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r e k l a m a  

„Z miasta idzie się ku niej przez most 

łyżwowy długi na 1200 łokci na Wiśle 

rzucony. Dochodzi się do miasteczka 

Pragi, położonego na drugim brzegu, 

którego okolice bardzo piaszczyste. Moż-

na by jednak ozdobić lasek o tysiąc kro-

ków stąd położony, zbudowawszy przy 

nim oberżę, lub inny jaki budynek…” 

Szymon Zug „Ogrody w Warszawie i jej okolicach” 1784 r. 

Nazwa „Praga” pochodzi od słowa 

„prażanie”, co oznaczało miejsce wy-

darte z puszczy w procesie wypalania 

pod zasiewy. Pierwsze wzmianki 

o Pradze pochodzą z 1432 r., chociaż 

osadnictwo na praskim brzegu Wisły 

istniało już znacznie wcześniej. Za naj-

starszą osadę uważa się gród Bródno 

z X-XI wieku oraz osadę Kamion z XI 

wieku. 

W latach 1568-1573 dzięki staraniom 

króla Zygmunta Augusta i Anny Jagiel-

lonki zbudowano pierwszy stały most na 

Wiśle łączący oba brzegi. Jego powsta-

nie umożliwiło przeprowadzenie elekcji 

Henryka Walezego, która miała miejsce 

we wsi Kamion. Niestety most ten 

w 1603 r. zawalił się pod naporem kry 

lodowej. 

W 1583 r. wieś Praga zosta-

ła kupiona przez hetmana 

Jana Zamoyskiego, którą 

odstąpił biskupowi kamie-

nieckiemu Marcinowi Biało-

brzeskiemu. W posiadaniu 

biskupstwa Praga znajdowa-

ła się do XVIII wieku. 

W 1591 r. powstaje osada 

Skaryszew od nazwiska 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

P race nad planem remontów spółdziel-

ni rozpoczęły się jeszcze w okresie 

letnim, kiedy to przygotowywano plan 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

Spółdzielni na 2015 r. We wrześniu plan 

ten został przyjęty i na jego podstawie 

zostały określone wpływy na fundusz 

remontowy. Równocześnie prowadzono 

prace nad przygotowaniem Strategii re-

montowej Spółdzielni na lata 2015-2019. 

Została ona przyjęta przez Radę Nadzor-

czą w dniu 28 października 2014 Uchwałą 

nr 118/14. Znając strategię remontową na 

przyszłe lata oraz wysokość funduszu 

remontowego, można było przystąpić do 

opracowywania właściwego planu działal-

ności remontowej na 2015 r. Już 25 listo-

pada 2014 został zatwierdzony Uchwałą 

nr 126/14 Rady Nadzorczej RSM „Praga”. 

Na plan działalności remontowej składa-

ją się plany poszczególnych osiedli,  

których projekty zostały przygotowane 

przez Administracje Osiedli, skonsulto-

wane i uzgodnione w Biurze Zarządu 

oraz zaopiniowane przez Rady Osiedli. 

Spółdzielnia w  2015 r.  zamierza wyko-

nać remonty o wartości ponad 29 mln zł, 

wszystkie  w oparciu o środki własne.  

Na stronach 4 i 5 przedstawiamy wy-

ciąg z planu działalności remontowej 

Spółdzielni na 2015 r. 

Agnieszka Stateczna-Majkowska 

Zdrowych, spokojnych,  

rodzinnych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2015 Roku 

życzą Państwu 

Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Osiedli, 

Kierownictwo Administracji Osiedli 

oraz wszyscy pracownicy 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” 

M iło nam poinformować Państwa, 

że w wyborach samorządowych 

w 2014 r. z kandydatów, członków  

naszej Spółdzielni,  zaprezentowanych 

w poprzednim wydaniu naszej gazety, 

mandaty uzyskali: Zbigniew Cierpisz, 

Hanna Jarzębska, Witold Harasim. 

Serdecznie Państwu dziękujemy za  

poparcie prezentowanych  kandydatur, 

a wybranym gratulujemy. 

Dzięki Państwa poparciu, spółdzielnia 

nasza posiada swoich przedstawicieli 

w organach samorządowych miasta. 

Będą oni reprezentować nasze interesy 

i pomagać w załatwianiu różnych  

spółdzielczych, ważnych dla funkcjono-

wania spółdzielni, spraw.  

Redakcja 

 

Zbigniew Cierpisz 

mandat radnego  

Warszawy 

 

Hanna Jarzębska  

mandat radnej Dziel-

nicy Praga Północ 

 

Witold Harasim  

mandat radnego 

Dzielnicy Targówek 

  

„Dzięki działającym na Pradze miłośnikom tej dzielnicy, po wielu latach 

izolacji i zapomnienia dzielnica zmienia się. To tu ciągle mieszka i żyje 

najwięcej ludzi i rodzin z prasko – warszawskim rodowodem.  

Na uznanie swojej stołeczności Praga pracowała przez pokolenia i naszej 

historii nie musimy się wstydzić, lecz chcemy uchronić ją od 

zapomnienia, a wszystkim przypomnieć, że – Praga to też Stolica.” 

Mieczysław Wojdyga 

ul. Targowa w rejonie skrzyżowania z ul. Ząbkowską w 1915 roku 
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ks. Skaryszewskiego, proboszcza z pobliskiego Ka-

mionka, który rozplanował miasteczko w północnej 

części gruntów wsi Kamion. Skary-

szew otrzymał prawa miejskie już 

w 1641 r. Natomiast Praga otrzy-

mała prawa miejskie na podstawie 

przywileju wydanego przez króla 

Władysława IV 10 lutego 1648 r., 

nadając jednocześnie miastu herb 

oraz prawo organizowania czterech 

dorocznych jarmarków i trzech 

cotygodniowych targów. 

W czasie Potopu Szwedzkiego, a na następnie podczas 

zarazy w latach 1708-1712, miasto zostało zniszczone 

i spustoszone. Odradzanie się Pragi następowało stop-

niowo dopiero od XVIII w. Pojawiały się dwory szla-

checkie i magnackie m.in. Radziwiłłów czy Sapiehów. 

Powstały również ratusze Pragi i Skaryszewa. 

W 1733 r. na Kamionie odbyła się druga w historii 

królewska elekcja – Augusta III Sasa. 

W 1770 r. Praga, Kamion, Skaryszew i Golędzinów 

zostały okolone wałem sanitarnym, zwanym Okopami 

Lubomirskiego. W ten sposób wytyczony został cen-

tralny obszar Pragi, który w 1791 r. został przyłączony 

do Warszawy. 

Pod koniec okresu I Rzeczypospolitej Praga była  

zamieszkiwana przez ok. 7300 mieszkańców, wytyczo-

nych było 39 ulic, przy których istniało 540 zabudowa-

nych posesji. 

Rozwój Pragi po raz kolejny został zahamowany czasie 

Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r., kiedy to woj-

ska carskie w czasie szturmu 4 listopada dokonały rzezi 

ludności. Wydarzenie to znane jest jako „Rzeź Pra-

gi” (o 220 rocznicy „Rzezi Pragi” pisaliśmy w po-

przednim numerze). Następnie w czasie Księstwa War-

szawskiego i wojen napoleońskich w latach 1807 – 

1811, w związku z budową fortyfikacji, rozebrano 

większość zabudowy na Pradze, w tym wszystkie świą-

tynie z wyjątkiem Kaplicy Loretańskiej. 

Z kolei w okresie Królestwa Kongresowego w czasie 

powstania listopadowego w 1831 r. nastąpiła dalsza 

degradacja Pragi, kiedy to dokonywano rozbiórek do-

mów w związku z sypaniem umocnień w czasie bitew 

z wojskami rosyjskimi o Olszynkę Grochowską oraz 

pod Białołęką. 

Ponowne odrodzenie Pragi następowało od drugiej 

połowy XIX stulecia w kształcie istniejącym do dziś. 

Przełomowym momentem dla Pragi było otwarcie linii 

kolejowych: Petersburskiej (1862 r.) i Terespolskiej 

(1867 r.) oraz budowa mostu Kierbedzia, zwanego 

przez pewien czas Aleksandrowskim. W XIX wieku 

wytoczono nowe ulice, pojawiły się pierwsze wodocią-

gi. W związku z ciągłym rozrastaniem się Pragi w tam-

tym okresie, w 1891 r. przyłączono Nową Pragę, 

Szmulowiznę i Kamionek, zaś w 1916 r. Nowe Bród-

no, Targówek, Grochów i Saską Kempę. Szybko wzra-

stała też ludność Pragi, gdzie w 1882 r. zamieszkiwało 

ok. 16 tys. mieszkańców, zaś w końcu lat 20 XX wieku 

już ponad 200 tys. Praga w większości zamieszkiwana 

była przez ludność niezamożną, robotniczą, a także 

w 1/3 przez społeczność żydowską. 

Kolejną ważną datą w historii Pragi był rok 1920 

w okresie wojny z bolszewikami, kiedy to na jej obrze-

żach znajdowała się granica frontu. To właśnie z Pragi 

do walki wyruszały wojska polskie oraz zaopatrzenie 

zwłaszcza w czasie pamiętnej Bitwy Warszawskiej. 

W międzywojniu na Pradze powstał Ogród Zoologicz-

ny, kolejowa linia średnicowa, fabryka „Wedla” i no-

woczesna zajezdnia przy ul. Kawęczyńskiej. 

W 1928 r. Praga została podzielona na dwie dzielnice: 

Pragę Północ i Pragę Południe. 

We wrześniu 1939 r. skuteczna obrona przedmieść 

Pragi nie pozwoliła na wdarcie się do miasta wojskom 

niemieckim. Jako ciekawostkę można wskazać, że pakt 

Ribbentrop – Mołotow pierwotnie przewidywał, że 

Praga znajdzie się po stronie okupowanej przez ZSRR. 

Mało znany jest również przebieg powstania warszaw-

skiego na terenie Pragi. Walki w tej dzielnicy trwały 

przez 3 dni, podczas których powstańcom udało się 

zająć kilka znaczących obiektów takich jak: budynek 

Dyrekcji Kolejowej przy ul. Targowej, Dworzec  

Wileński, zajezdnię tramwajową, filie PAST-y przy 

ul. Ząbkowskiej, czy też fabrykę Schichta przy 

ul. Szwedzkiej. 4 sierpnia na skutek przeważających sił 

wroga dowództwo powstania nakazało przejść  

powstańcom do konspiracji. Część żołnierzy przedarła 

się na lewy brzeg Wisły. W dniu 14 września 1944 r. 

na Pragę wkroczyły wojska radzieckie oraz 1 Armia 

Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej Praga 

uległa zniszczeniu w ok. 25%, przede wszystkim wśród 

zabudowy przemysłowej. Ponieważ lewa strona War-

szawy została w ponad 80% zrównana z ziemią, to 

przez pierwsze lata powojenne właśnie na Pradze kon-

centrowało się społeczne i polityczne życie miasta.  

Powojenna odbudowa Warszawy spowodowała, że 

Praga ponownie pozostała na uboczu, a zbiegiem lat 

dzielnica ulegała degradacji.  

Dzisiaj Praga znów staje się modna. Tutaj swoje miej-

sce znajdują warszawscy artyści, remontowane są za-

bytki, powstają nowe ważne obiekty w strukturze urba-

nistycznej miasta, jak np. Stadion Narodowy. Jednakże 

największą nadzieję na lepszą przyszłość budzi dopro-

wadzenie drugiej linii metra łączącej Pragę z centrum 

miasta. Inwestycja ta powinna dać kolejny impuls do 

rozwoju Pragi, tak jak miało to miejsce w XVI wieku, 

kiedy zbudowano pierwszą stałą przeprawę mostową 

na Wiśle. 

Łukasz Zaprawa 

Źródła: 

M. Pilich, Warszawska Praga, wyd. Fundacja Centrum 

Europy, Warszawa 2005, 

M. Ciastek, L. A. Rymkiewicz, Praga to też stolica – 

bedeker praski, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Pragi, 

Warszawa 1997 

r e k l a m a  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Akt nadania warszawskiej Pradze prawa miejskiego. 

Warszawa - Dworzec Terespolski 

Herb Pragi 

Plan Warszawy z około 1790 r. 
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P otrzeba wspólnego budowania istniała już od  

czasów pierwszego osadnictwa, kiedy wybudowa-

nie odrębnego domostwa w pojedynkę dla potrzeb wła-

snej rodziny przekraczała jej możliwości ekonomiczne. 

Domostwa były budowane wspólnie przez grupy rodzin 

z własnych środków. Owe wspólnoty miały również 

zapewniać jej mieszkańcom odpowiedni poziom bez-

pieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz. 

W XVI i XVII wieku ideą było, żeby wspólnoty takie 

nie tylko zapewniały potrzeby mieszkaniowe, ale rów-

nież w innych dziedzinach życia, np. wspólnym hodo-

waniu plonów, wychowaniu dzieci, czy też kulturze. 

Przełomowym momentem dla powstania spółdzielczości 

mieszkaniowej był wiek XIX, kiedy to w 1839 r. 

w londyńskich slumsach wybuchła epidemia cholery. 

Przyczyny tej epidemii tkwiły przede wszystkim 

w fatalnych warunkach mieszkaniowych w biedniej-

szych dzielnicach robotniczych. W 1844 r. uchwalono 

zatem ustawę o regulacji warunków mieszkaniowych 

Londynu i jego okolic, a w 1890 r. ustawę o mieszkal-

nictwie klas pracujących. Podobne ustawy wprowadzo-

no również w innych krajach europejskich. Idea polega-

ła na tym, aby budować osiedla mieszkaniowe na około 

30 tys. mieszkańców, otoczone zielenią wraz obiektami 

handlowymi i medycznymi. Istotnym elementem było 

również zapewnienie węzłów sanitarnych w budynkach. 

Pierwsze spółdzielnie na ziemiach polskich powstały 

w 1890 r. w Poznaniu i Bydgoszczy. W latach 1902-

1906 powstały spółdzielnie w Grudziądzu, Tczewie, 

Gnieźnie, Lesznie, Rawiczu, Ostrowie Wielkopolskim, 

Kościanie, Chorzowie i Działdowie, a w dalszych latach 

w Katowicach i Krakowie.  

Na dalszą poprawę standardów mieszkaniowych zaczęto 

zwracać uwagę po I wojnie światowej. Również w odra-

dzającej się Polsce władze i urbaniści zauważyli potrze-

bę budowy taniego mieszkalnictwa w biednych dzielni-

cach robotniczych. Receptą na szybkie rozwiązanie pro-

blemu mieszkalnictwa miał być rozwój spółdzielczości 

mieszkaniowej. W 1919 r. Sejm wydał ustawę o Pań-

stwowym Funduszu Budowlanym, a w 1920 r. ustawę 

o spółdzielniach, regulującą m.in. zasady budownictwa 

spółdzielczego. Dzięki tym ustawom spółdzielnie mogły 

liczyć na kredyty nawet do 95% wartości budowy. Jedną 

z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie 

jest założona w 1921 r. Warszawska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, istniejąca do dziś. W 1938 r. w Polsce 

istniało już 252 spółdzielnie mieszkaniowe. 

II wojna światowa poczyniła oczywiście ogromne  

spustoszenie wśród zasobów spółdzielni mieszkanio-

wych. W czasie okupacji spółdzielczość była zakazana, 

lecz niektóre organizacje spółdzielni mieszkaniowych 

przeszły nawet do podziemia, działając w konspiracji. 

Okres powojenny był dla spółdzielni ogromnym 

wyzwaniem, trzeba było w możliwie jak najszybszym 

czasie zapewnić tysiącom osób pozostałym bez dachu 

nad głową nowe warunki mieszkaniowe. Lewą stronę 

Warszawy zagospodarowywały przede wszystkim  

budynki powstałej w 1957 r. Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, z której to spółdziel-

ni w 1970 r. wydzieliła się m. in. RSM „Praga”, przej-

mując zasoby mieszkaniowe na Pradze Północ. Ponie-

waż w okresie głębokiego socjalizmu, władza przede 

wszystkim dbała o zaspakajanie potrzeb mieszkanio-

wych klas pracujących, wiele spółdzielni, w tym rów-

nież RSM „Praga”, w swoich nazwach posiadało ozna-

czenie „Robotnicza”. 

Po wojnie z przyczyn ideologicznych niezależność 

spółdzielni była stopniowo ograniczana, a w latach 50 

wręcz unicestwiona. Spółdzielnie mieszkaniowe zosta-

ły ograniczone wyłącznie do roli administratora posia-

danych zasobów. Dopiero po odwilży w 1956 r. spół-

dzielniom zaczęto przyznawać rolę generalnego reali-

zatora polityki mieszkaniowej państwa. Tym sposobem 

dla większości ludzi spółdzielnie mieszkaniowe stały 

się jedyną szansą na własne mieszkanie, co spowodo-

wało jednocześnie wydłużenie czasu oczekiwania na 

przydział spółdzielczego mieszkania. W celu zniwelo-

wania długich okresów oczekiwania na mieszkanie 

Rada Ministrów w 1965 r. podjęła uchwałę o utworze-

niu instytucji kandydata na członka spółdzielni. Aby 

otrzymać mieszkanie należało zarejestrować się 

w Spółdzielczym Biurze Mieszkaniowym oraz założyć 

książeczkę mieszkaniową w banku PKO, gdzie należa-

ło zgromadzić odpowiedni wkład. Polityka przydziela-

nia mieszkań była scentralizowana. Nie wszystkie jed-

nak mieszkania przyznawane były członkom oczekują-

cym, gdyż na podstawie uchwał Rady Ministrów, część 

zasobów przyznawana była pracownikom zakładów 

pracy np. Hucie, FSO, itp., bądź przekazywana była do 

dyspozycji Urzędu m.st. Warszawy. Również w zaso-

bach RSM „Praga” część mieszkań była przeznaczana 

dla zakładów pracy. 

W latach 80-tych, na fali niepokojów społecznych,  

zaczęto stopniowo przywracać spółdzielniom ich kor-

poracyjny charakter, które miały przede wszystkim 

odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe jej członków, 

a nie kierować się wyłącznie polityką mieszkaniową 

państwa. Odstępowano od centralnej rejestracji człon-

ków i przekazywania mieszkań do dyspozycji zakła-

dów pracy, bądź władz lokalnych. 

Po 1989 r. spółdzielczość ponownie odzyskała swoją 

niezależność, będąc jednocześnie dobrowolnym zrze-

szeniem jej członków. Część spółdzielni, dostosowując 

się do warunków gospodarki wolnorynkowej, prężnie 

działa na rynku deweloperskim, tak jak m. in. RSM 

„Praga”, która realizuje coraz więcej inwestycji miesz-

kaniowych. Obecnie pojawiają się odgórne tendencje 

zmierzające do likwidacji spółdzielczości mieszkanio-

wej, która stanowi silną konkurencje i przeciwwagę dla 

firm deweloperskich. 

Odpowiadając zaś na zadane w tytule pytanie 

„Dlaczego Robotnicza?”, chcemy podkreślić, że RSM 

„Praga” istnieje już blisko 45 lat na rynku nieruchomo-

ści i może pochwalić się wieloma osiągnięciami oraz 

nagrodami uzyskanymi w budownictwie mieszkanio-

wym. Pragniemy również podkreślić nasz wkład 

w rozwój warszawskiej spółdzielczości. Rada Nadzor-

cza i Zarząd Spółdzielni, mając na względzie wizeru-

nek Spółdzielni, jej bogatą historię, tradycję oraz wy-

pracowaną markę budowniczego, postanowiły pozosta-

wić nazwę w jej niezmienionym brzmieniu. 

Łukasz Zaprawa 

 

Źródła: 

 

Z. Śliwa, Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce,  

spoldzielniemieszkaniowe.pl, 

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, 

Praga Na starych Fotografiach – facebook.com 

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 r. 
(środa) jest dniem wolnym od pracy dla pracowni-
ków Spółdzielni. Powyższe postanowienia wynikają 
z rozliczenia czasu pracy w IV kwartale 2014 roku. 

/-/ Zarząd RSM „PRAGA” 
Budowa budynku przy ul. Kijowskiej 11. 

1969 r. - budowa budynku przy ul. Kijowskiej 11 - najdłuższy prosty budynek w Warszawie. Po prawej budynek Korsaka 1, w głębi Markowska 6 

Mieszkańcy naszej Spółdzielni wielokrotnie dopytują się, dlaczego po 25 latach od upadku 
poprzedniego systemu politycznego w dalszym ciągu w nazwie widnieje słowo „Robotnicza…”. 
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, biorąc pod uwagę te liczne zapytania, wielokrotnie 
analizowały kwestię zmiany nazwy Spółdzielni, nazwy która towarzyszy Nam od prawie 45 lat 
i która nawiązuje do długich tradycji związanych z początkami spółdzielczości mieszkaniowej.  
Historię tę choć trochę pragniemy Państwu przybliżyć w niniejszym artykule. 
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OSIEDLE ERAZMA 

OSIEDLE GENERALSKA 

OSIEDLE GENERALSKA - c.d. 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 

OSIEDLE KIJOWSKA 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1. Instalacje c.o.    

projekt regulacji c.o. 

Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 6, 9, 10  regulacja wraz z montażem zaworów podpionowych 

montaż podzielników kosztów ciepła 

2. Inne hydrauliczne   

montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem 
Erazma z Zakroczymia 2, Ćmielowska 15, 15A, 
Kamińskiego 6, 6A, 8, 10 

3. Roboty elektryczne   

wymiana latarni 
teren Osiedla  

usuwanie usterek  

4. Roboty malarskie   

malowanie ścian i sufitów klatki schodowej Erazma z Zakroczymia 9, Kamińskiego 18 

5. Roboty dekarskie   

wymiana pokrycia dachu Erazma z Zakroczymia 19, 21, Kamińskiego 2 

6. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych teren Osiedla 

renowacja lastrico budynki Kamińskiego 

7. Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana okien piwnicznych Erazma z Zakroczymia 19, 21 

wymiana przeszkleń  Kamińskiego 10, 22 

8. Roboty ogólnobudowlane   

projekt renowacji elewacji 

Kamińskiego 6  

projekt remontu balkonów 

renowacja elewacji (uzupełnienie ubytków, 
malowanie) 

kompleksowy remont balkonów/loggii 

renowacja elewacji - glony (czyszczenie, mycie 
i odgrzybianie elewacji) 

Erazma z Zakroczymia 2   
renowacja elewacji (uzupełnienie ubytków, 
malowanie) 

9. Dźwigi    

wymiana w całości  Erazma z Zakroczymia 4 kl. III 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1. Remonty instalacji c.o.   

montaż podzielników kosztów ciepła Janinówka 9, Gajkowicza 7, 9, Kuflewska 4 

2. Remonty instalacji c.c.w. i z.w.   

projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Askenazego 3, 9, Gajkowicza 3, Zamiejska 5 

wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Janinówka 9, Remiszewska 7 

3. Inne hydrauliczne   

projekt przyłącza wodociągowego + montaż zestawu 
hydroforowego 

Askenazego 2, 6, 7, 9, 11,  
Zamiejska 1, 3, 5, 20, 24 

wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym 
odczytem 

Gajkowicza 3, 5, 7 

4. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej Zamiejska 13, 15, 17 

wymiana instalacji gazowej Zamiejska 13 

5. Roboty elektryczne   

wykonanie uziemienia wyrównawczego Janinówka 9, Remiszewska 7 

wymiana oświetlenia na podstawie audytu Askenazego 1, Gajkowicza 7, Zamiejska 7 

wymiana instalacji elektrycznej 
Askenazego 6, Szczepanika 2,  
Zamiejska 15, 20, 24 

wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej 
(rozdzielni) 

Janinówka 9  kl. IV 

wykonanie projektu wymiany WLZ  Mieszka I 15  

wymiana latarni Gajkowicza 1, 3, 7, Janinówka 14, Mokra 4 

montaż monitoringu wg bieżących potrzeb 

6. Docieplenia   

renowacja elewacji (uzupełnienie ubytków, malowanie) Gajkowicza 11 

ocieplenie stropodachu Mokra 33, Zamiejska 11 

7. Roboty malarskie   

malowanie klatek  
Zamiejska 5 kl. III, IV,  
Zamiejska 7, Gajkowicza 7 kl. I, II, III 

8.  Roboty drogowe   

wykonanie zatok postojowych Gajkowicza 7 

remont nawierzchni asfaltowych  teren Osiedla 

9.  Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana okien na klatkach schodowych Askenazego 1, Janinówka 13 

wymiana drzwi  Askenazego 9, Zamiejska 7 

10.  Roboty ogólnobudowlane   

renowacja elewacji - glony (czyszczenie, mycie 
i odgrzybianie elewacji) 

Mieszka I 21, Okólna 28 

kompleksowy remont balkonów/loggii wg bieżących potrzeb 

remont schodów zewnętrznych + złagodzenie  
podjazdów do klatek 

rejon ulic Askenazego / Zamiejska 

roboty ogólnobudowlane wg zgłoszeń lokatorskich 
oraz wynikające z przeglądów 

teren Osiedla 

remont wejść do klatek schodowych Gajkowicza 7 

projekt wejść do klatek schodowych  Mieszka I 15 

montaż ogrodzenia Gajkowicza 5, 7, 9, Zamiejska 5, 7, 9 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1. Instalacje c.o.    

projekt wymiany instalacji c.o. 
Radzymińska 54/58 

wymiana instalacji c.o. 

projekt regulacji instalacji c.o. z montażem zaworów 
podpionowych 

Łochowska 34, Łomżyńska 22/24,  
Ząbkowska 40 

regulacja wraz z montażem zaworów podpionowych Łochowska 34, Łomżyńska 22/24 

montaż podzielników kosztów ciepła Radzymińska 54/58 

2. Instalacje c.c.w. i z.w.   

projekt wymiany instalacji c.c.w. i z.w. 
Radzymińska 60/66, Tarchomińska 10, 
Wiosenna 1 wymiana instalacji c.c.w. i z.w. montaż zaworów na 

cyrkulacji 

3. Inne hydrauliczne   

wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym 
odczytem 

Łomżyńska 22/24, Markowska 6,  
Siedlecka 1/15, Wiosenna 1, 3 

wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem 
zestawu hydroforowego 

Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15,  
Wołomińska 19 

4. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej 
Radzymińska 52a, Tarchomińska 10, 
Wiosenna 1 

wymiana instalacji gazowej 

5. Roboty elektryczne   

wymiana WLZ  Al. Tysiąclecia 151 kl. I i II 

wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej 
(rozdzielni) 

Łochowska 1/29 

wymiana latarni Markowska 6, Ząbkowska 42 

6. Docieplenia   

ocieplenie stropodachu Korsaka 1, Łochowska 34, Radzymińska 54/58 

7 Roboty malarskie   

malowanie ścian i sufitów klatki schodowej Białostocka 11, Ząbkowska 40 

8. Roboty dekarskie   

wymiana pokrycia dachu Radzymińska 52a, Tarchomińska 10 

9. Roboty drogowe   

remont nawierzchni  
Białostocka 7, 9, Kijowska 11,  
Łomżyńska 15/25, Markowska 6 

10. Wymiana okien na klatkach schodowych   

wymiana okien na klatkach schodowych Ząbkowska 40 

11. Roboty ogólnobudowlane   

remont tarasu Kijowska 11 

remont wejść do klatek schodowych  Siedlecka 1/15 

wymiana drzwi pomieszczeń gospodarczych 
Łochowska 1/29, 34, Łomżyńska 15/25, 22/24,  
Radzymińska 52a, 54/58, 60/66, 68/72, 
Siedlecka 1/15, 16/24, Wołomińska 19 

remont głowic kominowych Białostocka 48 

PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1. Instalacje c.o.    

wymiana instalacji c.o. Floriańska 14 

2. Instalacje c.c.w. i z.w.   

wymiana pionów instalacji c.c.w. i z.w. Jagiellońska 62  kl. V - VII 

3. Inne hydrauliczne   

montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem Jagiellońska 62  kl. V - VII 

4. Roboty elektryczne   

wymiana tablic głównych Jagiellońska 5a 

montaż monitoringu  Jagiellońska 62, 64 

5. Docieplenia   

projekt ocieplenia Jagiellońska 64 

6. Roboty ogólnobudowlane   

remont tarasu Jagiellońska 6 

remont antresoli Jagiellońska 3 

7. Tereny zielone - place zabaw   

renowacja terenów zielonych teren Osiedla 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

11. Dźwigi    

wymiana aparatur sterowych  
Janinówka 9 kl. IV, 13 kl. I,  
Zamiejska 9 kl. I, 11 kl. I i III,  
Zamiejska 24 osobowy 

wymiana dźwigu w całości Zamiejska 24 towarowy 

remont kabiny dźwigu 
Gajkowicza 5 kl. I - IV,  
Mokra 2 osobowy i towarowy,  
Mokra 4 osobowy 
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OSIEDLE KIJOWSKA - cd. 

OSIEDLE PORAJE 

OSIEDLE TARGÓWEK 
L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

Tereny zielone - place zabaw   12.   

nasadzenia materiału roślinnego w nowych 
miejscach  

Tarchomińska 10, Al. Tysiąclecia 151,  
Wiosenna 1, 2, 3 

montaż ogrodzenia  Al. Tysiąclecia 151, Wiosenna 1, 2, 3 

13. Roboty inne   

montaż monitoringu  
Białostocka 9 kl. I, Siedlecka 1/15,  
Wołomińska 19 

budowa altanki śmietnikowej 

Białostocka 7, 9, 11, Łochowska 34,  
Łomżyńska 15/25, Siedlecka 1/15, 16/24,  
Radzymińska 52a, 60/66, 68/72 

remont lei zsypowych Al. Tysiąclecia 151 kl. I i II 

14. Dźwigi    

wymiana aparatury sterowej 

Łochowska 1/29, kl. II, osobowy i towarowy, 
Markowska 6 kl. III, lewy i prawy,  
Siedlecka 16/24 kl. I, towarowy,  
Wiosenna 2, kl. III, lewy i prawy 

wymiana zespołu napędowego Siedlecka 16/24 kl. I, osobowy i towarowy 

wymiana kabiny dźwigu Markowska 6 kl. III, lewy i prawy  

renowacja kabiny dźwigu Białostocka 11 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1.  Instalacje c.o.    

modernizacja instalacji c.o. 
Antalla 6, Atutowa 1, Pancera 5, 6, 11, 15, 
Porajów 4, Szczęśliwa 2,  Wittiga 6 

modernizacja instalacji c.o. Wittiga 6 

modernizacja instalacji c.o. Antalla 6 

montaż podzielników kosztów ciepła 9 budynków  

wymiana ciepłomierzy Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 

2. Inne hydrauliczne   

wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym 
odczytem 

Antalla 4, Ceramiczna 5, Pancera 5, 7, 8, 
Porajów 6, 8, Wittiga 1, 3 

remont kanalizacji sanitarnej 
Pancera 6, 7, 9, 12, 14, 22, 22,  
Gębicka 2, 4, Wittiga 2, 4, 5, 6 

3.  Instalacje gazowe   

likwidacja odwadniaczy 17 budynków niskich 

4. Roboty elektryczne   

wymiana oświetlenia na podstawie audytu Myśliborska 85, 85A, B, C, 87 

naprawa oświetlenia terenu teren Osiedla 

5.  Roboty malarskie   

malowanie ścian i sufitów klatki schodowej Ceramiczna 5 

kompleksowy remont klatki schodowej 
Atutowa 7, Pancera 6, 22,  
Porajów 8, Śreniawitów 2 

malowanie parteru Atutowa 5 

malowanie ogrodzenia  Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 

6.   Roboty dekarskie   

kapitalny remont dachu                                                                                                                                     
Nagodziców 3, Porajów 8,  
Śreniawitów 7, Wittiga 7 

7.   Roboty drogowe   

remont nawierzchni  wg bieżących potrzeb 

8.  Roboty ogólnobudowlane   

wymiana drzwi wejściowych  Budynki  Osiedla 

remont wejść do klatek  schodowych Nagodziców 2, Śreniawitów 2 

remont murka Myśliborska 85 

9.  Tereny zielone - place zabaw   

renowacja terenów zielonych 

teren Osiedla  nasadzenia materiału roślinnego w nowych 
miejscach  

doposażenie placu zabaw/terenu rekreacyjnego place zabaw 

budowa terenu rekreacyjnego teren Osiedla 

10.  Roboty inne   

częściowy remont balkonów/loggii budynki Osiedla wg potrzeb 

renowacja elewacji - glony ( czyszczenie, mycie i 
odgrzybianie elewacji  

Atutowa 3, Pancera 15, Wittiga 4  

wykonanie zatok postojowych Pancera  

remont komory zsypowej 
teren Osiedla  

budowa altanki śmietnikowej 

11.  Dźwigi    

wymiana dźwigu w całości Śreniawitów 2 kl. I 

wymiana aparatury sterowej Nagodziców 3 kl. II 

L.p. Rodzaj robót Budynek/Adres 

1. Instalacje c.o.    

montaż podzielników kosztów ciepła  Junkiewicz 8, Olgierda 42,44 

regulacja wraz z montażem zaworów podpionowych 
Goławicka 1, 7, 11, P. Skargi 63,  
Smoleńska 82 

2. Instalacje c.c.w. i z.w.   

wymiana pionu instalacji c.c.w. Goławicka 3 

montaż zaworów regulacji cyrkulacji Prałatowska 2 

3. Inne hydrauliczne   

projekt przyłącza wodociągowego + montaż zestawu 
hydroforowego 

Junkiewicz 1, 4, 6, Myszkowska 2, 4, 
Remiszewska 16, 18, 20 

wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem 
zestawu hydroforowego 

Remiszewska 16, 18, 20 

montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem Junkiewicz 10 

4. Instalacje gazowe   

projekt wymiany instalacji gazowej Prałatowska 5, Wincentego 32 

wymiana instalacji gazowej Prałatowska 2, 4, Wincentego 38 

remonty bieżące pieców gazowych Tykocińska 42 

5. Roboty elektryczne   

wykonanie projektu instalacji oddymiania klatek 
schodowych oraz projektu oświetlenia awaryjnego  

Kołowa 2  

wykonanie instalacji sterowania oddymianiem 
i odprowadzaniem temperatury z klatek schodowych 
i szybów windowych + wykonanie oświetlenia 
awaryjnego klatek schodowych 

Kołowa 2, Prałatowska 4 

6. Docieplenia   

ocieplenie ścian zewnętrznych  Smoleńska 82 

docieplenie ścian szczytowych 
Goławicka 11, Junkiewicz 1   

projekt ocieplenia ścian szczytowych   

projekt ocieplenia ścian zewnętrznych i wejść do 
klatek schodowych 

Goławicka 3 

7. Roboty dekarskie   

wymiana pokrycia dachu Wejherowska 3 

8. Roboty drogowe   

remont nawierzchni asfaltowych wg bieżących potrzeb 

9. Roboty ogólnobudowlane   

projekt kompleksowego remontu klatki schodowej 
Kołowa 4   

projekt remontu wejścia do klatki schodowej 

kompleksowy remont klatki schodowej 
Kołowa 4 (połowa budynku)   

remont wejść do klatek schodowych  

wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciw 
pożarowymi  

Kołowa 4 

kompleksowy remont klatki schodowej Prałatowska 8 

projekt kompleksowego remontu klatki schodowej Kołowa 2, Prałatowska 2 

wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciw 
pożarowymi  

Prałatowska 4 

wykonanie projektu wydzielenia klatek schodowych 
drzwiami przeciw pożarowymi 

Kołowa 2 

wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciw 
pożarowymi  

Kołowa 2  

demontaż budynku hydroforni wolnostojącej Wincentego 38a 

10.  Tereny zielone - place zabaw   

nasadzenia materiału roślinnego 

teren Osiedla  renowacja terenów zielonych 

montaż płotków ogrodowych 

projekt zieleni z inwentaryzacją P. Skargi 63 / Smoleńska 82 

11.  Roboty inne   

remont komory zsypowej Kołowa 4 

remont komory zsypowej + budowa altanki 
śmietnikowej 

Goławicka 3, 4, Wincentego 38, 40 

budowa altanki śmietnikowej Kołowa 2, 4, Myszkowska 4 

przebudowa altanki śmietnikowej Junkiewicz 8, 10, 12 

przebudowa altanki śmietnikowej Myszkowska 1, Tykocińska 42 

remont lei zsypowych Kołowa 4 

12.  Dźwigi    

wymiana aparatury sterowej 
Goławicka 1, Junkiewicz 6 kl. III,  
Prałatowska 8 

PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK 

 

Zachęcamy do zamieszczania ogłoszeń 
 

Ogłoszenia o zamianie mieszkań publikujemy bezpłatnie! 
Przyjmujemy również ogłoszenia o niepotrzebnych rzeczach,  

meblach lub sprzęcie elektronicznym do oddania. 
 

Odpłatne ogłoszenia o sprzedaży mieszkań, działek, samochodów 
i innych, w cenie 20 zł + VAT. 

 
Zgłoszenia przyjmowane są przez e-mail: redakcja@rsmpraga.pl 

* 

* 

* 

* 
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S przyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na 

realizację zaplanowanych prac remontowych wejść 

i klatek schodowych, o których pisaliśmy w listopado-

wym wydaniu „Gazety eReSeM PRAGA”. 

Remont wejść do budynków przy Al. Tysiąclecia 151, 

ul. Korsaka 1, Markowskiej 6 praktycznie jest na  

ukończeniu. 

Na ścianach pod daszkami ułożono płytki ceramiczne 

w jasnym kolorze. Podest, pochylnia i stopnie wykoń-

czono dwubarwnym lastrykiem, co pozwoli na długo-

trwałe jego eksploatowanie. Balustrady i poręcze przy 

schodach wykonano ze stali nierdzewnej. Zastosowane 

do oświetlenia wejścia nowoczesne lampy w białym 

kolorze dają doskonały efekt wizualny, a jasny kolor 

płytek nawiązuje do elewacji budynku. 

Równolegle realizowane są prace remontowe wnętrz 

klatek schodowych budynku przy ul. Radzymińskiej 

68/72. Można uznać, iż zmiany w wyglądzie klatek są 

już widoczne. Ściany parteru, hol wejściowo – windo-

wy, klatka schodowa do pół piętra oraz zejście do  

piwnic na całej wysokości obłożono płytkami cera-

micznymi w jasnym kolorze. Na posadzkach ułożono 

takie same płytki, ale w szarym kolorze, co pozwoliło 

na uzyskanie kontrastu płaszczyzny okładziny ściennej 

i posadzki. Montaż drobnych elementów, wymiana 

opraw oświetleniowych na energooszczędne, starannie 

dobrane pod względem 

jakości i równości oświe-

tlenia, dopełni oczekiwa-

ny efekt. 

Powyżej parterów ściany 

wykończone będą w pa-

stelowej kolorystyce, 

z  zastosowaniem wyso-

kiej klas powłok malar-

skich o dużych walorach 

estetycznych. Na balustra-

dach zamontowane będą 

poręcze drewniane. 

Pomimo szeregu trudno-

ści natury wykonawczej 

i organizacyjnej prace 

posuwają się w zadowa-

lającym tempie, zaś uzy-

skiwany efekt estetyczny 

odpowiada założeniom 

przyjętym w projekcie. 

Ze względu na oczekiwa-

ną wysoką jakość remon-

tu konieczne jest elimino-

wanie usterek wykonaw-

czych na bieżąco. Rów-

nocześnie w związku 

z nadchodzącym okresem 

świątecznym konieczne 

jest utrzymanie wysokie-

go tempa robót i przy-

spieszenie wykonania 

robót szczególnie uciążli-

wych dla mieszkańców 

remontowanych budynków tak, aby przed Świętami 

budynki były już posprzątane. 

Podczas wizytacji remontowanych obiektów poprosi-

łam spotkanych mieszkańców o opinie na temat wyko-

nywanych prac. Miło było usłyszeć słowa zadowolenia, 

że pomimo nie zakończenia prac już jest ładniej na 

klatkach, że łatwiej będzie utrzymać ich czystość, że 

wyglądają nowocześnie. Optymizm mieszkańców  

zakłóca obawa, na jak długo taki stan się utrzyma? 

Mamy nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami zadbamy 

o bezpieczeństwo i ochronę naszego wspólnego dobra, 

aby służyło nam przez wiele lat. 

Halina Klukowska 

Markowska 6 

Al. Tysiąclecia 151 

Radzymińska 60/66 

Korsaka 1 

Al. Tysiąclecia 151 
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Z ałożeniem pomocy państwowej jest dostarczenie 

odpowiedniej formy wsparcia, tak by obywatel 

mógł poradzić sobie z przejściowymi życiowymi trud-

nościami i stanąć na nogi. Dla osób które posiadają 

własne mieszkanie przygotowany jest dodatek miesz-

kaniowy. Zasady jego przyznawania normuje ustawa  

o dodatkach mieszkaniowych. W artykule przybliżymy 

jej zasady i możliwości praktycznego zastosowania. 

WARUNKI WSTĘPNE 

Zgodnie z art. 2 Ustawy, dodatek mieszkaniowy,  

przysługuje:  

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, 

do których przysługuje im  spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego;  

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali 

mieszkalnych;  

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmo-

wanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydat-

ki związane z jego zajmowaniem;  

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu 

prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny. 

Dla mieszkańców RSM „Praga” najistotniejsze są 

punkty 2 oraz 5. Osoby posiadające spółdzielcze prawo 

do lokalu mogą ubiegać się o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. Bez znaczenia pozostaje, czy są 

członkami spółdzielni, czy też nie. O dodatek mogą 

ubiegać się również osoby, wobec których  sąd zasądził 

eksmisję, co wynika z punktu 5. Uzyskanie dodatku 

może spowodować zmniejszenie zadłużenia,  

co w uzasadnionych trudną sytuacją życiową przy-

padkach może przyczynić się do decyzji spółdzielni  

o odstąpieniu od eksmisji. 

Drugim warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowe-

go jest uzyskiwanie niskich dochodów, kwalifikujących 

do uzyskania dodatku. Zgodnie z art. 3 Ustawy średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę 

złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe-

go, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym. Aktualnie kwota 

najniższej emerytury wynosi 844,45 zł, więc odpowied-

nie wartości dochodu na jednego członka rodziny 

to 1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

i 1.055,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym.  

Do dochodu nie wlicza się:  kosztów uzyskania docho-

du (w kwocie odpowiadającej zryczałtowanej kwocie 

kosztów uzyskania dochodu, w zależności od formy 

pracy, jest to kwota od 111 do 139 złotych miesięcznie) 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 

już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza się również wielu form pomocy 

społecznej, między innymi  zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej lub dodatku 

energetycznego. Szczegółową listę znajdą państwo 

w art. 3 ust 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

która jest do pobrania na stronie internetowej RSM 

„Praga” w zakładce Dokumenty. 

Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkanio-

wego jest wielkość lokalu. Art. 5 Ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych wskazuje, iż powierzchnia użytkowa 

lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 

w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny 

(dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną  

powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków  

gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

 35 m2 – dla 1 osoby, 

 40 m2 – dla 2 osób, 

 45 m2 – dla 3 osób, 

 55 m2 – dla 4 osób, 

 65 m2 – dla 5 osób, 

 70 m2 – dla 6 osób,  

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym więk-

szej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się 

normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Norma-

tywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli 

w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełno-

sprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełno-

sprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszki-

wania w oddzielnym pokoju. 

Co istotne, ustalony „normatyw” nie jest kategorycz-

nym wyliczeniem metrażu. Dodatek mieszkaniowy 

przysługuje bowiem, gdy powierzchnia użytkowa  

lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej  

powierzchni o więcej niż:  

 30% albo 

 50% pod warunkiem, że udział powierzchni  

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60%. 

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie 

(gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie 

może być większa od: 

Jak więc widać, większość lokali mieszkalnych RSM 

„Praga” będą bez trudności kwalifikowały się do 

otrzymania dodatku mieszkaniowego.  

WNIOSEK 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy składać 

we właściwym Urzędzie Dzielnicy na odpowiednim 

formularzu, o który należy pytać w okienkach dotyczą-

cych polityki lokalowej lub w Wydziale Zasobów Loka-

lowych. Odpowiedni formularz jest również do pobrania 

na stronie internetowej RSM „Praga”. Na formularzu 

część deklarowanych informacji może być potwierdzona 

przez Zarządcę domu, czyli RSM „Praga”. W tej spra-

wie należy zwracać się do administratorów budynku. 

Do wniosku należy dołączyć także deklaracje o wyso-

kości dochodów wszystkich członków rodziny  

zamieszkujących lokal. Do deklaracji dochodów należy 

dołączyć także stosowne zaświadczenia o wysokości 

dochodów (od pracodawcy, ZUS, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Uczelni) lub podczas składania dokumen-

tów jednocześnie złożyć oświadczenie o uzyskiwa-

niu innych dochodów (np. z prac dorywczych), pod  

rygorem odpowiedzialności karnej. 

Istotnym elementem w procedurze przyznawania dodatku 

mieszkaniowego jest ustalenie faktycznych, poniesionych 

wydatków. Na tej podstawie ustala się wysokość dodatku 

mieszkaniowego. Ponieważ ustawa w różnym stopniu 

klasyfikuje składniki czynszu, nie zaliczając do wydat-

ków na utrzymanie mieszkania, np. zaliczki na poczet 

podatku od nieruchomości, do dokumentacji należy dołą-

czyć także zawiadomienie o wysokości aktualnych opłat. 

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W trakcie 

postępowania, rozpatrując wniosek, Urząd może także 

przeprowadzić wywiad środowiskowy. O terminie  

takiego wywiadu musi jednak zawiadomić zaintereso-

wanych. Wywiad jest jednak przeprowadzany jedynie 

w wyjątkowych wypadkach, gdy istnieją uzasadnione 

obawy o złożenie fałszywego oświadczenia. 

UZYSKANY DODATEK 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. Przed upływem tego okresu 

należy ponownie złożyć stosowny wniosek wraz 

z wszystkimi dokumentami. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od 

wysokości wydatków faktycznie poniesionych na miesz-

kanie, a ustaloną w ustawie (art.6) kwotą przypadającą na 

normatyw mieszkania. Tym samym na wnioskującym 

o uzyskanie dodatku mieszkaniowego ciąży obowiązek 

ponoszenia zadeklarowanych miesięcznych wydatków 

na utrzymanie mieszkania. Dodatek nie zastępuje bo-

wiem opłat czynszowych, a jedynie ma pomóc w ich ter-

minowym regulowaniu, tak by nie narastało zadłużenie. 

W przypadku stwierdzenia że osoba uprawniona nie 

reguluje na bieżąco opłat za użytkowanie lokalu,  

decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Reguluje to 

art. 7 ust. 11 ustawy. 

Zgodnie z art. 8 ustawy dodatek mieszkaniowy wypłaca 

się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry za-

rządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należ-

ności za lokal mieszkalny – w tym wypadku RSM „Praga”. 

W związku z powyższym na RSM „Praga” ciąży  

również obowiązek poinformowania urzędu o zaprze-

staniu płatności przez osobę uprawnioną.  

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł zachęci do zainte-

resowania się tematem dodatku mieszkaniowego, jako 

wsparcia domowego budżetu. Zainteresowanych odsy-

łam do ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 

21.06.2001, Dz.U. z 2013 poz. 966 ze zmianami. 

W przypadku problemów z procedurą zachęcam rów-

nież do kontaktu z Sekcją Windykacji w Biurze Zarzą-

du RSM „Praga” w godzinach przyjęć interesantów. 

 

Maciej Kurek 

indeks 
powierzchnia 
normatywna 

ustępstwa dopuszczone w ustawie 

dla 1 osoby 35 m2 + 30% = 45,5 m2 + 50% = 52,5 m2 

dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52 m2 + 50% = 60 m2 

dla 3 osób 45 m2 + 30% = 58,5 m2 + 50% = 67,5 m2 

dla 4 osób 55 m2 + 30% = 71,5 m2 + 50%    = 82,5 m2 

dla 5 osób 65 m2 + 30% = 84,5 m2 + 50% = 97,5 m2 

dla 6 osób 70 m2 + 30% = 91 m2 + 50% = 105 m2 

Wśród osób zalegających z opłatami za mieszkanie znaczącą grupę stanowią osoby, które aktualnie mają 

poważne kłopoty finansowe. Spowodowane są sytuacją gospodarczą, trudnościami w znalezieniu pracy, 

stanem zdrowia, pogodzeniem roli rodzica i pracownika. Wobec takich okoliczności ciężko znaleźć wyjście. 

Jednakże najgorszą z możliwości jest pozwolenie na narastanie zadłużenia. Niespłacone, stałe zobowiązania 

każdego miesiąca będą narastać, sprawiając, że nawet po znalezieniu pracy ciężko będzie je spłacić i wyjść 

na prostą. Dlatego już od samego początku powstania trudności należy poszukiwać rozwiązań sytuacji. 

Jednym z nich jest skorzystanie z pomocy państwowej. 
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE 
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List przesłany do Zarządu RSM „Praga” przez 

mieszkańca Osiedla Targówek. 

„Szanowni Państwo. 

Pozwalam sobie po raz kolejny napisać w temacie  

otoczenia naszego budynku. 

Ostatni raz na ten temat pisa-

łem ponad rok temu (mail 

w załączeniu) i myślałem, że 

to będzie już ostatni mail 

w tym temacie, tym bardziej. 

że z tego co pamiętam  

Szanowny Pan Prezes na 

ostatnim Walnym Zebraniu 

naszego Osiedla wspomniał, 

że nadchodzi czas na poprawę 

estetyzacji Osiedli będących 

w zasobach RSM Praga, ale 

to ciągle teoria, a codzienna 

praktyka na trzech zdjęciach 

z dnia dzisiejszego załączone-

go do niniejszego mail-a. 

Właśnie, w mail-u z ubiegłego roku (w załączeniu),  

zgłaszałem obawy w temacie rozbudowy i powiększania 

altanki śmietnikowej i załączone zdjęcia wydaje się,  

że to potwierdzają, tak to wygląda niestety przez więk-

szość dni tygodnia. 

Temat ten wydaje się, nierozwiązalny, zgłaszane przez 

nas propozycje i obawy ciągle nie zostały i nie zostają 

brane pod uwagę, ale może w końcu jak proponowana 

przez Pana Prezesa estetyzacja naszych Osiedli z fazy 

teorii przejdzie w fazę praktyki to będzie lepiej, czego 

Państwu jako Gospodarzom tego terenu i nam jako 

mieszkańcom bardzo gorąco życzę.” 

Odpowiedź Administracji: 

Administracja Osiedla „Targówek” zwróciła się do MPO 

z interwencją o regularny odbiór odpadów komunalnych. 

Po interwencji odpady zostały zabrane. Z przedmiotowej 

altanki śmietnikowej odpady zmieszane są odbierane trzy 

razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Szkło opa-

kowaniowe (pojemnik zielony) raz w tygodniu – wtorek. 

Odpady segregowane suche (pojemnik czerwony) raz 

w tygodniu – czwartek. Odpady wielkogabarytowe raz 

w tygodniu w sobotę. W celu ograniczenia składowania 

odpadów wielkogabarytowych w ciągu tygodnia Admini-

stracja zwróciła się z prośbą do mieszkańców o ich wysta-

wianie w piątek wieczorem. W przypadku ponownego 

nieterminowego wywozu nieczystości przez MPO Admini-

stracja osiedla „Targówek” zwróci się do Urzędu Dzielnicy 

o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wy-

stępującego problemu. Za gospodarkę odpadami odpowia-

da Miasto Warszawa, które zawiera umowy z firmami 

wywożącymi odpady, nadzoruje ich prace. Spółdzielnia 

może tylko interweniować w przypadku niewłaściwych 

czy nieterminowych wywozów, co wielokrotnie czyni. 

Komentarz Zarządu: 

Niezależnie od podjętych przez Administrację Osiedla 

działań, w celu poprawy terminowości odbioru odpa-

dów przez MPO, kierownictwu Administracji została 

zwrócona uwaga na niedoróbki osadzenia ogrodzenia 

altanki śmietnikowej. Kierownictwo Administracji zo-

stało zobowiązane do sprawowania właściwego nadzo-

ru nad wykonawcami prac budowlanych. Stwierdzone 

uchybienia w osadzeniu ogrodzenia zostaną poprawione.  

Altanka śmietnikowa przy ul. Św. Wincentego 28. 

Wygląd altanki po interwencji Administracji. 

D o tej pory zebraliśmy ponad 52 tys. podpisów, 

a zatem zdecydowanie więcej niż wymagane  

minimum 15 tys. Ze względu na ogromne zaintereso-

wanie tą akcją oraz wciąż wpływające do nas podpisy, 

ostateczny termin zbierania podpisów był kilkukrotnie 

wydłużany. Prezes naszej Spółdzielni Andrzej Półrolni-

czak - Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy – Społecz-

nego Komitetu Mieszkańców Warszawy, podkreśla, 

że im większa ilość zebranych podpisów, tym  

nacisk mieszkańców Warszawy na nowych radnych 

będzie silniejszy. Pan Andrzej Półrolniczak, zachęcając 

spółdzielnie do poparcia, przekonywał, że tereny 

w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są dostępne 

dla wszystkich mieszkańców miasta. To my ponosimy 

koszty budowy i utrzymania infrastruktury, placów 

zabaw, boisk, zieleni, a także oświetlenia, a korzystać 

z tych terenów może każdy. Nie dość więc, że utrzymu-

jemy na właściwym poziomie przestrzeń publiczną, 

ponosząc przy tym znaczne koszty, to jeszcze spółdziel-

cy muszą płacić tak duże opłaty za użytkowanie  

wieczyste tych terenów. Natomiast, gdy chcą prze-

kształcić użytkowanie wieczyste we własność, to muszą 

płacić bardzo duże pieniądze, bo Rada Warszawy nie 

objęła spółdzielni i spółdzielców bonifikatami. Jest to 

dla naszych mieszkańców bardzo niesprawiedliwe. 

 

Komitet złoży projekt przedmiotowej uchwały wraz 

z zebranymi podpisami do wybranej w ostatnich 

wyborach samorządowych Rady Warszawy w stycz-

niu 2015 r. 

Redakcja 

Informujemy Państwa, że trwająca od sierpnia b.r. akcja zbierania podpisów pod projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych wzbudziła ogromne zainteresowa-

nie wśród mieszkańców warszawskich spółdzielni. 

O toczenie budynków Jagiellońska 2 i 4 oraz  

wygląd klatek schodowych pozostawiają wiele do 

życzenia. Zarząd Spółdzielni  podjął więc decyzję 

o skierowaniu dodatkowych środków na wykonanie 

niezbędnych prac.  

W rozszerzonym planie na rok 2015 wykonane zostaną 

następujące roboty: 

 remont chodników od ul. Jagiellońskiej i Marcin-

kowskiego, naprawa pasa wzdłuż budynków, 

 miejscowa naprawa elewacji, 

 remont obudów klombów i nowe nasadzenia roślin, 

 remont wejść do klatek schodowych w budynku 

Jagiellońska 2, 

 uporządkowanie przewodów na klatkach schodo-

wych, 

 naprawa lub wymiana drzwi od pomieszczeń tech-

nicznych oraz krat w oknach tych pomieszczeń od 

strony podwórka i fosy, 

 oznaczenie miejsc postojowych w fosie, 

 remont tarasu. 

W planie remontów Osiedla w ciągu trzech lat (2015-

2017) przewidziano po 500 tys. zł rocznie na remont 

tarasu, łącznie 1,5 mln zł. Zarząd zdecydował o przy-

śpieszeniu remontu i wykonaniu go w całości w roku 

2015. Przyśpieszone prace zostaną sfinansowane ze 

środków Biura Zarządu. W ramach remontu tarasu 

zlikwidowane zostaną zapadliska, w których tworzą się 

kałuże. 

Z większych prac remontowych w 2016 roku, zaplano-

wana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku Jagiellońska 4. Przewidywany koszt to 

około 1,2 - 1,3 mln zł. Projekt wymiany jest obecnie 

w opracowaniu. 

Poważnym problemem jest, wymagający dużych nakła-

dów, remont elewacji budynku Jagiellońska 2. W tej 

kwestii nie ma jeszcze gotowych propozycji. Powodem 

jest brak środków finansowych. 

Większość w/w prac rozpoczniemy wiosną 2015 roku. 

Jeżeli jednak warunki pogodowe pozwolą, remonty 

rozpoczniemy wcześniej. Prace wewnątrz budynków 

zostały już rozpoczęte w grudniu br. 

 

 

Zarząd RSM „Praga” 
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W  krótce nastąpi otwarcie Muzeum Warszawskiej 

Pragi. W październiku można było zwiedzać 

budynki przy Targowej 50/52, gdzie mieści się nowo 

powstałe Muzeum. 

Budowa Muzeum Warszawskiej Pragi miała na celu 

wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców na 

rewitalizowanym terenie, podniesienie rangi, atrakcyj-

ności kulturalnej i turystycznej dzielnicy, a także odno-

wę zasobów dziedzictwa kulturowego i poprawę stanu 

zagrożonych obiektów zabytkowych. 

Muzeum Warszawskiej Pragi to pierwsza placówka 

muzealna w dzielnicy, powołana w celu gromadzenia 

pamiątek kultury materialnej, przekazów historycznych 

i tradycji związanych z Pragą-Północ. Siedzibę Muzeum 

będą stanowić trzy budynki. Pierwszy z nich od strony 

Bazaru Różyckiego to dom Krzyżanowskich wzniesiony 

w II połowie XVIII w. najstarszy murowany dom na 

Pradze. Drugi, niższy na rogu ul. Targowej i Kępnej 

wzniesiony w latach 20-tych XIX w., należał do Bereka 

Lejzerowicza Rothblitha. Budynek środkowy najwyższy 

to kamienica Sokołowskiego z lat 1872-73. Na podwó-

rzu w oficynie sąsiadującej z Bazarem Różyckiego od 

1869 r. działał żydowski dom modlitwy. Wnętrze  

pomieszczeń modlitewnych zdobią unikatowe w skali 

województwa mazowieckiego malowidła ścienne o ty-

powej ikonografii żydowskiej. Polichromia datowana 

jest według kalendarza hebrajskiego na 5694 r., czyli 

1934 r. kalendarza gregoriańskiego. 

Otwarcie muzeum ma nastąpić wkrótce. Relację z tego 

wydarzenia przekażemy w jednym następnych wydań 

gazety. 

Źródło: 

Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 

Marek Borkowski Budynek Muzeum Pragi - wizualizacja 

Remont budynku 

Przyszła siedziba muzeum - po remoncie, widok od podwórka. 

reklama  r e k l a m a  

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga" 

Biuro sprzedaży tel. 22 517 20 02 (08) 

ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa 

e-mail: mieszkania@rsmpraga.pl, www.rsmpraga.pl 
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5 grudnia 2014 roku odbyła się VI edycja Ogólno-

polskiego Konkursu Kulinarnego w Centrum 

Techniki Kulinarnej w Warszawie, przy ul. Racjo-

nalizacji 5. Organizatorem konkursu była Grupa 

Dora Metal, Zespół Szkół Gastronomicznych  im. 

prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie 

(jedna z najstarszych placówek edukacyjnych o profilu 

gastronomiczno-hotelarskim) i Ogólnopolskie Stowa-

rzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. Patronat nad 

konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dziel-

nicy Śródmieście, który ufundował główną nagrodę. 

Zmagania uczniów obserwowali zaproszeni goście 

i przedstawiciele władz miasta: Pani Barbara Krępska 

z Biura Edukacji, Łukasz Kasprzak i Agnieszka 

Gajownik z Wydziału Oświaty i Funduszy Europej-

skich Dzielnicy Śródmieście, Renata Świderska 

z Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele i uczniowie 

z wielu szkół. Dziennikarze z telewizji Kuchnia+  

przeprowadzili wiele rozmów z uczestnikami i gośćmi.  

W trakcie trwania konkursu, w sali widowiskowej  

odbywały się liczne pokazy zawodowo-artystyczne, 

między innymi pokaz flambirowania, carvingu, flairu 

i kuchni molekularnej. Można było podziwiać wspania-

łe dekoracje stołów, a także przyglądać się przygoto-

waniom („na żywo”) smacznych potraw świątecznych, 

zakorzenionych w tradycji staropolskiej. Koło Teatral-

ne ZSG „Wóz Tespisa”, którego opiekunką i reżyse-

rem jest Przewodnicząca Rady Osiedla Erazma 

RSM „Praga” - pani Ewa Skrońc-Bielak, przedsta-

wiło jasełkowo-kabaretową aranżację ballady Ada-

ma Mickiewicza „Świtezianka”, angażując w trak-

cie występu całą widownię do czynnego uczestnic-

twa w zabawie mikołajkowej. Świąteczny nastrój 

mieszał się z oczekiwaniem na wyniki tego niezwykłe-

go konkursu, którego celem było wykazanie się znajo-

mością w przygotowaniu zakąski o charakterze wigilij-

nym z wykorzystaniem sandacza, kurek i soczewicy; 

wykwintnego dania zasadniczego z wykorzystaniem 

filetu z indyka (polędwiczki), bakalii (obowiązkowo 

morele) i kapusty czerwonej, a także zadania technicz-

nego, polegającego na poprawnym wykonaniu trzech 

wylosowanych spośród sześciu form rozdrabniania 

warzyw (technikami takimi jak: concasse, julienne, 

vichy, chiffonade, brunoise, noisettes). 

Uczniowie z całej Polski walczyli o palmę pierwszeń-

stwa pod czujnym okiem samych sław świata kultury 

kulinarnej. 

Konkurs składał się z trzech etapów: 

 I etap - konkurencja techniczna - rozdrabnianie warzyw, 

 II etap - sporządzanie zakąski o charakterze wigilijnym, 

 III etap - sporządzenie wykwintnego dania zasadnicze-

go z wykorzystaniem filetu z indyka (polędwiczki). 

Jury, w skład którego wchodzili szefowie kuchni war-

szawskich restauracji,  przyznało trzy pierwsze miejsca 

na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez 

drużyny w trzech etapach konkursu oraz wskazało 

uczestnika, który najlepiej wykonał zadanie techniczne, 

a następnie wybrało „osobowość konkursu”. 

Miejsce I zajęły Agnieszka Leśniewska i Natalia 

Lipińska z Zespołu Szkół Gastronomicznych 

we Wrocławiu. 

Miejsce II zajęli nasi uczniowie - Maciej Małecki 

i Michał Socha z Zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Warszawie. 

Miejsce III zajęły Kamila Woźniak i Katarzyna  

Zielińska z Zespołu Szkół Gastronomicznych 

z Gorzowa Wielkopolskiego. 

Nagrodę za umiejętność techniczną zdobył nasz uczeń 

- Michał Socha, którego opiekunką była wicedyrektor 

Marzena Cieślak, oraz Jarosław Okrzejski z Techni-

kum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 

z Warszawy. 

Nagrodę w kategorii Osobowość Konkursu uzyskał 

Marek Pilch z Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle. 

Z przyjemnością prezentujemy świąteczne menu, które 

było głównym tematem tych szczególnie fascynują-

cych zmagań! 

MENU ŚWIĄTECZNE 2014 - danie główne: 

 Filet z sandacza podany na czarnej soczewicy z kur-

kami i w sosie piernikowym, z galaretką z barszczu 

czerwonego, chipsem borowikowym i „kawiorem” 

z suszu wigilijnego. 

 Grillowany indyk podany z praliną z kaszy jaglanej 

i puree z modrej kapusty na sosach: z czerwonego 

wina i z suszonych moreli. 

 Sandacz z sosem kurkowym i smażonymi kurkami, 

czarną soczewicą z warzywami i boczkiem, maryno-

wanym brokułem i chrupiącym burakiem. 

 Indyk w dwóch postaciach: z bakaliami, jarmużem, 

sosem wiśniowym, marynowaną, czerwoną kapustą 

i topinamburem na puree z dyni. 

 Sandacz z krokietem z soczewicy na goździkowo - 

pomarańczowym sosie. 

 Polędwica z indyka pieczona w pierniku z konfiturą 

z czerwonej kapusty i sosem morelowym. 

Bardzo dziękujemy Gospodarzom i organizatorom 

za niesamowite i wspaniałe przeżycia smakowo-

kulturowe! Szczególnie serdecznie dziękujemy  

Dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomicznych - Pani 

Jolancie Litniewskiej i Pani Marzenie Cieślak za 

zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość, będącą 

dla obecnych zapowiedzą zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Wesołych Świąt!  

Ewa Skrońc-Bielak 

 Miesięcznik RSM „Praga” 
Wydawca: Zarząd i Rada Nadzorcza, 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 11 
Rada programowa: Alfred Broniec, Hanna Jarzębska, Piotr Majewski,  
Andrzej Półrolniczak, Ryszard Zarański 

tel.: 22 619 12 21, faks: 22 619 98 80, e-mail: redakcja@rsmpraga.pl 
Redakcja: Biuro Zarządu RSM „Praga” 
Druk: Murator S.A. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 

Magia przygotowań konkursowych potraw wigilijnych 

Świąteczny nastrój w atmosferze radości zwycięzców 

i uczestników konkursu 

Pani Marzena Cieślak szczęśliwa z powodu wygranej Jej uczniów 

Przyjazne grono nauczycieli z ZSG w oczekiwaniu na wyniki konkursu 
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W  dniach 7 i 8 listopada Uczniowski Klub Spor-

towy „Zdrowy Targówek” był organizatorem 

X Otwartych Mistrzostw Polski Weteranów i XI  

Międzynarodowego Turnieju Młodzików im. Piotra  

Rydzewskiego w zapasach. 

Mistrzostwa Polski Weteranów są adresowane do spor-

towców, którzy już zakończyli czynną karierę zawod-

niczą. Podczas imprezy mogą oni startować w obydwu 

stylach zapasów: klasycznym i wolnym. W Turnieju 

im. Piotra Rydzewskiego startują tylko przedstawiciele 

stylu klasycznego. W zależności od potrzeb i możliwo-

ści jest on adresowany do różnych grup wiekowych. 

Do uczestnictwa w jedenastej edycji Turnieju zostali 

zaproszeni młodzicy. 

Zanim impreza w Hali OSiR Dzielnicy Targówek przy 

ul. Ossowskiego 25 rozkręciła się na dobre, „profesor 

zapasów” Andrzej Supron przekazał Zastępczyni Dy-

rektora Szkoły Podstawowej Nr 58, pani Iwonie Miłko, 

certyfikat maty wielofunkcyjnej. Mata była główną 

nagrodą dla Szkoły, która wypadła najlepiej podczas 

organizowanej na Targówku imprezy z cyklu „Mały 

mistrz. Zapasy w każdej szkole”. 

Podczas otwarcia zawodów znamienity działacz spo-

łeczny, samorządowy i spółdzielczy, Dariusz Klima-

szewski, otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Spor -

tu”, przyznaną – na wniosek UKS „Zdrowy Targówek” 

– przez Ministra Sportu i Turystyki. Odznakę wręczył 

członek Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Związku 

PZZ, Karol Łebkowski, który jednocześnie pełnił rolę 

Sędziego Głównego imprezy. 

Tradycją jesiennych zawodów zapaśniczych, rozgrywa-

nych na warszawskim Targówku, stał się udział ekip  

zagranicznych. Podobnie było i w tym roku: w imprezie – 

obok przedstawicieli 23 klubów z całej Polski - wzięli 

udział zawodnicy z Białorusi i Bułgarii. Mało tego: repre-

zentant Bułgarii, Mirosław Sławczew, zdobył tytuł Mi-

strza Polski Weteranów w stylu klasycznym i tytuł Wice-

mistrza w stylu wolnym w kategorii 75 kg! Jednak  

największą klasę pokazał Rafał Koszowski 

z OLIMPIJCZYKA Radom, który – w kategorii 110 kg – 

został Mistrzem Polski w obydwu stylach. Warto nadmie-

nić, że trenerzy UKS „Zdrowy Targówek” również stanęli 

na macie, zdobywając tytuły Mistrza Polski w najcięższej 

kategorii wagowej: Jacek Sidorowicz w stylu klasycznym, 

a Robert Żółtowski w stylu wolnym. 

Sukcesy trenerów pozytywnie wpłynęły na postawę ich 

utalentowanych podopiecznych. Młodzicy z Targówka 

zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej Mię-

dzynarodowego Turnieju im. Piotra Rydzewskiego,  

wyprzedzając zawodników z OLIMPIJCZY KA  Radom 

i TALENTU BIAŁOŁĘKA Warszawa. Na szczególne 

wyróżnienie w zespole UKS „Zdrowy Targówek” zasłu-

żyli zdobywcy złotych medali (Marcin Mirecki – 42 kg, 

Albert Kharatyan – 53 kg i Jakub Bujakowski – 100 

kg) oraz zawodnicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsca 

w swoich kategoriach wagowych: Jakub Rokicki, Domi-

nik Kluczny, Dawid Gokoryan, Jakub Nowicki, Ma-

teusz Wielądek i Mateusz Szatan. 

Zawody sportowe są okazją do zdobycia medali i pucha-

rów. Najlepsi zawodnicy obydwu imprez otrzymali je 

z rąk: Moniki Rydzewskiej-Książak – Siostry Patrona 

Turnieju, Dariusza Klimaszewskiego, Witolda Harasi-

ma – przewodniczącego Rady Osiedla „Targówek” 

RSM „Praga”, Marka Wałachowskiego – dyrektora 

sportowego PZZ, Karola Łebkowskiego oraz Romana 

Soroczyńskiego – prezesa UKS „Zdrowy Targówek”. 

Zawody zostały dofinansowane ze środków Urzędu 

m.st. Warszawy. 

Sponsorem imprez było Centrum Praskie KONESER, 

mieszczące się przy ul. Ząbkowskiej 27/31 w Warsza-

wie. Tradycyjnie organizatorzy zawodów otrzymali 

duże wsparcie techniczne i organizacyjne ze strony 

Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, pana 

Dariusza Klimaszewskiego oraz Robotniczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Praga”. 

Patronat medialny nad zawodami sprawowały Radio 

RMF MAXXX oraz dwa portale internetowe: 

www.warszawa.pl i www.heroldtargowka.pl. 

Na zakończenie tej relacji trudno oprzeć się pewnej  

refleksji. Otóż, w każdej dyscyplinie sportowej najważ-

niejszym celem zawodów jest osiągnięcie jak najlep-

szych wyników. Jednak sport – to nie tylko klasyfikacja 

czy punkty. To również wychowanie młodego pokole-

nia. Termin 7 - 8 listopada 2014 roku został wyznaczo-

ny przez Polski Związek Zapaśniczy jako termin 

przeprowadzenia Mistrzostw Polski Weteranów. 

Z mistrzostwami wiąże się pewna tradycja. Po pierwsze 

- ich pomysłodawcą, a zarazem organizatorem, jest 

Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”. Po 

drugie - razem z Mistrzostwami rozgrywany jest Turniej 

im. Piotra Rydzewskiego, którego celem jest uczczenie 

pamięci tragicznie zmarłego zawodnika i trenera zapa-

sów. Istotnym, łączącym pokolenia, aspektem wycho-

wawczym podczas obydwu – organizowanych wspólnie 

- imprez jest możliwość wzajemnego wspierania się 

w czasie walk. Trener stoi w narożniku maty i udziela 

dobrych rad swoim podopiecznym. Za chwilę tenże 

trener wychodzi na matę i walczy jako weteran, a mło-

dzi ludzie kibicują mu. Czyż to nie jest piękne? 

Dlatego organizatorzy byli zaskoczeni faktem, że w tym 

samym terminie odbyło się jeszcze kilka innych central-

nych imprez zapaśniczych. Nie można ukrywać, że nie-

zbyt pozytywnie wpłynęło to na frekwencję podczas 

zawodów zorganizowanych na warszawskim Targówku. 

Pozostaje mieć nadzieję, że podobne zawody, zaplano-

wane na 6 - 7 listopada 2015 roku, nie będą musiały 

konkurować z innymi imprezami zapaśniczymi. 

Roman Soroczyński 

Uczestnicy i sędziowie podczas rozpoczęcia zawodów 

Wręczenie odznaki Dariuszowi Klimaszewskiemu 

Najlepsi zawodnicy kat. 53 kg 
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Trenerzy najlepszych drużyn Turnieju im. P. Rydzewskiego 

Walka zapaśnicza 
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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 16.01.2015 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 21 położonego w Warszawie przy ul. Wittiga 1. 

 

 Lokal mieszkalny znajduje się na 6 piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, balkonu. 

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 62,70 m2. 

 W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych. 

 Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie). 

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej. 

 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 327.600,00 zł.  

Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

245.700,00 zł   tj. TYLKO   3.918,66 zł/m
2

 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 31 1020 1042 0000 8902 

0113 1283 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 32.760,00 zł. 
 

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

Warszawy Pragi-Północ Jerzego Bojanowskiego miesząca się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 73/15 oraz pod numerem telefonu:  

22 870-72-00, po powołaniu się na sygnaturę akt KM 10838/10. 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać 

w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A, odpis protokołu 

opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygn. akt II Co 292/11. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

OGŁOSZENIA RSM „PRAGA” 

Ogłoszenie o licytacji 
 

 

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

Informujemy, iż w dniu 12.01.2015 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 pierwsza 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 o 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 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

236.550,00 zł   tj. TYLKO   3.778,75 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. 
 

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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OGŁOSZENIA RSM „PRAGA” 

Ogłoszenie o licytacji 
 

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

Informujemy, iż w dniu 10.02.2015 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 18 położonego w Warszawie przy ul. Kamińskiego Aleksandra 22, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00163772/0. 

 

 Lokal mieszkalny znajduje się na parterze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. 

 Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 68,70 m2.  

 W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych.  

 Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie).  

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej. 
 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 381.148,00 zł.  

Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

285.861,00 zł   tj. TYLKO   4.161,00 zł/m
2

 

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 66 1020 1097 0000 7202 

0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 38.114,80 zł w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ 

rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych. 
 

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

Warszawy Pragi-Północ Juliana Banachowicza miesząca się w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 oraz pod numerem telefonu:  

22 465-67-15, 22 465-67-16, po powołaniu się na sygnaturę akt KM 419/14. 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego z akt 

postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygn. akt I Co 3561/11. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

Ogłoszenie o licytacji  
 

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

Informujemy, iż w dniu 05.02.2015 r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 23 położonego w Warszawie przy ul. Kamińskiego Aleksandra 22A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00392969/2. 
 

 Lokal mieszkalny składa się z 2 samodzielnych pokoi i jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki, wc, balkonu. 

 Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 67,30 m2. 

 W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych. 

 Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie). 

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej. 
 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 393.368,00 zł.  

Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

295.026,00 zł   tj. TYLKO   4.383,74 zł/m
2

 
 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 31 1020 1042 0000 8902 

0113 1283 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 39.337,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 

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

Warszawy Pragi-Północ Jerzego Bojanowskiego miesząca się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 73/15 oraz pod numerem telefonu:  

22 870-72-00, po powołaniu się na sygnaturę akt KM 18/11. 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać 

w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A, odpis protokołu 

opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sadowego. Sądowa sygn. akt I Co 1627/14. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 
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 Zamienię mieszkanie spółdzielczo

-lokatorskie, M3 - 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, zabudowana 

loggia, przy ul. Radzymińskiej na 

większe 3, 4 pokoje w RSM Praga 

(adm. Kijowska, Jagiellońska, 

Targówek). Spłacę zadłużenie. 

Telefon po 17-tej: 607 871 316 

 

HARMONIA ŻYCIA 
 

ŻYCIE HARMONIJNE, 
DOBRZE SIĘ UKŁADA, 
ALE ŻYĆ W HARMONII, 
TO SZTUKA NIE LADA, 
BO HARMONIA ŻYCIA, 
TO TYM SIĘ CECHUJE, 
KAŻDY SOBIE HULA, 
LECZ NIE PODSKAKUJE. 
GDYBYŚ PODSKAKIWAŁ, 
RAZ WYŻEJ RAZ NIŻEJ, 
TO NAJPIERW BYŚ POCZUŁ, 
ŻE CIĘ BOLĄ KRZYŻE. 
POTEM KRZYWE NOGI, 
GNĄ SIĘ W PARAGRAFY,  
GARNITURY TRZEBA, 
POCHOWAĆ DO SZAFY. 
KIEDY ŹLE PODSKOCZYSZ,  
„TRYBUNAŁ DOMOWY”, 
NIE POZWOLI NIGDZIE,  
WYCHYLIĆ CI GŁOWY. 
I BĘDZIESZ ODKRYWAŁ, 
WCIĄŻ, NA KAŻDYM KROKU, 
ŻEBYŚ NIE MÓGŁ NIGDY, 
PODSKOCZYĆ NA BOKU. 
TAK HARMONIA ŻYCIA, 
IDZIE W DYSHARMONIĘ, 
GDY JĄ ZLEKCEWAŻYSZ, 
DŁUGO NIE POCIĄGNIESZ. 
WNET ZAKOŃCZYSZ ŻYCIE, 
ZŁE I W NIEDOSTATKU, 
A WIĘC NIE PODSKAKUJ, 
BO DOZNASZ UPADKU. 

Ogłoszenie o licytacji  
 

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

Informujemy, iż w dniu 24.02.2015 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy 

ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

nr 43 położonego w Warszawie przy ul. Kamińskiego Aleksandra 6A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00303492/7. 
 

 Lokal mieszkalny usytuowany jest na 3 i 4 piętrze w budynku wielolokalowym i składa się z 6 pokoi, kuchni, łazienki, 2 wc i przedpokoju. 

 Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 139,05 m2. 

 W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych. 

 Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie). 

 Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej. 
 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 623.646,00 zł.  

Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 
 

467.734,50 zł   tj. TYLKO   3.363,79 zł/m
2

 
 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 66 1020 1097 0000 7202 

0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 62.364,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 

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

Warszawy Pragi-Północ Juliana Banachowicza miesząca się w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 oraz pod numerem telefonu:  

22 465-67-15, 22 465-67-16, po powołaniu się na sygnaturę akt KM 949/12. 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego z akt 

postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygn. akt I Co 3436/12. 
 

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

Zapraszamy do licytacji !!! 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie. 
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