

65. SBM „Temida” 
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W  ostatnim numerze gazety ukazał się artykuł pt. 

„Dlaczego Robotnicza…?”, za który należy 

pochwalić autora – p. Łukasza Zaprawę. To dobrze, że 

przypomniane zostały początki spółdzielczości 

mieszkaniowej w Polsce, gdyż sięgają one końca XIX 

wieku i pierwszych lat XX wieku. Warszawska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa z początków II RP tworzyła 

już nowoczesne wspólnoty mieszkaniowo-kulturalno-

edukacyjno-sportowe i trwa do dziś. Idee spółdzielcze 

w różnych dziedzinach znajdowały w Polsce podatny 

grunt już pod zaborami, potem w II RP oraz po 

zniszczeniach ostatniej wojny i okupacji. Głównie 

dlatego, że zasady spółdzielczości jednoczyły ludzi do 

realizacji określonych celów obronnych, edukacyjnych 

i rozwojowych w trudnych warunkach społecznych 

i politycznych. Jednoczyły ludzi bez względu na poziom 

wykształcenia, status społeczny, majętność czy tylko 

chęć do działania ale wrażliwych na biedę i krzywdy 

społeczne – przy braku kapitału. W warunkach 

powojennych trudno byłoby sobie wyobrazić 

egzystencję, wyżywienie Narodu i odbudowę bez takich 

form spółdzielczości jak: „Samopomoc Chłopska”, 

Spółdzielczość Ogrodnicza, Oszczędnościowo-

Pożyczkowa, Spółdzielczość Mleczarska, Społem, 

Spółdzielnie Spożywców, Drobnej Wytwórczości, 

Spółdzielczość Inwalidzka i in. Spółdzielczość 

Mieszkaniowa z trudem wytrzymała rolę generalnego 

realizatora polityki mieszkaniowej państwa po 56r., 

W wolnym rynku konkuruje skutecznie z budownictwem 

deweloperskim, ale wisi nad nią groźba przekształceń! 

W III RP zamiast szybkiej poprawy prawa 

spółdzielczego doprowadziło się do całkowitego 

upadku wielu form spółdzielczych, bo musiały one 

ustąpić miejsca spółkom kapitałowym! Tyle tylko, że 

młodzi, prężni, wykształceni ludzie nie mają kapitału, 

a na kredytach wielu zdążyło już przeżyć wielkie 

dramaty. 

Dziś wiemy, że Świat wszedł w kryzys, bo zbyt uwierzył 

w siłę pieniądza, Rewolucja informatyczna, która 

doprowadziła do świata jak globalna wioska, łatwość 

przepływu kapitału pomiędzy krajami i kontynentami 

nie zmniejszyła podstawowych problemów 

współczesnego świata. Przy dużym rozwoju 

cywilizacyjnym świata mamy też największy od 

dziesięcioleci kryzys gospodarczy i moralny! 

Bogactwem Świata dysponuje coraz mniejszy procent 

ludności więc wzrastają nierówności społeczne. 

Problemem dla świata jest dziś nie tyle niedostatek 

dóbr lecz nierównomierny podział wytworzonego 

bogactwa przez wszechwładne rynki. Pogoń wyłącznie 

za sukcesem ekonomicznym prosto prowadzi do 

rozwarstwienia społeczeństw, co jest już widoczne 

w wielu krajach - niezależnie od sprawowanej władzy. 

Rok 2012 był proklamowany przez ONZ 

Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości! Dlaczego? 

Otóż dlatego, że europejscy i światowi analitycy 

podkreślają wyjątkową stabilność spółdzielczych form 

własności i zarządzania w warunkach światowego 

kryzysu gospodarczego w stosunku do kapitałowych 

form organizacji! 

Europejska Partia Ludowa - największa siła 

w Parlamencie Europejskim, w skład której wchodzą 

partie polskiej koalicji rządowej, w opublikowanym 

dokumencie poparła upowszechnienie systemu 

spółdzielczego – jako formy własności i aktywności 

ludzi. Dlaczego więc, gdy świat popiera spółdzielczość 

wobec wszechobecnej komercji i tworzy warunki do jej 

rozwoju, w Polsce mówi się o przekształceniu 

spółdzielni w spółki kapitałowe?! W ataku na 

spółdzielnie mieszkaniowe próbuje się utożsamiać je 

z minioną epoką! 

Jako emerytka z trudem ale z przekonaniem utrzymuję 

swoje spółdzielcze mieszkanie, bo wiem, jak moje 

młode pokolenie boryka się z kredytami lub nie ma 

szans na ich otrzymanie. Bądźmy czujni Spółdzielcy! 

Pozytywnie przyjmuję fakt zachowania przez RSM 

”Praga” w tytule przymiotnika Robotnicza. Jesteśmy 

na Pradze, która szanuje tradycje i dobrze!. A cóż 

uwłaczającego jest w przymiotniku robotnicza. 

Przypomnijmy, jak następował rozwój naszej Stolicy?! 

Pierwszy liczący się wzrost liczby mieszkańców 

nastąpił po uwłaszczeniu chłopów w 1864r. – którzy 

uchodząc za chlebem zaczęli tworzyć klasę robotniczą. 

Drugi po katastrofalnych zniszczeniach wojennych, 

kiedy każde ręce, szczególnie ludzi młodych i nie 

wykształconych, z przeludnionych wsi potrzebne były 

do odbudowy i przywracania życia. III RP wywalczyła 

- klasa robotnicza. Więc komu przeszkadza ten 

przymiotnik!?  

Alicja Łasińska-Banasik 

Jeszcze moja prośba! 

W ub. roku wydałam książkę o Pradze Moja przygoda 

z poznawaniem dziejów Warszawskiej Pragi” Alicja 

Banasik. Jest to pozycja o X wiekach historii Pragi, 

w tym mało znane wydarzenia jak: wojna polsko-

bolszewicka, okupacja, Powstanie Warszawskie na 

Pradze, Praga jako Stolica pod ostrzałem ludzie Pragi. 

Serdecznie pozdrawiam Zarząd i Redakcję 

Alicja Banasik 

 

Od redakcji: 

Dziękujemy za przekazane uwagi na temat artykułu 

oraz za pozdrowienia. Spełniamy prośbę Czytelniczki 

i poniżej zamieszczamy informację o książce „Moja 

przygoda z poznawaniem dziejów Warszawskiej Pragi”. 

Do mieszkańców RSM „Praga” 

ogłoszenie  społeczne  
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O d wielu lat, gdy zbliża się okres jesienno-zimowy, 

do Spółdzielni wpływają zgłoszenia o pojawianiu 

się wilgoci w lokalach. 

W wizytowanych lokalach zawilgocenia ścian w posta-

ci czarnych nalotów umiejscowione są najczęściej 

w narożach pomieszczeń zabudowanych szafami, rega-

łami i w okolicach nadproży stolarki okiennej i drzwi 

balkonowych. 

Występujące nieprawidłowości w zakresie wentylacji 

w mieszkaniu polegają na: 

 braku właściwego rozszczelnienia okien 

(hermetyczne okna), 

 częstym zasłanianiem kanału wentylacyjnego siatką 

lub innym urządzeniem mechanicznym,  co jest 

niedopuszczalne w budynkach wielorodzinnych, 

 wyłączaniu na zbyt długi czas centralnego ogrzewa-

nia w celach oszczędności, co powoduje zanik  

ciągu wentylacji grawitacyjnej, zbyt dużą wilgotność 

powietrza w mieszkaniu, jego wychłodzenie 

i wykraplanie się pary wodnej na zimnej ścianie, 

doprowadzając do jej zagrzybienia. Takie zjawiska  

występują w okresie grzewczym przy różnicy tempe-

ratur pomiędzy pomieszczeniem a ścianą zewnętrzną. 

Drożne kanały wentylacji grawitacyjnej zapewniają 

ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże napły-

wające z zewnątrz. W tym celu obowiązkowo co roku 

przez Spółdzielnię przeprowadzane są przeglądy prze-

wodów kominowych. Z przeglądów sporządzane są 

opinie, z których wynika, że zakłócenia w prawidłowo-

ści wentylacji spowodowane są brakiem dopływu do 

lokali powietrza zewnętrznego poprzez zbyt szczelną 

stolarkę okienną. Również częsty brak otworów w dol-

nych ramach drzwi do wc i łazienki zakłóca właściwą 

cyrkulację powietrza w lokalu.  

Do mieszkania powinna 

być doprowadzona odpo-

wiednia ilość powietrza 

zewnętrznego. Zapewnie-

nie właściwej ilości dopły-

wu powietrza zależy 

w dużej mierze od zacho-

wania użytkownika lokalu. 

Najprostszym idącym 

w tym kierunku rozwiąza-

niem jest montaż nawiew-

ników w ramach okien-

nych, pozostawianie jed-

nego skrzydła w pozycji 

na „rozszczelnieniu” lub 

w skrajnym przypadku 

wycięcie fragmentu 

uszczelek. Natomiast przy wykonywaniu w pomiesz-

czeniach czynności sprzyjających intensywnemu  

powstawaniu wilgoci (gotowanie, suszenie bielizny) 

wietrzenie tych pomieszczeń powinno następować 

w sposób racjonalny. 

Właściwa cyrkulacja powietrza w lokalu, poprzez jego 

wietrzenie i wentylowanie, zapewnia komfort i unik-

nięcie powstawania nieprzyjemnego i szkodliwego dla 

zdrowia zagrzybienia lokali. 

Halina Klukowska 

Zawilgocenie i zagrzybienie narożnika ściany przy drzwiach balkonowych 

Zawilgocenie i zagrzybienie naroża ściany pod sufitem 

Widoczne ślady wilgoci i zagrzybienia ściany zewnętrznej pomieszczenia 

A by mieć pewność, że polisa, którą 

kupujemy jest najkorzystniejsza, 

warto porównać ją z innymi. Najprościej 

wybrać się do multiagencji, gdzie dorad-

ca bezpłatnie przeprowadzi kalkulację 

cen OC i AC spośród ofert różnych  

Towarzystw. Może się okazać, że OC 

może kosztować nawet 300 - 400 zł mniej 

– mówi Adrian Kościuk, Doradca mul-

tiagencji CUK Ubezpieczenia.  

Większość Polaków nie ma czasu, żeby 

śledzić oferty różnych Towarzystw. 

Często Ubezpieczyciele kuszą nas pro-

mocjami, z których korzystamy pod 

wpływem emocji, nie wiedząc nawet, że 

porównując ceny OC moglibyśmy kupić 

ubezpieczenie zdecydowanie taniej. 

 

Niektóre firmy działają z zaskoczenia, 

w oparciu o sprzedaż telefoniczną. Wiedząc, 

że wkrótce kończy się nam ubezpieczenie, 

starają się w rozmowie telefonicznej sprze-

dać polisę, pozbawiając nas możliwości 

porównania i narażając nas na przepłacanie.  

  

Kupując ubezpieczenie powinniśmy pa-

miętać, że Ubezpieczyciele przewidują 

liczne zniżki. Często taniej wychodzi zakup 

pakietu. Niezależny doradca jest w stanie 

sprawdzić i porównać, w którym Towarzy-

stwie otrzymamy najkorzystniejszą cenę.  

 

Decydując się na kupno polisy OC czy AC, 

za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, 

można podzielić ją aż na 11 rat, a za pierw-

szą z nich zapłacić dopiero po 3 tygodniach  

– dodaje Kościuk. Jak nie przepłacić za 

OC? Jest sposób - należy zadzwonić na 

infolinię o numerze 22 33 00 300 lub od-

wiedzić placówkę CUK w swoim  mieście 

osobiście. 

 

Najbliższe placówki CUK Ubezpieczenia: 

ul. Radzymińska 190, tel. 22 679 55 01; 

Al. KEN 90, tel. 22 894 08 01. 

 

Adresy i godziny otwarcia pozostałych 

placówek dostępne są na www.cuk.pl 

Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych 

nie ma czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. 

Efektem jest masowe przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK 

Ubezpieczenia wynika, że  cena tego samego ubezpieczenia w różnych Towarzystwach 

może różnić się nawet o 310 zł! 

mater ia ł prasowy CUK  
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Dzielnicy Warszawa Targówek, pani redaktor Zofia Ko-

chan z Nowej Gazety Praskiej. Z radością  przyjmowa-

liśmy od przybyłych kwiaty, bowiem seniorki i senio-

rzy uwielbiają być nimi obdarowywani, niezależnie od 

okazji – a ta była wyjątkową. W obecności członków 

O/R PZERiI dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.  

Przybyłych powitał Przewodniczący Oddziału Rejonowe-

go PZERiI Targówek Witold Harasim. Szczególnie pod-

kreślił troskę Spółdzielni o mieszkańców - seniorów, cze-

go przykładem jest użyczenie lokalu na siedzibę Związku 

i Klubu Seniora w budynku przy ul. Prałatowskiej 4. 

Podczas wystąpień podkreślano ogromne zaangażowa-

nie i wspieranie działalności związkowej przez RSM 

„Praga”, Urząd Dzielnicy i inne podmioty.   

Seniorzy-pasjonaci posiadają dar wczuwania się 

w sytuacje innych ludzi, rozumienia motywów nimi 

kierujących jako źródła ich decyzji i postaw, szukają 

sposobów pomocy potrzebującym. Praca z potrzeby 

serca na rzecz osób poszukujących wsparcia, zaintere-

sowania, opieki za-

sługuje na najwyższe 

uznanie środowiska 

lokalnego i samorzą-

dowego. Przykła-

dem, jak prężnie 

i z jakim zaangażo-

waniem seniorzy 

podejmują nowe 

tematy i nowe dzia-

łania na rzecz środo-

wiska emeryckiego, 

jest otwarcie Cen-

trum Aktywności 

Seniorów przy 

ul. Wincentego 85. 

Cuda są w naszym 

zasięgu – często 

powtarzamy, a nasze 

problemy nie są tak 

trudne jak nam się 

wydaje. Małe zmiany 

a przede wszystkim 

zwykła ludzka przy-

chylność, przyjaciel-

ska pomoc, pozwala nam niekiedy osiągać pełnię szczę-

ścia. Istotne rady, życzliwość, szczerość, dzięki którym 

możemy pracować jeszcze efektywniej, lepiej wykorzysty-

wać swoje możliwości, żyć pełniej oraz unikać porażek 

dają poczucie spełniania się w pracy społecznej. Zatrzyma-

liśmy w pamięci wszystkie podarowane nam podczas tego 

spotkania dobre życzliwe słowa. Te wyjątkowe i dobre 

słowa sprawią na pewno, że rozpoczęty nadzwyczajny 

dla nas okres działalności 2015 roku będzie wyjątkowy 

i dobry, a więc też WYJĄTKOWO DOBRY. Zmiany 

w postrzeganiu czasu nam podarowanego najlepiej po-

kazują jak przeobraża się kultura, w której żyjemy. To 

co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, dziś coraz 

częściej znajduje akceptację dla działającego prężnie środo-

wiska seniorów i wspomagających go PRZYJACIÓŁ. 

Tylko najwięksi optymiści wierzyli, że to się kiedyś może 

zdarzyć. A to się już dzieje NAPRAWDĘ… 

Życzmy sobie zatem wzajemnie życzliwości,  

cierpliwości, szacunku zdrowia każdego dnia i oby 

nam towarzyszyło przesłanie ks. Twardowskiego  

„…człowiek dla człowieka winien być człowiekiem, 

w pozytywnym tego słowa znaczeniu…”. 

Zosia Baryczka 

Grono zaproszonych gości 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Reprezentacja Spółdzielni 

R ada Nadzorcza RSM „Praga” w I kwartale bieżą-

cego roku pracowała zgodnie z uzgodnionym 

przyjętym wcześniej ramowym harmonogramem. Od-

była w tym okresie 3 posiedzenia plenarne i podjęła 68 

uchwał. W większości były to uchwały z zakresu spraw 

członkowskich i mieszkaniowych. Ponadto na wniosek 

Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia pełnej lustracji działalności RSM 

„Praga”. Ustalono, że będzie ona przeprowadzona we 

wrześniu br.  

Na jednym z posiedzeń zapoznała się z przedstawioną 

przez Zarząd oceną stanu osiedli, estetyki i skarg wpły-

wających do spółdzielni. Materiał ten został przedsta-

wiony w formie prezentacji multimedialnej w podziale 

na następujące zagadnienia: 

1. Ocena stanu technicznego i remontów budynków 

RSM „Praga”. 

2. Realizacja skarg. 

3. Ocena stanu estetycznego osiedli i budynków. 

W podsumowaniu podkreślono bardzo duży zakres 

prac remontowych. Jest to zasługa konsekwentnej poli-

tyki Zarządu w realizacji zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą wieloletnich i rocznych planów remontów. 

Szczególne przyśpieszenie prac remontowych nastąpiło 

po roku 2000, kiedy to zostały wprowadzone 

w Spółdzielni przetargi centralne i ujednolicenie proce-

sów i wymogów technicznych i technologicznych. 

Wszystkie zadania, które należy jeszcze wykonać zo-

stały zapisane i będą sukcesywnie wykonywane. Zba-

dano również realizację skarg, które wpłynęły do spół-

dzielni. W dużej części skargi okazały się zasadne. 

W stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbania 

zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. 

W II kwartale w pracach Rady Nadzorczej będą domi-

nować sprawy związane z podsumowaniem roku 2014 

oraz przygotowaniami do VIII Walnego Zgromadzenia 

RSM „Praga”, które odbędzie się w czerwcu br. Stąd 

Rada Nadzorcza podejmie uchwały dotyczące m.in. 

przyjęcia: 

 sprawozdania Zarządu z realizacji w 2014 r. 

„Wieloletniego rzeczowego planu remontów nieru-

chomości Spółdzielni na lata 2010-2014”, 

 sprawozdania Zarządu z realizacji w 2014 r. 

„Wieloletniego rzeczowego planu inwestycji Spół-

dzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego 

na lata 2010-2014”, 

 sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r., 

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

w 2014 r. 

Podejmie także szereg uchwał związanych 

z przygotowaniami do VIII Walnego Zgromadzenia 

RSM „Praga” w 2015 r. m.in w sprawie: określenia 

liczby części VIII Walnego Zgromadzenia RSM 

„Praga” w 2015 r. i zasady zaliczania członków Spół-

dzielni do poszczególnych części. 

Rada Nadzorcza zapozna się również ze sposobem rea-

lizacji postulatów i opinii zgłoszonych podczas trwania 

obrad VII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”. 

W następnym numerze gazety przedstawimy szczegó-

łowe sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z dzia-

łalności w 2014 r. 

Marek Borkowski 

ogłoszenie  społeczne  
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J esteśmy jedynym, spośród licznych osiedli RSM 

„PRAGA”, które prowadzi działalność, nie  

posiadając własnego klubu. Jak z tego faktu wynika - 

nie zatrudniamy żadnych fachowców, którzy zorgani-

zują konkurs i będą się starać integrować społeczność 

lokalną. W naszej komisji pracują zwykli ludzie, wyko-

nujący najzwyklejsze zawody, którzy jednocześnie 

wykorzystując intuicję, życzliwość i chęć niesienia 

pomocy innym, pracują społecznie (niektórzy od wielu 

lat) na rzecz osiedla i jego mieszkańców. Nie ma wśród 

nas specjalistów - animatorów kultury, ale w czerwcu 

2015 nawet ten element zostanie uzupełniony. Staramy 

się w naszej działalności aranżować konkursy, których 

głównym celem jest integracja społeczności lokalnej 

oraz uwrażliwianie (zwłaszcza najmłodszych) na pięk-

no naszej „Małej ojczyzny”. Jednocześnie intensywnie 

współpracujemy z Administracją w zakresie upiększa-

nia roślinności naszego osiedla. 

Dbamy również o informowanie mieszkańców na temat 

spraw bieżących - wywieszamy ogłoszenia na klatkach, 

urządzamy spotkania, dążymy, aby nasze osiedle było 

naszym wspólnym domem. Z radością obserwujemy 

prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży, a także 

akcje podejmowane przez nich samodzielnie, czego 

przykładem było dokarmianie zwierząt wolno bytują-

cych - z własnych funduszy, w trakcie srogiej zimy. 

Od lat (z dużym zainteresowaniem obserwowany przez 

mieszkańców) jest prowadzony konkurs „Osiedle 

w kwiatach – konkurs na najpiękniejszy ogródek, 

balkon i loggię”. Dzięki niemu także społeczność 

lokalną angażujemy w dekorowanie, aranżowanie 

i upiększanie osiedla. Sprawiamy, że mieszkańcy czują 

się tutaj gospodarzami, stają się odpowiedzialni za oto-

czenie. Jednocześnie konkurs ten ma funkcję estetycz-

ną i terapeutyczną. Pasjonaci są doceniani za to, co 

robią, nie tylko podczas spotkania w lokalu administra-

cji, ale również przed sąsiadami poprzez informacje na 

skromnej stronie internetowej Ulotka.pl. W siedzibie 

administracji uwieczniliśmy piękno natury, wyczaro-

wane przez mieszkańców i urządziliśmy mini - wysta-

wę fotograficzną, której tematem stały się najpiękniej-

sze balkony i ogródki naszych sąsiadów. 

Kilka lat temu zainicjowaliśmy konkurs „Osiedle 

w obiektywie”. Był on adresowany zarówno do mło-

dzieży, jak i dorosłych. Konkursem zainteresowali się 

głównie młodzi ludzie. Zwycięzcom, którzy mają dar 

wychwytywania i uwieczniania piękna, daliśmy możli-

wość zaprezentowania się na lokalnym forum. Uważa-

my, że im bardziej uczulimy ludzi na istniejące piękno 

i dobro - tym piękniej, łatwiej i bezpieczniej będzie się 

nam tu mieszkało. Będzie nam po prostu lepiej. 

Wszystkim. Wszystkim, którzy dostrzegą piękno 

w codzienności naszego osiedla, w upływie czasu natu-

ry, wyznaczającej rytm prac Administracji Erazma na 

rzecz terenów zielonych, rekultywacji, koszenia, gra-

bienia, strzyżenia niesfornych krzewów i ciągłego do-

glądania kwiecistych rabat zarówno w czasie wolnym, 

jak i „po godzinach”… 

To, co najmilsze w działalności Rady Osiedla, to długie 

znajomości z członkami osiedla Erazma, takie subtelne 

zażyłości nawet „z widzenia”, pozdrowienia w drodze 

do pracy ze strony mieszkańców, zupełnie, jakbyśmy 

byli nie tylko sąsiadami, ale jakąś rodziną, której widok 

nie powoduje zdumienia i popłochu. 

Opinie gości, przybyłych na nasze osiedle są niezmien-

nie pozytywne - „tyle przestrzeni”, „tyle zieleni”, „tyle 

wolnego miejsca”… 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy są w stanie docenić 

działania członków Rady Osiedla na rzecz wspólnego 

zamieszkiwania na terenie Erazma, natomiast prosimy 

tych, którzy chcą zmienić pewne obszary funkcjonowa-

nia we wspólnym środowisku, aby umówili się z Radą 

Osiedla … „na herbatę” i przedyskutowali swoje pro-

pozycje zmian. Rada Osiedla jest powoływana po to, 

aby reprezentować interesy wszystkich mieszkańców, 

dlatego dyskusje będą efektywniejsze, jeżeli spokojnie, 

obiektywnie, uprzejmie i życzliwie spojrzymy na nasze 

wspólne osiedle. 

W trosce o najmłodszych mieszkańców, systematycz-

nie sprawdzamy stan istniejących placów zabaw. 

W miarę możliwości finansowych remontujemy je 

i unowocześniamy, a także zabezpieczamy pod wzglę-

dem higienicznym. Dzięki temu na naszych placach 

zabaw pojawia się bardzo dużo małych gości, którzy 

niekoniecznie są mieszkańcami, ale… zgodnie z polity-

ką przyjazności i otwartości Osiedla Erazma RSM 

„Praga” - „wszystkie dzieci nasze są”… 

Każdorazowe spotkania z mieszkańcami dają nam po-

twierdzenie, jak bardzo nam wszystkim potrzebna jest 

integracja. Jak bardzo dokucza nam wszystkim anonimo-

wość życia na wspólnym, a przecież dla niektórych 

„obcym” osiedlu. Dlatego staramy się inicjować różne 

przedsięwzięcia, nawet na małą skalę, dlatego dzięki  

temu - po prostu się znamy. Bo ze sobą rozmawiamy.  

Nawet, jeżeli są to okoliczności awarii w bloku. Jesteśmy. 

Kolejnym aspektem naszej działalności jest pragnienie 

zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa. 

Reagujemy na każdą informację na temat „dziwnych” 

osób i „niecodziennych” wydarzeń na terenie osiedla. 

Często organizujemy spotkania z przedstawicielami Stra-

ży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji. Za każdym razem 

prosimy ich, aby baczniej patrolowali nasze osiedle, aby 

razem z nami czuwali. Cały czas poprzez systematyczne 

wywieszanie informacji w gablotach prowadzimy akcję 

informowania mieszkańców o tym, gdzie szukać pomo-

cy, gdzie dzwonić w razie niebezpieczeństwa. 

Bolejemy, że do tej pory nie udało nam się utworzyć 

klubu osiedlowego. Widzimy gromady młodzieży, któ-

ra nie mając zajęć popołudniowych i miejsca, gdzie 

mogłaby rozwijać swoje zainteresowania, lub spotkać 

się z kolegami w bezpiecznym miejscu, pod okiem 

wyspecjalizowanej kadry - często schodzi na inną dro-

gę. Piszemy pisma do władz lokalnych, domagamy się 

pootwierania dla nich obiektów sportowych… niestety 

na razie bezowocnie. 

Wciąż jednak wierzymy, że jeszcze dużo dobrych dni 

przed nami, bo przecież nasza Spółdzielnia „buduje od 

wielu lat - na wiele, wiele lat”… 

Niech moc będzie z nami! Pozdrawiamy wszystkich 

sympatyków osiedla! 

Czekamy na ciekawe pomysły, sugestie i uwagi. 

Czekamy na Was! 

Zapraszamy do wspólnego oglądania nagrodzonych 

w tym roku zielonych bohaterów - ogródków, które 

rozkwitły dzięki pasji i miłości ich właścicieli - naszych 

mieszkańców. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Z miło-

ści do natury”. Niech nasze osiedle rośnie na zdrowo! 

Ewa Skrońc-Bielak 

Przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma” 

Erazma z Zakroczymia 21 

Erazma z Zakroczymia 21 

Kamińskiego 4 

Kamińskiego 4 

Kamińskiego 22 
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I nicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia 

nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech 

Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy 

głosiło, że ustanowienie święta jest „wyrazem hołdu 

dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo mę-

stwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania 

do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie 

Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społeczno-

ściom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość 

ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na 

kontynuację oporu na długie lata”. 

Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent 

Bronisław Komorowski podtrzymał projekt. 

W tym roku liczne obchody tego Dnia odbyły się m. in. 

przy Pomniku „Ku Czci Pomordowanych w Praskich 

Więzieniach 1944-1956” przy ul. Namysłowskiej. Po-

mnik usytuowany jest na terenie byłego zakładu karno-

śledczego, który w latach 1944-1956 był miejscem kaźni 

żołnierzy organizacji podziemnych walczących o wy-

zwolenie spod komunistycznego jarzma. Jego głównym 

i najważniejszym elementem jest rzeźba postaci więźnia 

wychodzącego na wolność przez wyłamane kraty.  

W uroczystościach ze strony naszej Spółdzielni wzięli 

udział Ryszard Zarański – Zastępca Prezesa Zarządu ds. 

Inwestycji oraz Marian Federczyk – Kierownik Działu 

Inwestycji. Delegacja RSM „Praga” złożyła wieniec 

pod Pomnikiem "Ku Czci Pomordowanych w Praskich 

Więzieniach 1944 - 1956". 

Głównym bohaterem uro-

czystości był Witalis Sko-

rupka ps. „Orzeł” starszy 

sierżant Armii Krajowej, 

zastępca dowódcy plutonu 

w Akcji „Burza”, skazany 

na karę śmierci, więzień 

zakładu karno-śledczego 

nr III znajdującego się w nieistniejącym już budynku 

przy ul. Ratuszowej 11 (obecnie Namysłowska). 

Marek Borkowski  

 Zamienię mieszkanie komunalne 

40 m2, pokój, kuchnia, łazienka, 

4 piętro. Róg Ludnej i Solca na 

Powiślu na większe 2, 3 pokoje 

w RSM „Praga”, własnościowe lub 

lokatorskie, może być zadłużone i do 

remontu.  

   Tel. 698 104 353,  604 621 878. 

 Zamienię ZA DOPŁATĄ 

mieszkanie komunalne 29 m2 na 

większe, spółdzielcze lub 

własnościowe. Tylko Warszawa. 

Kawalerka została przerobiona na 

dwa pokoje: 12,5 m
2
 i 7,5 m

2
.
 
Na 

podłodze panele podłogowe. 

Mieszkanie posiada obszerną 

łazienkę z wanną. Aneks kuchenny 

(bez okna) posiada zabudowaną 

podblatową lodówkę, płytę 

indukcyjną, okap. Przedpokój jest 

połączony z aneksem kuchennym - 

meble kuchenne oraz szafka 

i pawlacz robione na zamówienie. 

Jest również podłużny taras/balkon. 

Do mieszkania przynależy piwnica. 

Mieszkanie usytuowane na 3 piętrze 

w bloku 3-piętrowym z WINDĄ 

z 2008 roku na Targówku na 

ul. Oszmiańskiej. Można wynająć 

miejsce parkingowe w podziemnym 

garażu. Kontakt: 518 476 183 

 Zamienię mieszkanie spółdzielczo - 

lokatorskie, M3 - 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, zabudowana 

loggia, przy ul. Radzymińskiej na 

większe ok. 60 m2 - 3, 4 pok. 

W RSM „Praga” (adm. Kijowska, 

Jagiellońska, Targówek). Spłacę 

zadłużenie.  

Telefon po 17-tej: 607 871 316 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest corocznie 1 marca 

i jako polskie święto państwowe poświęcone jest pamięci Żołnierzy Wyklętych – 

żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy 

ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. 

 

LOKALE UŻYTKOWE 
PRAGA PÓŁNOC, UL. NAMYSŁOWSKA 6C 

POWIERZCHNIA OD 27 DO 64 m2 

DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ 

● NOWOCZESNE POMIESZCZENIA 
● WNĘTRZA DO INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI 

● ATRAKCYJNA LOKALIZACJA 

tel.: 22 619-12-21 w. 221, 281;  22 619-87-13 w. 4 
e-mail: lokalenajem@rsmpraga.pl 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  

r e k l a m a  

Na zdjęciach: Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944-1956” - ul. Namysłowska 6C 
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„Po 1945 roku warunki działania spółdzielczości zosta-

ły diametralnie zmienione i całkowicie podporządkowa-

no ją polityce państwa. W ciągu kilkunastu lat po woj-

nie poddana została odgórnym procesom etatyzacji, 

centralizacji i biurokratyzacji, wymuszono na niej prak-

tyczną monopolizację pewnych sfer życia społeczno-

gospodarczego (mieszkalnictwo, handel detaliczny, 

zaopatrzenie rolników i skup produktów rolnych), co 

więcej na przełomie lat 40. i 50. włączono ją w próby 

siłowej kolektywizacji rolnictwa (poprzez rolnicze spół-

dzielnie produkcyjne). Wszystko to sprawiło, że mimo 

bezprecedensowego rozwoju jej potencjału gospodar-

czego (udział w PKB pod koniec lat 80. dochodził do 

12%), zatraciła swój samorządny i społeczny charakter, 

członkowie utracili jakikolwiek wpływ na to, co działo 

się w ich spółdzielniach, w większości przestali utożsa-

miać się z nimi, traktując je jako element aparatu par-

tyjno-państwowego. Przyczyniło się to do ugruntowania 

negatywnego wizerunku spółdzielczości po zmianach 

ustrojowych 1989 roku, kiedy to nastąpiła gwałtowna 

przebudowa systemu spółdzielczego w Polsce”. 

Trudno nie zgodzić się z zacytowaną powyżej analizą, 

jaką zamieściła na swojej stronie internetowej Krajowa 

Rada Spółdzielcza (KRS). Dziś spółdzielnie uważane 

są w Polsce za rodzaj spadku po PRL, niewygodnego 

i niepasującego do aktualnego pejzażu naszego kraju. 

Nie widzi się w nich immanentnej części gospodarki, 

funkcjonującej inaczej niż ta „korporacyjna” ani przed-

siębiorstw, które oprócz zysku stawiają sobie również 

inne cele. 

A przecież spółdzielczość to niebagatelna siła. Według 

International Co-operatives Alliance (ICA), na całym 

świecie członkami spółdzielni jest nie mniej niż 800 

milionów ludzi i tworzą one 100 milionów miejsc pra-

cy – o 20% więcej niż międzynarodowe korporacje! 

Według najnowszego raportu ICA „Global300”, 

w 2008 roku trzysta największych spółdzielni na świe-

cie tworzyło 1600 mld dolarów przychodów – gdyby 

liczba ta była wartością PKB, spółdzielnie można by 

określić dziewiątą gospodarką świata, lokującą się mię-

dzy Rosją i Hiszpanią. 

Wbrew panującym w naszym kraju stereotypom, spół-

dzielczość wcale nie jest domeną krajów rozwijających 

się – ba, wyraźnie aktywniej działa w krajach najbogat-

szych i największych gospodarkach. Ze wspomnianej 

sumy 1,6 bln dolarów 28% przypada na Francję, 16% – 

na Stany Zjednoczone, 14% – na Niemcy, 8% – na 

Japonię, a 7% – na Holandię. Pod względem przycho-

dów największą spółdzielnią w sektorze finansowym 

był francuski Crédit Agricole Group (przychody: 104 

mld dol.), w dziedzinie produkcji rolniczej – japoński 

Zen-Noh, czyli Narodowa Federacja Spółdzielni Sekto-

ra Spożywczego (57 mld dol.), w handlu – niemiecka 

ReWe Group, do której należą m.in. z sieci sklepów 

REWE, Billa i Selgros (50 mld dol.), w ubezpiecze-

niach – znane skądinąd w Polsce holenderskie Eureko 

(28 mld dol.). Największą na świecie wielobranżową 

spółdzielnią pracowników jest Mondragon (23 mld 

dol.) – siódma pod względem obrotów firma Hiszpanii. 

 

20 największych spółdzielni świata 

Źródło: Raport „Global300” ICA 

Blisko połowa wszystkich członków spółdzielni na 

świecie to Chińczycy i Hindusi, ale za to w Japonii 

jedna na trzy rodziny jest członkiem spółdzielni, 

w Niemczech i USA – jedna osoba na cztery jest człon-

kiem, w Kanadzie do spółdzielni należy 40% dorosłej 

populacji kraju (35% globalnej produkcji syropu klono-

wego to dzieło kanadyjskich spółdzielni), a w Singapu-

rze – połowa! 

– W Europie działa 160 tysięcy spółdzielni, do których 

należy 123 milionów członków. Zatrudniają one 5,4 

milionów ludzi. W Polsce zatrudnienie w tej grupie 

podmiotów spadło już poniżej 300 tysięcy i maleje dalej 

– informowała prof. Ewa Leś z Zakładu Rozwoju Spo-

łeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Polityki Społecz-

nej Uniwersytetu Warszawskiego, podczas konferencji 

„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, 

zorganizowanej w Warszawie pod koniec czerwca. 

Według KRS , pod koniec lat 80. ubiegłego wieku 

spółdzielnie odpowiadały za 12% PKB (inne źródła 

wspominają z 9,5%). Udział ten zmalał do 0,9% PKB 

w roku 2010 i zdaje się ciągle spadać. Nie inaczej jest 

z zatrudnieniem. W latach 80. kilkanaście procent Po-

laków pracowało w spółdzielni, a dziś udział w ogóle 

zatrudnionych w gospodarce narodowej spadł do 2%. 

Oba te wskaźniki znalazły się więc daleko poniżej unij-

nej średniej, która wynosi odpowiednio 6% i 2,5%. – 

To jest skala problemu, przed którym stoimy – podkre-

ślił prezydent Bronisław Komorowski podczas kwiet-

niowej konferencji „Rola i przyszłość spółdzielczości”. 

Udział spółdzielni w zatrudnieniu w gospodarce narodowej 

* Tylko takich zatrudniających ponad 9 osób. 

Źródło: GUS 

Czy kurczenie się sektora spółdzielczego faktycznie jest 

takim wielkim problemem? – Od 1989 roku tracimy 

w spółdzielczości rokrocznie 10 tys. miejsc pracy. 

A zatrudniają przecież w porównaniu do innych działów 

gospodarki znacznie więcej kobiet, osób niepełnopraw-

nych, starszych, o niskim wykształceniu, a także emery-

tów – a więc osób często dyskryminowanych na rynku 

pracy. Odgrywają także niezwykle ważną rolę w małych 

miejscowościach, na rynku lokalnym, gdzie są często 

liczącym się – a w niektórych przypadkach nawet jedy-

nym – pracodawcą – alarmowała prof. Ewa Leś. 

Jej zdaniem zjawisko to trzeba ocenić tym bardziej 

negatywnie, że miejsca pracy w spółdzielniach są ce-

nione przez pracowników za stabilność. Dodatkowo, 

z podanych przez nią danych wynika, że w spółdziel-

niach zarabia się o 9% więcej niż w sektorze prywat-

nym ogółem na takich samych stanowiskach. Tam, 

gdzie spółdzielnie dobrze sobie radzą, ich pracownicy 

cenią je za poczucie bezpieczeństwa (stabilności za-

trudnienia), satysfakcji z pracy i wspólnoty, jaką spół-

dzielnie tworzą. Są one przecież z założenia ciałami 

kolegialnymi – choć oznacza to różne formuły zarzą-

dzania (różna też jest skala świadomego zaangażowa-

nia członków spółdzielni w proces podejmowania de-

cyzji i oceny dotychczasowych działań). 

Najlepszym przykładem tego, że polskie spółdzielnie 

mogą być dynamiczne, nowoczesne i konkurencyjne, 

są nasze spółdzielnie mleczarskie, które przerabiają 3/4 

przetwarzanego w Polsce mleka. Największym przed-

siębiorstwem sektora mleczarskiego jest przecież Spół-

dzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa (znana z marki 

„Łaciate”), której przychody wynoszą już niemal 3 mld 

zł i która rywalizuje z sukcesami z zagranicznymi kon-

cernami. Warto szukać sposobów, by w innych dzie-

dzinach gospodarki mogły powstawać albo umacniać 

się spółdzielnie, czerpiąc z takich właśnie wzorców. 

Poza tym, pojawiają się przecież nowe modele czerpią-

ce z wartości, na których zbudowano spółdzielczość. – 

Spółdzielnie socjalne to ten obszar, w którym specy-

ficzna idea spółdzielczości może znaleźć jakieś swoje 

nowe miejsce – zwracał uwagę prezydent RP. 

Czy banki spółdzielcze, coraz bardziej skręcając ku 

wzorcom korporacyjnej bankowości, albo spółdzielnie 

mieszkaniowe, osłabiane administracyjnymi regulacja-

mi, nie mogłyby tworzyć silnego sektora na wzór tego 

w Niemczech czy Francji? W dobie globalizacji, zawi-

rowań na rynkach finansowych i ogólnej niepewności 

warto docenić stabilność, jaka cechuje spółdzielnie – 

i ich niebagatelną rolę w kreowaniu miejsc pracy. 

Łukasz Komuda 

bezrobocie.org.pl 

W Polsce spółdzielnie generują 2% miejsc pracy i 1% PKB. Europejska średnia to odpowiednio 
2,5% i 6%. Ta dysproporcja stale się zwiększa, bo liczba i wielkość spółdzielni stale się kurczy.  
Czy to powód do zmartwienia? 

Spółdzielnia Kraj Sektor 
Przychody 

w 2008 roku
(w mld dol.) 

Crédit Agricole Group Francja Bankowość 103,58 

Groupe Caisse D'Epargne Francja Bankowość 58,54 

Zen-Noh Japonia Rolnictwo i leśnictwo 56,99 

Confédération Nationale 
du Crédit Mutuel 

Francja Bankowość 56,69 

Zenkyoren Japonia Rolnictwo i leśnictwo 52,33 

ReWe Group Niemcy Handel 49,60 

E. Leclerc Francja Handel 48,30 

Rabobank Group Holandia Bankowość 43,00 

National Agricultural 
Cooperative Federation 

Korea 
Południowa 

Rolnictwo i leśnictwo 32,39 

CHS Inc USA Rolnictwo i leśnictwo 32,17 

Rok 
Zatrudnienie  

w spółdzielniach*  
(w tysiącach) 

Udział spółdzielni 
w zatrudnieniu  

w gospodarce naro-
dowej (w %) 

1995 642,0 4,1 

2000 442,6 2,9 

2005 322,1 2,5 

2009 286,1 2,1 

2010 278,2 2,0 

6 8       3 

3  9      7 

    4  2   

  5  2 1   4 

    6 7 8   

4    9 8    

2     9    

  8    3 1  

  7    6  8 

SUDOKU 
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T radycyjnie w okresie ferii zimowych RSM 

„Praga” nie zapomniała o swoich najmłodszych 

mieszkańcach. Od 19.01 do 30.01 br. Administracje 

Osiedli oraz Kluby Osiedlowe naszej Spółdzielni były 

organizatorami akcji „Zima w mieście”. Nie wszystkie 

dzieci i młodzież wyjechały poza miasto na zimowy 

wypoczynek. Dla tych, którzy pozostali w miejscu za-

mieszkania, instruktorzy klubowi dołożyli ogromnych 

starań i przygotowali atrakcyjne propozycje spędzenia 

czasu wolnego.  

Z przygotowanych atrakcji korzystały głównie dzieci, 

które w czasie roku szkolnego uczęszczają na klubowe 

zajęcia. Dla wielu z nich po minionym zimowym wypo-

czynku pozostaną miłe wspomnienia. Akcja „Zima 

w mieście” odbywała się w czterech klubach w po-

szczególnych osiedlach. Dzieci każdego dnia brały 

udział w wycieczkach, miały zapewnione  napoje oraz 

słodkości. Ubezpieczenie uczestników akcji pokryła 

Spółdzielnia. Programy akcji w ocenie uczestników 

i ich opiekunów były bardzo ciekawe a dzieci nie czuły 

niedosytu. Nawet niesprzyjająca aura (brak śniegu, po-

chmurne niebo, czasem padający deszcz) nie były 

w stanie popsuć dobrego humoru uczestników. Bo też 

wrażeń było co niemiara. Część zajęć odbywała się 

w klubach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wy-

cieczki do instytucji kulturalnych i obiektów sporto-

wych. Każdy klub realizował indywidualny program 

akcji, niektóre wyjścia i imprezy miały charakter wspólny. 

Dzieci z „Naszego Klubu” z Osiedla „Generalska”, 

gdzie prowadzącymi były Panie Beata Grochowska 

i Leokadia Krzęczko, miały zapewnione ferie bogate 

w niespodzianki. W zajęciach proponowanych przez 

„Nasz Klub” udział wzięło 28 dzieci w wieku od 6 do 

15 lat. W klubie odbywały się zajęcia taneczne, pla-

styczne, modelarskie, karate, zajęcia pt. „Główka pra-

cuje”, quiz pt. „Jaka to melodia”, zajęcia kulinarne pt. 

„Stoliczku nakryj się” i inne. Na koniec dzieci zostały 

obdarowane dyplomami, upominkami i słodyczami. 

W programie zajęć znalazło się wiele wyjść i wycie-

czek do ciekawych placówek np. do Domu Spotkań 

z Historią, do Domu Kultury przy ul. Brukselskiej na 

koncert muzyczny, a także do Muzeum Warszawskiej 

Pragi na zajęcia plastyczne. Ponadto dzieci uczestni-

czyły w pouczającej wycieczce do Muzeum Farmacji, 

gdzie zapoznały się z lekami z „polnej apteki”. Nieza-

pomnianych wrażeń dostarczyło dzieciom wspólne 

śpiewanie po hebrajsku w Muzeum Historii Żydów 

Polskich, a także tworzenie upominków techniką deco-

upage na zajęciach plastycznych w Ogrodzie Jorda-

nowskim przy ul. Namysłowskiej.  

W Osiedlu „Targówek” o atrakcyjny program zatrosz-

czyły się Panie Małgorzata Kryszyłowicz i Jadwiga 

Krawczyk z klubu „Kołatka” oraz Panie Edyta Rede-

stowicz i Bożenna Bujak z klubu „Pinokio”. Z oferty 

programowej klubu „Pinokio” skorzystało 28 dzieci, 

a w klubie „Kołatka” uczestniczyło 36 dzieci. W klu-

bach zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, mo-

delarskie, taneczne, świetlicowe, sportowe, kącik kuli-

narny, projekcje filmów DVD. W celu zapoznania 

dzieci z niebezpieczeństwem, jakie niosą ze sobą za-

marznięte zimą naturalne zbiorniki wodne, odbyły się 

warsztaty prowadzone przez funkcjonariuszkę Policji  

z Komisariatu Rzecznego, dotyczące bezpieczeństwa 

dzieci podczas ferii zimowych.  

W klubie „Kołatka” odbył się konkurs młodych talen-

tów. W klubie „Pinokio” miały miejsce m.in. zajęcia 

karate. Również w tych klubach dzieci miały zapew-

niony bogaty program wycieczek, a na zakończenie 

akcji otrzymały słodycze i drobne upominki. 

W Osiedlu „Poraje” w klubie „Arkona” o atrakcje dla 

uczestników postarały się prowadzące akcję „Zima 

w mieście” instruktorki Panie Maria Wasilewska i Jo-

anna Chudolińska. I tutaj dzieciom nie zabrakło frapu-

jących wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji 

muzealnych, bajkowych spektakli i sportowych prze-

żyć. Z oferty klubu „Arkona” skorzystało 40 dzieci. 

Dla maluchów w wieku 3-5 lat zorganizowano zajęcia 

w pierwszym tygodniu. Dzieci starsze i młodzież 

uczestniczyła w akcji przez dwa tygodnie. Plan zajęć 

został dostosowany do wieku dzieci uczestniczących 

w zajęciach. Dla przedszkolaków został zainicjowany 

„Kącik Malucha” - dzieci bawiły się, oglądały filmy, 

rysowały, itp. Dzieci starsze uczestniczyły w grach 

i zabawach pod kierunkiem instruktorów. Dużym zain-

teresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne, zorga-

nizowano zajęcia i konkursy tańca, plastyczne, mode-

larskie i sportowe. Na szczególną uwagę zasługiwały 

lekcje muzealne w Zamku Królewskim oraz niezwykle 

przyjazna atmosfera podczas zajęć w Muzeum Historii 

Żydów Polskich oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. 

Nie sposób wymienić wszystkich przeżyć. Szczególną 

atrakcję stanowiło zwiedzanie Stadionu Narodowego 

i znajdującej się tam wystawy z Klocków Lego. Jak co 

roku uczestnicy akcji skorzystali z bogatej oferty pro-

gramowej Białołęckiego Ośrodka Kultury i Białołęc-

kiego Ośrodka Sportu. Dzieci otrzymały dyplomy, na-

grody, upominki, słodycze i gadżety z logo 

RSM ,,Praga”. 

Na zakończenie akcji „Zima w mieście” odbył się 

w pomieszczeniu klubowym przy ul. Piotra Skargi bal 

karnawałowy dla wszystkich dzieci uczestniczących 

w tegorocznej akcji. Wybrano Królową i Króla balu, 

był słodki poczęstunek. 

Tegoroczna akcja "Zima w mieście" jak co roku była 

bardzo urozmaicona, cieszyła się dużym zainteresowa-

niem dzieci i młodzieży. Wzięło w niej udział ponad 

130 uczestników. Programy przewidziane na czas akcji 

były na bieżąco modyfikowane ze względu na aurę. 

  

Akcja współfinansowana była przez Robotniczą Spół-

dzielnię Mieszkaniową „Praga”, Urząd Miasta Stołecz-

nego Warszawy oraz częściowo przez rodziców dzieci 

uczestniczących w akcji.  

Dzieci korzystały z bezpłatnych przejazdów komunika-

cją miejską oraz z bezpłatnych wejść na baseny i lodo-

wiska. Bogaty program zajęć sprawił, że najmłodsi 

z wielkim smutkiem pożegnali tegoroczne zimowe ferie. 

Szczególne podziękowanie składamy tą drogą Paniom: 

Annie Sołtysiak, Sylwii Chudolińskiej i Nataszy  

Djaczenko oraz druhowi Krzysztofowi Najberg, a także 

Panu Grzegorzowi Kosik za zaangażowanie i czas  

poświęcony dzieciom podczas tegorocznych ferii.  

Jadwiga Krawczyk 

Bal karnawałowy 

Wycieczka na Stadion Narodowy 

Warsztaty prowadzone przez Policjantkę z Komisariatu Rzecznego  

Muzeum Warszawskiej Pragi, zajęcia pt.: „Praga z dymkiem  - opowieści ilustrowane” 

„Teatr na podłodze”, Szkoła Podstawowa nr 285, spektakl pt.: „Królowa Śniegu” 

Ogród Jordanowski, Sztuka świata – zajęcia techniczne z wykorzystaniem filcu 
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C hyba wszyscy pamiętamy wykonany ze środka 

boiska przez Artura Siódmiaka rzut, który na pięć 

sekund przed końcem meczu z Norwegią dał Polsce 

zwycięstwo i awans do półfinałów mistrzostw świata 

w piłce ręcznej w 2009 roku. 

Pięć sekund zadecydowało również o wyniku walki 

w najlżejszej kategorii (42 kg) Pucharu Polski Kadetów 

– VII Memoriału Bolesława Dubickiego w zapasach 

w stylu klasycznym. Reprezentant gospodarzy – Ucz-

niowskiego Klubu Sportowego „Zdrowy Targówek” – 

Marcin Mirecki prowadził na punkty i na pięć  

sekund przed końcem walki z Patrykiem Rożentalskim 

z SOKOŁA Lubawa został położony na łopatki.  

W pozostałych kategoriach wagowych zawodów, które 

były rozgrywane w dniach 6.-8. marca 2015 r. w Hali 

OSiR Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwycięzca-

mi zostali: Filip Petrończak /ZKS Miastko/ w kategorii 

wagowej 46 kg, Sebastian Nowicki /UNIA Swarzędz/ - 

50 kg, Jakub Ściegliński /OLIMPIJCZYK Radom/ - 54 

kg, Dawid Kozłowski /AJAS Gdańsk/ - 58 kg, Damian 

Metza /CARTUSIA Kartuzy/ - 63 kg, Norbert Daszkie-

wicz /ŚLĄSK Wrocław/ - 69 kg, Piotr Duk /UKS OLIM-

PIJCZYK Kędzierzyn-Koźle/ - 76 kg, Gerard Kurni-

czak /SOBIESKI Poznań/ - 85 kg, Patryk Kamiński  

/CEMENT-GRYF Chełm/ - 100 kg. 

Zanim jednak doszło do walk finałowych, zawodnicy 

musieli przejść przez sito eliminacji. Trwały one przez 

całą sobotę, 7 marca. Przystąpiło do nich 204 zawodni-

ków reprezentujących 50 klubów z całej Polski. Jeszcze 

nigdy na gościnnym Targówku nie było przedstawicieli 

tak dużej liczby klubów. Warto w tym miejscu zwrócić 

uwagę, że były to zawody rozgrywane tylko w jednej 

kategorii wiekowej. Można sądzić, że taka frekwencja 

była efektem decyzji, iż zawody były eliminacjami 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tylko wrodzona 

skromność gospodarzy nie pozwala im na stwierdzenie, 

że zapaśnicy polubili atmosferę i dobrą organizację 

zawodów w miejscu, gdzie „zaczyna się Warszawa”. 

Była to już siódma edycja Memoriału Bolesława  

Dubickiego. Od pierwszej z nich władze Polskiego 

Związku Zapaśniczego uznają, że patron zawodów - 

najwybitniejszy w historii polskich zapasów trener 

klubowy - zasługuje na to, by Memoriał był imprezą 

rangi ogólnopolskiej. Tym bardziej, że zawody mają 

piękną oprawę: podczas sobotniej przerwy obiadowej 

przedstawiciele władz Dzielnicy Targówek, uczestni-

ków zawodów oraz współpracownicy i wychowanko-

wie Bolesława Dubickiego złożyli – w asyście żołnie-

rzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego - 

wieńce i kwiaty na jego grobie, znajdującym się na 

Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 25-D-II-4). Między 

innymi dlatego zawsze zawody są łączone z jedną 

z centralnych imprez Związku. Można przypuszczać, 

że przedstawiciele PZZ, na czele których stał wicepre-

zes Związku, Mieczysław Czwaliński, nie żałowali 

swej decyzji, zaś trenerzy kadry narodowej kadetów 

(Piotr Szczeponiok) i juniorów (Włodzimierz  

Zawadzki) znaleźli kolejne talenty. 

Nic dziwnego zatem, że poszczególnym walkom towa-

rzyszyły duże emocje. Na szczęście sędziowie, na czele 

których stał „profesor zapasów” Andrzej Supron, zna-

komicie radzili sobie na trzech dużych matach. Co cie-

kawe, już nie sekundy, ale małe punkty zadecydowały 

o tym, że drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej 

zajął ZKS Miastko przed PTC Pabianice. Bezapelacyj-

nym zwycięzcą tej klasyfikacji został AKS Piotrków 

Trybunalski. 

Szczegółowe wyniki walk można znaleźć na stronie 

http://sportzona.pl/app/events/view/wrestling/760/#!/

gallery/216. Można tam znaleźć również relację filmo-

wą „z powietrza”, która – po raz pierwszy na Targów-

ku - była nagrywana przez latający dron.  

Uroczystość otwarcia zawodów stała się okazją do zło-

żenia przez prezesa UKS „Zdrowy Targówek” życzeń 

z okazji Dnia Kobiet oraz wręczenia przez wiceprezesa 

PZZ wyróżnień przyznanych przez władze Związku. 

Złotą Gwiazdę PZZ otrzymał Robert Żółtowski – tre-

ner UKS „Zdrowy Targówek”, jeden z wychowanków 

patrona zawodów. Srebrne odznaki PZZ otrzymali 

działacze Klubu – Monika Wysocka i Wojciech Ślusar-

ski, zaś brązową – jeden z bardzo perspektywicznych 

zawodników Klubu, Emil Gwiazda. Piękny dyplom 

Związku otrzymał Wiktor Bołba – kustosz Muzeum 

Legii Warszawa. Zarząd Klubu ufundował dwie tablice 

pamiątkowe z piaskowca, zaś prezes w towarzystwie 

trenerów wręczył je obchodzącemu 70. urodziny wy-

bitnemu wychowawcy wielu pokoleń zapaśników, jed-

nemu ze sponsorów imprezy - Zygmuntowi Karczew-

skiemu oraz byłemu Zastępcy Burmistrza Dzielnicy 

Targówek – Wacławowi Kowalskiemu. 

Podczas otwarcia zawodów wszyscy mieli okazję po-

dziwiać występy zespołu „pomponiarek” ze Szkoły 

Podstawowej Nr 275. Symboliczny kwiatek wręczony 

przez prezesa UKS „Zdrowy Targówek” Dyrektorce 

Szkoły, Jolancie Saczuk był wyrazem podziękowania 

za wspaniały występ. 

Zawody były współfinansowane przez Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawa oraz Polski Związek Zapaśni-

czy. Impreza została wsparta również przez JAREX 

WRESTLING, firmy POLPHARMA Biuro Handlowe 

Sp. z o.o. i FITSHAPE Polska Sp. z o.o. oraz VIII 

Ogród Jordanowski, znajdujący się przy ul. Suwalskiej.  

Dzięki wsparciu sponsorów najlepsi zawodnicy otrzy-

mali nagrody, które wręczali między innymi: reprezen-

tująca rodzinę patrona zawodów Halina Zadrożna, dele-

gaci Polskiego Związku Zapaśniczego – Andrzej Głaz, 

Ryszard Niedźwiedzki, Agata Mikulska, Marek Wa-

łachowski i Karol Łebkowski, przedstawiciele władz 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Burmistrz Sła-

womir Antonik i Zastępca Burmistrza Paweł Micha-

lec, r eprezentant Dowództwa Garnizonu Warszawa 

- ppłk Robert Kowalski oraz przedstawiciel Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” - Andrzej Osiński. 

Najlepszym zawodnikiem zawodów został uznany  

Gerard Kurniczak. Ufundowaną przez znanego 

działacza samorządowego i spółdzielczego, Dariusza 

Klimaszewskiego, nagrodę wręczył – w jego imieniu 

– Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targó-

wek, Witold Harasim. Nie trzeba chyba dodawać, że 

najlepszym zawodnikiem UKS „Zdrowy Targówek” 

został Marcin Mirecki, któremu nagrodę ufundował 

i wręczył niżej podpisany prezes Klubu. 

Patronat medialny sprawowały Radio RMF MAXXX 

Radio Warszawa oraz portale www.warszawa.pl 

i www.heroldtargowka.pl. 

Autorką zdjęć jest Pani Anna Rojewska. Efekty jej 

pracy można również znaleźć pod adresem: 

https://drive.google.com/folderview?

id=0B_EFGSpcroqSfi1Bd0U4Q0djbHFhd1gzdzVtNW

NaM1RHa3JWSElOUXFFM0ludjVSOE4wYTQ&usp

=sharing 

Roman Soroczyński 

Urok sportu polega między innymi na tym, że często ostatnie sekundy decydują o wyniku 
zawodów i mogą je diametralnie zmienić. 

Burmistrz Sławomir Antonik otwiera zawody 

Walka w kategorii wagowej 46 kg 

Walka finałowa w kat. 50 kg 

Finaliści w niebieskich strojach 
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Z espół Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86 jako jedna 

z najstarszych szkół zawodowych na Pradze już 

po raz kolejny zorganizował przy współudziale RSM 

„Praga” akcję honorowego krwiodawstwa, w której 

udział wzięła młodzież szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu Dzielnicy Praga Północ. Krew oddało 77 osób, 

co dało 34,65 litra. Historia krwinki sięga  2006 roku 

kiedy to po raz pierwszy w Zespole Szkół Nr 33 przy 

ulicy Targowej 86 w Warszawie została zorganizowana 

Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Młodzi krwio-

dawcy z naszej szkoły okazali swoją otwartość na po-

trzeby innych ludzi oraz chęć niesienia bezinteresownej 

pomocy. Krew została przekazana do Centrum Zdro-

wia Dziecka, Szpitala Grochowskiego, Międzyleskiego 

Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. 

Zespół Szkół powstał w roku 1917 jako Królewsko Pol-

ska Rzemieślnicza Szkoła na Pradze. Od samego począt-

ku swojego istnienia szkoła kształciła w zawodach bran-

ży mechanicznej i samochodowej a obecnie również 

w branży elektrycznej. W latach 60-tych Szkoła współ-

pracowała z Warszawską Fabryką Motocykli, Fabryką 

Samochodów Osobowych i Fabryką Pomp. W obecnym 

czasie szkoła kształci w zawodach samochodowych 

i elektrycznych. Nowością jest wprowadzenie od roku 

szkolnego 2015/2016 zawodu mechanika motocyklowe-

go do oferty kształcenia. To nie wszystkie zmiany jakie 

przygotowali nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły. 

Nowością jest wprowadzenie w Technikum nr 6 trzy-

letniego okresu kształcenia zawodowego, w którym 

uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe. Czwarty 

rok natomiast przeznaczony jest na przygotowanie 

uczniów do egzaminów maturalnych. Zmiany takie 

pozwolą na optymalne wykorzystanie czasu przezna-

czonego na naukę zawodu i przygotowanie do egzami-

nu maturalnego. Zawody w których kształci szkoła: 

technik pojazdów samochodowych, technik elektryk,  

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy. 

Ponadto w Zespole Szkół Nr 33 jest utworzone CXLVI 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie za-

ocznej, do którego mogą uczęszczać uczniowie, którzy 

ukończyli dowolną Zasadniczą Szkołę Zawodową nau-

ka trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne akcje krwiodawstwa! 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 

Marek Tomasiewicz 

Uczestnicy akcji honorowego oddania krwi 

Jan Kisiel - współorganizator akcji, członek Zarządu Głównego 

PCK, sekretarz Rady Nadzorczej RSM „Praga” 

W  lutym br. mieszkaniec budynku przy ul. Sza-

najcy 3 przesłał do Biura Zarządu Spółdzielni 

skargę na nieporządek w rejonie podwórka pomiędzy 

blokami przy ul. Jagiellońskiej 62 i Szanajcy 3. Nadesłał 

również zdjęcia (niektóre publikujemy obok), które 

obrazowały stan rzeczy. 

Zgłoszonym problemem zajął się Zarząd RSM „Praga”. 

Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła zarzuty. 

Kierownictwu Administracji Osiedla „Jagiellońska” 

zwrócono uwagę na opóźnienie w budowie altany 

śmietnikowej. Z polecenia Zarządu prace przyśpieszono 

i w porozumieniu z Kierownikiem Administracji okre-

ślono nową powierzchnię altany śmietnikowej, tak, aby 

była ona w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowa-

nie systemu składowania i odbioru odpadów komunal-

nych (wraz z odpadami wielkogabarytowymi) z nieru-

chomości. Została już wybrana estetyczna i funkcjonal-

na altana śmietnikowa. Z producentem uzgodniono 

szczegółowe warunki montażu altany. Wykonano 

utwardzenie niezbędnej, dodatkowej powierzchni pod 

altanę i po Świętach Wielkanocnych producent przystąpi 

do jej montażu - na zdjęciu podobna altana. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że 

bałagan powstał z winy odbiorców odpa-

dów, którzy nie odbierają systematycznie 

śmieci o dużych gabarytach, a także 

z winy Administracji Osiedla, gdyż nie 

zapewniła w porę miejsca do składowania 

takich śmieci. Z naszych obserwacji wy-

nika jednak, że mimo zabezpieczenia 

miejsc do składowania tzw. gabarytów, 

często mieszkańcy pozostawiają je pod 

altankami. Wcześniej, przed wprowadzeniem ustawy 

tzw. śmieciowej, gdy Spółdzielnia posiadała bezpośred-

nio umowy z odbiorcami odpadów, odbiór odpadów 

przebiegał bezproblemowo.  

Stan czystości śmietników i ich otoczenia będzie dalej 

stale monitorowany przez służby techniczne spółdzielni, 

co na pewno wpłynie na poprawę porządku i czystości. 

Redakcja 

 Miesięcznik RSM „Praga” 
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 

tel.: 22 619 12 21, faks: 22 619 98 80, e-mail: redakcja@rsmpraga.pl 
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POŻEGNANIE PRZYJACIELA 
 

GDY WRACAM DO DOMU, PO PRACY ZMĘCZONY –  

TO „BASKA” U PROGU MNIE WITA. 

PEŁNA PSIEGO SZCZĘŚCIA, WYWIJA OGONEM –  

I O MÓJ STOSUNEK DO „ZWIERZĄT” SIĘ PYTA. 

TAK BYŁO PRZEZ LATA CAŁE I MIESIĄCE –  

CZULE MNIE WITAŁA, PO KAŻDEJ ROZŁĄCE. 

WIERNA SWEMU PANU, JAK I PSIEJ NAUCE –  

PRZY DRZWIACH WAROWAŁA - CZEKAŁA AŻ 

WRÓCĘ. 

PRZYJACIELEM WIELKIM BYŁA W KAŻDYM CALU. 

KIEDY JĄ ZŁAJAŁEM, TEŻ NIE MIAŁA ŻALU. 

NAJWYŻEJ POKORNA BYŁA, JAK DZIECINA –  

NIE BĘDĄC ŚWIADOMA, ŻE TO NIE JEJ WINA. 

DO ZGODY NATYCHMIAST Z UPOREM DĄŻYŁA, 

TO ŁAPĘ PODAŁA, TO SIĘ PRZYTULIŁA. 

POMERDAŁA PRZY TYM RADOŚNIE OGONKIEM –  

JAKBY CHCĄC POWIEDZIEĆ - JAM RODZINY 

CZŁONKIEM. 

WSZYSCY JĄ KOCHALI - DOKOŁA I WSZĘDZIE. 

I NIECH TAK ZOSTANIE, I NIECH JUŻ TAK BĘDZIE. 

GDY NASTAŁA CHWILA WNET NIEUBŁAGANA - 

PRZYSZŁA, ODDAĆ ŻYCIE U STÓP SWEGO PANA. 

DZISIAJ, GDY WSPOMNIENIE TYLKO POZOSTAŁO –

TO MUSZĘ POWIEDZIEĆ - ŻE MAM „BASKI” MAŁO.  

KIEDY JĄ WSPOMINAM - ŻAL MI SIĘ UDZIELA - 

BO NAJWIERNIEJSZEGO BRAK MI PRZYJACIELA. 

TERAZ, GDY JĄ KRYJE MAZOWIECKA ZIEMIA  

ŻAL W SERCU POZOSTAŁ I SMUTNE 

WSPOMNIENIA. 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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E gzekucja z nieruchomości może być skierowana 

wobec właścicieli nieruchomości to znaczy tych, 

którzy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu lub lokal na zasadach odrębnej własności. Tym 

samym z tej procedury wyłączeni są lokatorzy, którzy 

zajmują lokale na zasadzie spółdzielczego lokatorskie-

go prawa do lokalu. Z natury rzeczy, większość dłużni-

ków spółdzielni posiada przynajmniej jedną nierucho-

mość, czyli mieszkanie, za które nie uiszcza opłat. Pra-

wo własności lokalu stanowi zabezpieczenie, z którego 

spółdzielnia może zaspokoić zaległości. 

Egzekucja z nieruchomości jest jednym z wielu środ-

ków egzekucyjnych, takim samym jak zajęcie części 

wynagrodzenia lub rachunku bankowego. Tym samym, 

aby rozpocząć procedurę prowadzącą do przymuso-

wej sprzedaży lokalu, wystarczy by RSM „Praga” 

uzyskała z sądu jeden nakaz zapłaty. 

Pierwszym etapem postępowania egzekucyjnego z nie-

ruchomości jest wezwanie dłużnika do spłaty zaległo-

ści. Wobec braku reakcji, komornik dokonuje „zajęcia 

nieruchomości”. Nie znaczy to, że komornik fizycznie 

zajmuje mieszkanie. Komornik w ramach zajęcia doko-

nuje wpisu do księgi wieczystej, którym zabezpiecza 

kwotę dochodzoną przez wierzyciela. Na mocy tego 

wpisu, wierzyciel ma prawo dochodzić swoich zaległo-

ści, również od ewentualnego nabywcy lokalu, gdyby 

dłużnik postanowił go sprzedać, gdyż czynność sprze-

daży byłaby bezskuteczna wobec wierzyciela. Również 

obciążenie lokalu kredytem byłoby niemożliwe z uwa-

gi na powstające na mocy wpisu ograniczenia hipoteki, 

których żaden bank nie przyjmie. W przypadku braku 

księgi wieczystej, wpis o zajęciu jest składany do pro-

wadzonego przez RSM „Praga” zbioru dokumentów, 

co jest równoznaczne z wpisem do księgi wieczystej. 

Jest to pierwszy etap, który ma na celu ograniczenie 

dłużnikowi prawa dowolnego rozporządzenia swoim 

majątkiem, tak by nie odbyło się to bez spłaty długu. 

Ten etap jest wdrażany w każdym prowadzonym 

postępowaniu egzekucyjnym. 

Następnie wierzyciel występuje o dokonanie opisu 

i oszacowania. Posłuży on do wskazania wartości loka-

lu, która będzie ceną wyjściową podczas licytacji. Opi-

su i oszacowania dokonuje powołany przez komornika 

biegły. O terminie opisu komornik informuje dłużnika 

pismem. Warto współpracować z biegłym wykonują-

cym opis, udostępniając mu lokal celem dokonania 

oględzin oraz udzielając potrzebnych informacji. 

Dzięki temu wartość lokalu będzie wyższa, a tym  

samym – dłużnik po sprzedaży lokalu i rozliczeniu 

zaległości, otrzyma wyższą kwotę.  

Po wykonaniu opisu i oszacowania komornik kieruje 

do sądu wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej li-

cytacji oraz rozsyła treść obwieszczenia o licytacji. 

Obwieszczenie jest dostępne w sądzie oraz ogłosze-

niach prasowych. Zainteresowani uczestnicy ruchu 

nieruchomości pilnie śledzą doniesienia o tych loka-

lach. Mogą je bowiem nabyć za bardzo korzystną cenę. 

W pierwszej licytacji lokal jest wystawiany na sprze-

daż za kwotę 3/4 sumy oszacowania. Aby przystąpić 

do licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 10% 

sumy oszacowania, na podane przez komornika konto. 

Komornik prowadzi licytację pod nadzorem sądu, zbie-

rając oferty kolejno od licytantów. Uczestnik, który 

zgłosi najwyższą ofertę, wygrywa licytację. Pozosta-

łym uczestnikom przysługuje pełny zwrot wadium. 

Po wyłonieniu najwyższej oferty sąd w drodze posta-

nowienia udziela przybicia.  

Przybicie wskazuje zwycięzcę licytacji i jednocześnie 

obliguje go do wpłaty zadeklarowanej kwoty, pomniej-

szonej o wpłacone wcześniej wadium. Nabywca ma na 

to tydzień, ale może występować do sądu o przedłuże-

nie tego terminu – co się często zdarza z uwagi na pro-

cedury kredytowe.  

Dopiero gdy nowy nabywca wpłaci wylicytowaną 

kwotę, sąd również w drodze postanowienia udziela 

przysądzenia własności. Zgodnie z art. 999 § 1 KPC 

prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności 

przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujaw-

nienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze 

nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej 

lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. 

Dopiero od tego momentu nowy nabywca jest właści-

cielem lokalu. Wiąże się z tym kilka istotnych faktów: 

Na klatkach schodowych oraz w siedzibie Administracji coraz częściej mogą natknąć się Państwo na 

ogłoszenia informujące o prowadzonych przez Komornika licytacjach lokali w naszej spółdzielni. 

Wobec lokatorów zalegających w znacznym stopniu z opłatami, RSM „Praga” korzysta z procedury 

Egzekucji z Nieruchomości, która prowadzi do utraty lokalu lub własnościowego prawa. Omówimy 

szczegóły dotyczące tej dotkliwej procedury, by naświetlić jej istotne elementy z punktu widzenia 

dłużnika, ale także – nowego nabywcy lokalu.  

Ogłoszenie o licytacji  
 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
 

Informujemy, iż w dniu 13.04.2015 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 213, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 21 położonego w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 22/24, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00441719/4. 
 

 Lokal mieszkalny znajduje się na I kondygnacji i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. 

 Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 62,60 m2.  

 W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły. 

 Dogodny dojazd do Centrum, niedługo będzie ukończona budowa metra.  

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa, osoby starszej, studenta. 
 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 315.400,00 zł. Cena 

wywoławcza podczas licytacji stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 
 

210.267,00 zł   tj. TYLKO   3.358,90 zł/m
2

 
 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 06 1500 2080 1220 8000 

0388 0000 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 31.540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również 

złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do 

prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
 

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela również Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Renaty Delert mieszcząca się w Warszawie przy ul. Lęborskiej 8/10 oraz pod numerem telefonu  

(22) 401 – 22 – 76, po powołaniu się na sygnaturę akt RD KM 1581/08. 
 

Przedmiotowy lokal można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać 

w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A pod sygn. akt 

II Co 2394/13. 
 

RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przybiciu. 
 

Zapraszamy do licytacji !!! 
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Ogłoszenie o licytacji  
 

RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty. 
 

Informujemy, iż w dniu 15.04.2015 r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 28 położonego w Warszawie przy ul. Goławickiej 4. 
 

 Lokal mieszkalny położony jest na piątym piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz loggi (zabudowana). 

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 44,40 m2.  

 W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły. 

 Dogodny dojazd do Centrum, niedługo będzie ukończona budowa metra.  

 Idealne miejsca dla osoby starszej, studenta.. 
 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 216.500,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy 

oszacowania i wynosi: 

162.375,00 zł   tj. TYLKO   3.657,09 zł/m
2

 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 21.650,00 zł na konto 

Komornika Sądowego nr: 22 1020 1097 0000 7402 0084 1650 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona 

w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 

postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
 

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Pragi-Północ Agnieszki Powichrowskiej mieszcząca się przy ul. Wileńskiej 69 w Warszawie lub pod numerem telefonu: 

(22) 511-99-60, 666-878-792 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 1690/09. 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać 

w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A protokół opisu 

i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sadowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt 

II Co 1222/14. 
 

RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przybiciu. 
 

Zapraszamy do licytacji !!! 

1. Do momentu przysądzenia dłużnik cały czas pozo-

staje w lokalu, który jest jego własnością. 

2. Do momentu przysądzenia dłużnik jest właści-

cielem lokalu i ciąży na nim obowiązek ponosze-

nia opłat za użytkowanie lokalu. Od momentu 

przysądzenia, obowiązek wnoszenia opłat ciąży zaś 

na nowym właścicielu, oraz wszystkich pełnolet-

nich osobach go zamieszkujących. Jeśli więc dłuż-

nik nie wyda lokalu właścicielowi, RSM „Praga” 

oraz nowy właściciel mogą go cały czas obciążać 

opłatami za lokal, zaspokajając swoje roszczenia 

z kwoty pozostałej po sprzedaży lokalu. 

3. Jako właściciel lokalu może również próbować 

sprzedać lokal samodzielnie na wolnym rynku. Mu-

si jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających 

z prowadzonej egzekucji. Dobrowolna sprzedaż 

i spłata zaległości pozwolą dłużnikowi uzyskać 

jednak lepszą kwotę niż w drodze sprzedaży przy-

musowej, a dokonując jednorazowej spłaty zaległo-

ści można ubiegać się o umorzenie części długu np. 

części odsetek. 

W międzyczasie komornik sporządza plan podziału 

kwoty. W planie podziału komornik wylicza ostateczną 

kwotę zaległości wraz z kosztami postępowania oraz 

odsetkami na dzień zapłaty. Jeżeli kwota uzyskana 

z licytacji przewyższa kwotę zaległości, komornik zwra-

ca dłużnikowi pozostałą kwotę pieniędzy uzyskaną ze 

sprzedaży. Dłużnik nie zostaje więc pozbawiony 

środków do życia – kwota, którą może uzyskać z licyta-

cji komorniczej być może jest niższa niż mógłby uzy-

skać ją sprzedając lokal samodzielnie, ale jest łatwiejsza 

do uzyskania, bo dłużnik nic nie musi w tym celu robić. 

Jest to też korzystne rozwiązanie dla osób, które próbują 

sprzedać mieszkanie np. na nieuregulowanym gruncie. 

Szansa, że zostanie sprzedane podczas licytacji komor-

niczej jest dużo większa niż za pośrednictwem agencji 

nieruchomości, co pozwoli na spłatę zadłużenia oraz 

uzyskanie środków na znalezienie nowego domu. 

W przypadku gdy podczas pierwszej licytacji nie znaj-

dą się chętni, wierzyciel może wystąpić o wyznaczenie 

kolejnej licytacji. W drugim terminie lokal jest wysta-

wiany za 2/3 wartości sumy oszacowania, co jeszcze 

bardziej zwiększa zainteresowanie lokalem i można 

być pewnym, że lokale stawiane w drugim terminie na 

pewno znajdą nabywców. Formalności towarzyszące 

I licytacji, odnoszą się także do drugiego terminu. Jeśli 

nawet wówczas nie znajdą się chętni, wierzyciel ma 

prawo przejęcia lokalu na własność za kwotę wywo-

ławczą, zaliczając na poczet tej kwoty swoją zaległość. 

Na zakończenie należy wskazać kilka istotnych elemen-

tów, które przewijają się w państwa licznych pytaniach. 

Nowy nabywca nie ma możliwości obejrzenia lokalu 

przed licytacją, jeśli zgody nie wyrazi na to dłużnik. 

Dłużnikom rekomendujemy jednak współpracę z po-

tencjalnymi nabywcami. Być może nabywca licytacyj-

ny będzie chciał nabyć ten lokal poza licytacją, co po-

zwoli na uzyskanie nieco wyższej sumy. Jeśli dłużnik 

nie współpracuje, informacji o lokalu może udzielić 

komornik, okazując protokół opisu i oszacowania. 

RSM „Praga”, z uwagi na ochronę danych osobowych 

nie może udzielać informacji o lokalu, który zgodnie 

z powyższym – cały czas jest własnością dłużnika. 

Opis i oszacowanie lokalu jest zawsze dostępny 

w sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. 

Lokal nabywany na licytacji jest najczęściej kupo-

wany „wraz z lokatorem”. Aktualny właściciel do 

momentu przysądzenia jest właścicielem, więc za-

mieszkuje lokal. Wraz z przysądzeniem traci jednak 

tytuł prawny do lokalu i powinien go dobrowolnie opu-

ścić. Wynika to z art. 999 § 1 KPC, stanowiącym 

w zdaniu drugim: „prawomocne postanowienie o przy-

sądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do 

wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości 

i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości 

pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wyko-

nalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.” 

Oznacza to, że nowy właściciel po uzyskaniu postano-

wienia o przysądzeniu może od razu skierować wnio-

sek do komornika o opróżnienie lokalu skutecznego 

przeciwko wszystkim aktualnie zamieszkałym. Postę-

powanie to, jeśli wierzyciel nie chce ponosić dodatko-

wych kosztów poza komorniczymi, da się przeprowa-

dzić w ciągu 9 miesięcy. Są firmy na rynku, które taką 

usługę mogą przeprowadzić w czasie krótszym niż 

3 miesiące. Koszt wykonania eksmisji jest niski w po-

równaniu do znaczącej obniżki ceny, którą uzyskuje-

my, kupując mieszkanie na licytacji komorniczej. 

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości może 

być wstrzymane w dowolnym momencie przez wie-

rzyciela nawet w dniu licytacji. J eżeli dłużnik przed-

stawi rozsądną propozycję spłaty, RSM „Praga” zawie-

si prowadzone postępowanie. Należy mieć jednak 

świadomość, że wobec niewywiązywania się z posta-

nowień zawartego porozumienia, postępowanie będzie 

wznowione.  

Egzekucja z nieruchomości jest bardzo skuteczną for-

mą egzekucji zaległości wobec osób zalegających 

z opłatami. Jej największą zaletą jest to, że można ją 

prowadzić z równym powodzeniem wobec każdego 

dłużnika niezależnie od jego stanu majątkowego, gdyż 

każdy posiada mieszkanie. Oczywistym jest jednak, że 

koszty społeczne przymusowej sprzedaży mieszkania 

dla dłużnika są znacząco większe, niż tylko utrata tego 

składnika majątku. Dlatego RSM „Praga” liczy, że 

prowadząc takie postępowania, będzie raczej zachęcała 

dłużników do uporania się z problemem zaległości, niż 

doprowadzała do zmiany adresu. 

Maciej Kurek 
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