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Tężnia przy ul. Floriańskiej
– nowe miejsce spotkań!
Z inicjatywy Radnego ze Stowarzyszenia Kocham Pragę powstała kolejna już tężnia na Pradze-Północ.
Tężnia, która już niedługo zostanie uruchomiona na skwerze przy ulicy Floriańskiej to
już druga tego typu inwestycja, która powstaje
na Pradze i druga, która powstaje z inicjatywy
Radnych Klubu Kocham Pragę.
Znakomicie przyjęty pomysł tężni na placu
Hallera (laureatki Nagrody Architektonicznej
w kategorii „najlepsza przestrzeń publiczna”), do
której mieszkańcy licznie przybywali nawet z własnymi krzesełkami spowodował zainteresowanie
się koleją lokalizacją. I nowa tężnia powstała!
To mini tężnia na rzucie sześcioboku, wokół
której mieszkańcy będą mogli spacerować lub
posiedzieć i korzystać z zalet przebywania wokół niej będąc jednocześnie w mieście. Tężnia
to konstrukcja drewniana z wypełnieniem tarniną, po której spływać będzie solanka. Cały teren

zostanie oświetlony, a wokół pojawią się ławki,
na których mieszkańcy będą mogli odpocząć.
Patrząc na popularność tężni, która stanęła kilka lat temu na placu Hallera, szczególnie
wśród seniorów, którzy często nie mają możliwości wyjazdu poza granice miasta odpoczynek
w takim miejscu to forma spędzania wolnego
czasu. Wokół tężni zawiązują się sąsiedzkie
relacje, poznają się często osoby, które od kilkudziesięciu lat mieszkały w tym samym bloku,
a korzystając z uroków przebywania wokół tężni mają możliwość poznania siebie bliżej.
Radny Jacek Wachowicz: niezwykle się
cieszę, że mieszkańcom przypadł do gustu mój
pomysł stworzenia miejsca integracji sąsiedzkiej,
ale też miejsca, gdzie w zgiełku miasta ale trochę
na uboczu każdy będzie mógł złapać oddech.

Dosłownie. Przypomnę, że pomysł zbudowania
tężni solankowej przy ulicy Floriańskiej zgłosiłem w ramach budżetu obywatelskiego w 2019
roku. Mieszkańcy podczas głosowania zdecydowali, że pomysł ten warto zrealizować i że jest to
potrzebna inwestycja, a kolejna tężnia powinna
pojawić się na mapie Pragi w innej części Dzielnicy. Przy tej okazji koniecznie trzeba podkreślić
fakt, że tężnia powstała z zachowaniem troski
o zieleń będącą dotychczas na skwerze. Część
musiała być przesadzona w inne miejsce ale została na tym skwerze, a wykonawca zobowiązał
się do zakup i zasadzenia nowych roślin w razie
uszkodzenia rosnących na skwerze przed rozpoczęciem inwestycji. Słowa miejskich aktywistów
wypowiadanych w różnych mediach m.in. Pana
Michalskiego, twierdzących, że zieleń jest nisz-

czona i zabetonowałem skwer absolutnie mijają
się z prawdą i są krzywdzące. Mam nadzieję, że
czas spędzony wokół tężni będzie sprzyjał nie
tylko wypoczynkowi, integracji, zawiązywaniu
nowych znajomości, ale również poprawie zdrowia użytkowników ,,floriańskiej” tężni.
Zastępca Burmistrza Dariusz Wolke: pomysł budowy drugiej tężni na Pradze-Północ
bardzo mnie ucieszył. Ze zdziwieniem przyjąłem jednak wypowiedzi „aktywistów” i niektórych radnych, którzy twierdzili, że w czasie
realizacji pomysłu ucierpi zieleń. Chciałem
potwierdzić, że w czasie budowy tężni nie
zniszczono zieleni, a jeśli – w trakcie prac –
uszkodzono jakąś roślinność, to w jej miejsce
pojawiły się nowe nasadzenia. Już wiosną będziemy mogli cieszyć się tężnią przy Floriańskiej, do której serdecznie zapraszam. 

OPINIE MIESZKAŃCÓW
„To bardzo dobry pomysł. Tężnia na Hallera
przyciąga tłumy. Tu będzie pewnie podobnie,
szczególnie teraz, kiedy nie wiadomo, czy będziemy mogli swobodnie wyjeżdżać. Takie mini
„sanatorium” w mieście jest potrzebne.”
■
„Mieszkam na ul. Blaszanej. Dotychczas jeździliśmy z żoną, która jest astmatykiem, na Plac
Hallera. Bardzo się cieszę, że tak blisko naszego
domu będzie teraz tężnia. To dobrodziejstwo dla
zdrowia.”
■
Hanna Budzisz – mieszkanka Floriańskiej:
„Tężnia na Floriańskiej to rewelacyjny pomysł!
Będzie to doskonałe miejsce do odpoczynku
i podreperowania zdrowia. Z utęsknieniem czekamy na jej uruchomienie. Prezentuje się też
świetnie. Wzbogaciła krajobraz miejski ciekawą
formą architektoniczną. Gratuluję pomysłodawcy, architektowi i wykonawcom”.

STOP likwidacji
części Szpitala
Praskiego!
- czytaj na s. 7
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Drodzy
Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk drugi numer naszych
„Wiadomości”. Tematów godnych uwagi na Pradze
jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie o wszystkim
napisać. Staramy się prezentować to, co dla nas,
Prażan najważniejsze i czym Praga żyje.
W tym numerze przybliżymy ideę miedzy
innymi Praskiego Traktu Książęcego – szeroko
komentowaną ostatnio w mediach. Jak wszyscy
miłośnicy Pragi chcemy, aby nasza Dzielnica rozwijała się i była coraz piękniejsza. Liczymy bardzo, że naszym artykułem przekonamy wszystkich, że warto to zrobić, warto podjąć ten trud!
Życzę miłej lektury oraz zapraszam do
współpracy.
Redaktor naczelna – Barbara Domańska

Stowarzyszenie
Kocham Pragę
pracuje
dla Państwa!

Burmistrzowie i Radni
Stowarzyszenia Kocham Pragę

Z-ca Burmistrza
Dariusz Wolke

telefon: 22 44 37 903,
mail:
dwolke@um.warszawa.pl

Z-ca Burmistrza
Dariusz Kacprzak

telefon: 22 44 37 900,
mail:
dkacprzak@um.warszawa.pl

Jacek Wachowicz

mail:
radnywachowicz@op.pl

Barbara Domańska
mail:
bdomanska@radni.um.
warszawa.pl

Andrzej Sowa

mail:
asowa@radni.um.
warszawa.pl

Kamil Ciepieńko

mail:
radny@kamilciepienko.pl

Kultura
w czasach pandemii

Organizacja wydarzeń kulturalnych w czasach panującej w dalszym ciągu pandemii stanowi wyzwanie.
Od zeszłego roku wszystkie inicjatywy realizowane są w formule on-line. Tak też się dzieje w sezonie zimowym.
Jednakże wbrew pozorom udało nam się razem z Urzędem Dzielnicy umilić mieszkańcom zimowe wieczory
koncertami, a przed nami kolejne wydarzenia.
Urodziny Pragi
10 lutego obchodziliśmy 373. rocznicę nadania
praw miejskich Pradze. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach Pragi-Północ. Od
tego momentu Praga pojawia się na kartach historii wyraźnie, a jej rozwój zdecydowanie nabiera tempa. Co roku organizujemy tego dnia uroczystą sesję Rady Dzielnicy oraz rekonstrukcję
wydarzeń sprzed ponad trzech wieków, podczas
których spotykamy się z mieszkańcami i wspólnie świętujemy. W tym roku obchody musiały
przybrać inną formułę. Z okazji Urodzin Pragi,
przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Targowej,
stanęła plenerowa wystawa poświęcona wydarzeniom z XVII wieku, ale nie tylko. Na sześciu
edukacyjnych tablicach znaleźć można informacje o początkach kształtowania się lokalnej tożsamości, o nadaniu praw miejskich przez króla
Władysława IV, o herbie, który używany jest do
tej pory przy okazji najważniejszych rocznic i obchodów na Pradze. Dodatkowo wystawa wzbogacona została o kalendarium najważniejszych
wydarzeń na Pradze do roku 2002.
Oprócz plenerowej wystawy, którą mieszkańcy mogą oglądać zorganizowany został
koncert Kapeli Praskiej, który transmitowany
był na żywo z Syreniego Śpiewu w Centrum
Praskim Koneser. W ten sposób, muzycznie,
mogliśmy chociaż trochę dać Państwu radości
w ten dzień i przypomnieć o naszej lokalnej
tożsamości i świadomości i o tym, że na Pradze
dobrze się żyje. Mamy tylko nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli możliwość spotkać
się na żywo.
Burmistrz Dariusz Kacprzak: Tegoroczne obchody rocznicy nadania praw miejskich
Pradze niestety musiały zostać zorganizowane
w formie on-line ze względu na ciężką sytuację pandemiczną, z którą mamy cały czas do
czynienia. Jednak Urodziny Pragi to święto
dzielnicowe, podczas którego powracamy do
naszych korzeni i historii, a przywiązanie do
miejsca, w którym żyjemy i identyfikacja z nim
staje się silniejsza. Mam nadzieję, że Praga zawsze będzie dla mieszkańców miejscem, do którego z przyjemnością się wraca.
Jacek Wachowicz, Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy: coroczne obchody nadania
praw miejskich Pradze stają się okazją do spotkania z mieszkańcami, wspólnej zadumy nad
podstawowymi wartościami. To czas, kiedy
przypominamy sobie nasze dzieje, a Praga staje się nie tylko miejscem do mieszkania, ale też
miejscem, z którym się utożsamiamy i które jest
naszym miejscem na ziemi.

Praski Karnawał Balkonowy
W ostatnią sobotę karnawału, z inicjatywy radnego Kamila Ciepieńko, miała miejsce druga

Praskie Dni Teatru

odsłona mobilnej dyskoteki. Pierwsza edycja
dyskoteki balkonowej cieszyła się ogromną popularnością, ale edycja druga przerosła nasze
oczekiwania. Ponad 3 tysiące osób oglądało
transmisję na żywo na profilu Urzędu Dzielnicy na Facebooku, pojawiło się prawie 7 tysięcy
komentarzy. Transmisję oglądali mieszkańcy
nie tylko Pragi-Północ, ale całej Warszawy,
a były też z nami osoby z Włoch czy Szkocji.
Mobilna platforma z grającym największe
hity dj’em przejechała przez ponad 30 praskich ulic, a platforma zatrzymała się około
20 razy w najróżniejszych częściach Dzielnicy
i w ten sposób umilała sobotni, chłodny wieczór przechodniom i mieszkańcom w domach.
Dziesiątki osób tańczyły na ulicy, a jeszcze
więcej na balkonach i w oknach. Tańcom nie
było końca, a pozdrowienia, te z balkonów
i te w komentarzach, lały się strumieniami
z całego świata.
Kamil Ciepieńko, Radny Dzielnicy: wychodząc z inicjatywą zorganizowania dyskoteki
balkonowej nie spodziewałem się, że spotka się
z tak pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców najróżniejszych zakątków Pragi, Warszawy, a wręcz świata. Po niezwykle udanej drugiej
edycji spotykam się z wieloma wypowiedziami,
w których Praga-Północ stawiana jest za przykład i chwalona za pomysł wydarzenia na miarę
czasów pandemii. Są to niezwykle miłe słowa,
które zachęcają do dalszej pracy i działania na
rzecz mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się rozszerzyć formułę tego
wydarzenia i zorganizować mobilny koncert na
żywo. Pracujemy już nad tym pomysłem.

Praskie Dni Teatru
Praskie Dni Teatru to nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Pragi. Wyszliśmy z inicjatywą
wsparcia kultury i grup teatralnych funkcjonujących na Pradze, która od zawsze ceniona
jest za swoją różnorodność, przede wszystkim artystyczną. W ostatnim czasie grupy
teatralne i miejsca związane z działalnością
kulturalną musiały się zmierzyć z ograniczeniami w działalności, dlatego też chcielibyśmy wspomóc działalność praskich teatrów,
a mieszkańcom umożliwić kontakt ze sztuką.
Praskie Dni Teatru to wycieczka po instytucjach kultury, którą rozpoczniemy 8 marca na
placu Hallera, w Teatrze XL, a cały przegląd
potrwa 16 dni, podczas których swoje przedstawienia zaprezentuje osiem grup teatralnych.
Przedstawienia prezentowane przez poszczególne grupy dostępne będą on-line na oficjalnym profilu Urzędu Dzielnicy Praga-Północ
na Facebook’u.
Kamil Ciepieńko, Radny Dzielnicy: każdy znajdzie coś dla siebie podczas tego wydarzenia. Będą chwile zadumy i wzruszenia,
ale też śmiechu i humoru. Najmłodsi również
będą mieli możliwość zobaczenia przedstawień
skierowanych specjalnie do nich. Zadbaliśmy
również o to, żeby przed każdym przedstawieniem przedstawiciele poszczególnych teatrów
opowiedzieli o ich działalności, planach na
przyszłość, a także o samym przedstawieniu.
Liczę na to, że ta inicjatywa spodoba się mieszkańcom, a widownia przed szklanym ekranem będzie większa niż ta, którą pomieściłaby
widownia teatru. 
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Czy smog zabija Pragę?
Trasa potrzebna do życia!

ul. Ząbkowska

uporczywie skargi do m.in. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego, które były każdorazowo
oddalane. Wstrzymało to budowę na wiele lat.
To pokazuje jak brak zgody i torpedowanie
wszelkich pomysłów przyjaznych dla mieszkańców, wstrzymuje wszystkie kluczowe dla rozwoju
Dzielnicy inwestycje, generując przy tym milionowe straty dla budżetu miasta. Na budowę wydano ogromne pieniądze, a trasa nie jest skończona i nie spełnia swej funkcji. Te brakujące
750 metrów to koszt ok. 30 mln zł. Trochę dobrej
woli władz, działanie ponad podziałami dla dobra mieszkańców, a nie doraźnej polityki i życie
Prażan, wszystkich warszawiaków i mieszkańców okolic będzie łatwiejsze, bo szybciej i sprawniej będą mogli poruszać się po mieście. Warto
dodać, że jest przygotowana aktualna dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Jesteśmy mocno zaangażowani w tę sprawę, dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja została
zakończona z powodzeniem.

Jacek Wachowicz
– Radny Stowarzyszenia
Kocham Pragę
Od lat pracuję na rzecz mieszkańców Pragi,
znam bolączki życia codziennego w Dzielnicy
i z radością obserwuję też pozytywne zmiany,
do których to Stowarzyszenie Kocham Pragę,
we współpracy z innymi podmiotami – samorządem, organizacjami pozarządowymi itp.
się przyczynia. Właśnie, współpracy potrzeba,
aby dokończyć budowę Trasy Świętokrzyskiej.
Etatowi aktywiści zablokowali, uniemożliwili
jej dokończenie przez wiele lat. Podnoszę ponownie kwestię tej inwestycji, bo jest ona konieczna dla naszego rozwoju. Liczę na pomoc

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
zdrowia, pogody ducha.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
da siłę i nadzieję nam wszystkim.
Członkowie stowarzyszenia Kocham Pragę

tych, którym los Dzielnicy i jej mieszkańców naprawdę jest ważny. Moim
zdaniem wszyscy, a przede wszystkim
ekolodzy powinni go poprzeć. Trasa to
mniej smogu, czyste powietrze, brak
korków. Marzenie ekologa po prostu.
Przyznam, że liczyłem na to, że z okazji
EURO 2012 nasza Praga skorzysta, że
trasa będzie dokończona, a w zasadzie
to tylko lifting Dworca Wschodniego się odbył
owszem, z sukcesem, ale to mało. Dlatego też
ponownie podjęliśmy starania zainteresowania
władz samorządowych i centralnych dokończeniem budowy. Liczymy na pomoc wszelkich
przychylnych podmiotów i instytucji. Mam już
pierwsze pozytywne sygnały odzewu na nasz
apel – zaproszenie na spotkanie w tej sprawie
wystosowała Pani Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Maria Gosiewska. Było to spotkanie
konstruktywne, w miłej atmosferze, a dotyczyło także wielu innych tematów związanych
z Pragą.

Dariusz Kacprzak
– Wiceburmistrz Dzielnicy
Praga-Północ:
Trasa Świętokrzyska, jej dokończenie, to inwestycja niezbędna dla usprawnienia transportu

ul. Targowa

W imieniu Stowarzyszenia Kocham Pragę, które reprezentuje mieszkańców, Radny Jacek Wachowicz zwrócił się z ogromną prośbą o pomoc
w dokończeniu inwestycji ponad podziałami
politycznymi. Zwróciliśmy się w tej sprawie do
Pana Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zarządów i Rad sąsiednich dzielnic,
Radnych m.st. Warszawy, do Pana Premiera
Mateusza Morawieckiego, do Pana Ministra
Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a także
do wszystkich Posłów z Warszawy.
W dobie obecnego tempa inwestycyjnego mamy nadzieję na pomoc w dokończeniu
niewielkiego w sumie odcinka trasy, która jest
ogromnie ważna nie tylko lokalnie. Odciąży
to zakorkowane ulice Pragi-Północ. Aktualnie
na skutek braku przepustowości praskich ulic,
korki stanowią plagę dla takich ulic jak Aleja
Zieleniecka, Targowa, Jagiellońska, Ząbkowska,
Grochowska, Zamoyskiego oraz Okrzei. Korki
intensyfikują smog, który jest dla Pragi-Północ
wielkim problemem, z pewnością przyczynia
się do pogorszenia stanu zdrowia Prażan i ich
śmiertelności. Statystyki pokazują, że zgonów
na Pradze jest procentowo najwięcej w Warszawie. Dokończenie budowy Trasy Świętokrzyskiej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości
powietrza na Pradze, ale w całej Stolicy. Dokończenie brakujących 750 metrów Trasy Świętokrzyskiej nie tylko poprawi stan powietrza,
przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa
drogowego oraz odciążenia bocznych ulic, które
ze względu na brak Trasy Świętokrzyskiej przejmują rolę tranzytową. Budowa rozpoczęła się –
jak wspomnieliśmy – w 2008 roku i była wielokrotnie, bezzasadnie oprotestowywana przez
praskich aktywistów – Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców Michałów wnosiło kilkakrotnie,

ul. Targowa

Dokończenie budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Kijowskiej jest absolutnie konieczne. Początki budowy to rok 2008.
Niestety, wielokrotnie bezzasadnie oprotestowana przez tzw. Aktywistów praskich, inwestycja nie doczekała się na razie zakończenia.
Stawiamy sobie za cel upomnienie się o naszą Pragę i powracamy do tematu.

w Dzielnicy. To ważne dla kierowców nie tylko
lokalnych. Mam nadzieję, że mimo sytuacji
obecnej i wszelkich oszczędności akurat na tę
budowę znajdą się środki, a po latach Trasa zostanie wreszcie w pełnym kształcie oddana do
użytku.

Mieszkańcy:
Trasa Świętokrzyska jest potrzebna nie tylko Pradze, ale całemu miastu. Kibicujemy
Radnemu Wachowiczowi i Kocham Pragę
w tej walce, bo pewnie będzie to długa droga.
Ale warto.
„Kierowcy czekają na dokończenie trasy
z utęsknieniem. A przecież tam, gdzie miasto,
tam, i samochody. Nie da się inaczej. Dajcie kierowcom płynnie jeździć, a Prażanom żyć bez
korków i smogu.
TAK dla Trasy Świętokrzyskiej!” 

Zielone światło
dla budowy ronda
Burmistrz Dariusz Kacprzak (Kocham Pragę) – Rada Dzielnicy podjęła praktycznie jednogłośnie stanowisko w sprawie konieczności
poprawy płynności ruchu w rejonie ul. Jagiellońskiej i Ratuszowej poprzez budowę ronda.
Podzielam stanowisko radnego Jacka Wachowicza (Klub Radnych Kocham Pragę), który był
pomysłodawcą tego rozwiązania i inicjatorem
podjęcia stanowiska – budowa ronda rozwiąże
wiele komunikacyjnych problemów w tym rejonie. Podjęte stanowisko przesłaliśmy do ZDM,
który jest zarządcą tych dróg.
Na marginesie dodam, że w ostatnich
dniach, jako zarządca dróg gminnych, otrzymałem do zaopiniowania wyrażenie zgody na
uzgodnienie zjazdów z dróg publicznych do planowanego osiedla, które ma być budowane na
terenach Poczty Polskiej w kwartale ulic: Jagiellońska, Ratuszowa, Borowskiego, Brechta,
w ramach rządowego projektu Mieszkanie+.
Przesyłając materiały do ZDM wskazałem na
konieczność zawarcia umowy (art. 16) z inwestorem właśnie w taki sposób by inwestor przebudował ten układ drogowy i by wybudował rondo.

Wiceprzewodniczący Rady dzielnicy Jacek Wachowicz (Kocham Pragę) – mam satysfakcję z tego, że zaproponowane przeze mnie
rozwiązanie uzyskało poparcie Rady Dzielnicy, za co wszystkim radnym bardzo dziękuję.
Sama satysfakcja to jednak za mało. Dla mnie,
w mojej pracy radnego, zawsze liczy się efekt docelowy, czyli wybudowanie ronda. Zdaję sobie
sprawę, że przed nami jeszcze długa droga, by
przekonać włodarzy Miasta o zasadności tego
projektu ale jedno jest pewne, że sfinansowanie
tego zadania przez inwestora, który zamierza
wybudować około 500 mieszkań w okolicy, to
szansa której ZDM nie może przeoczyć. 
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Ludzie Pragi
z urodzenia
lub wyboru!
Z naszą ukochaną Pragą losy swoje związało
z urodzenia lub z wyboru wielu wspaniałych ludzi – osobowości ze świata kultury, społecznicy,
rzemieślnicy. Niektórych znamy, inni są może
zbyt mało znani, doceniani. Na łamach naszej
gazety będziemy prezentować ludzi Pragi – osoby, które warto poznać, przypomnieć sobie, zapamiętać. Tworzyli i tworzą historię dzielnicy,
tego niepowtarzalnego miejsca o niezwykłym
klimacie.
Czy pamiętają Państwo pierwsze TBS-y
czyli mieszkania Towarzystwa Budownictwa
Społecznego?
To już tyle lat – około 20 lat. Problem mieszkalnictwa od dawna jest bolączką nie tylko
naszej dzielnicy. TBS-y dały szanse na własne
lokum wielu Prażanom.
A prezesem Towarzystwa Budownictwa
Społecznego na Pradze Północ był Pan Bogdan
Koźmiński. Społecznik, były opozycjonista,
człowiek aktywny, barwny, kochający Pragę. Z pewnością wart zapamiętania. Wprawdzie jak sam pisze – rodzice pochodzili nie
z Pragi, lecz z Wielkopolski i z Krakowa. Sam
bohater urodził się w Krakowie, ale jak sam
mówi:
„Z Pragą jestem związany od 1965 r. do
chwili obecnej. Nie wyobrażam sobie życia
poza moją ukochaną dzielnicą. Naprawdę nie
ma takiego drugiego miejsca na świecie! Praga jest tylko jedna. Praga Południe to przecież
Grochów i do tej nazwy powinna ta dzielni-

W pierwszym numerze naszych Wiadomości
zobaczyli Państwo zdjęcie, na którym członkowie Stowarzyszenia Kocham Pragę dziękują
Księdzu Bogusławowi Kowalskiemu wręczając
Jaskółkę Dobroczynności.
Czy jest to wyróżnienie? Otóż jest pomysłem Radnego Jacka Wachowicza, a obecnie nagrodą naszego Stowarzyszenia dla ludzi, którzy
pozytywnie dla dobra społecznego działają na
Pradze.
A nagroda była reakcją na grubiańskie zachowanie radnego Walkiewicza wobec Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy
Jagiellońskiej. Swego czasu z puli środków zakupili oni szafki dla dzieci do szkoły. Radny zarzucił Radzie Rodziców wymuszanie pieniędzy
od pozostałych Rodziców.

Radny Walkiewicz nazwał prażan, Rodziców – „patologią”. Mimo ostrej reakcji oburzonych rodziców i radnych, np. Jacka Wachowicza nie przeprosił Rady Rodziców za swoje
zachowanie. Było to tak niesprawiedliwe, rażące zachowanie, że należało jakoś zadośćuczynić i Rodziców przeprosić. Znacie Państwo to
uczucie, gdy jesteście świadkami czegoś złego,
niewłaściwego i wstydzicie się za osobę, która
czyni niewłaściwie, choć to nie wy powinniście
się wstydzić. To był właśnie taki moment.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Rodzice zostali przeproszeni i nagrodzeni, a pomysł na przyznawanie Jaskółki Dobroczynności się przyjął. Już szukamy kolejnych Laureatów! 

Bogdan Koźmiński

ca powrócić. Zwłaszcza, że ma swoją własną
i piękną historię: w czasie powstania listopadowego zwycięska bitwa z Rosjanami miała miejsce pod Olszynką Grochowską a nie Olszynką
południowo – praską . Przy okazji postulat do
włodarzy obu dzielnic: załatwcie wreszcie tę
sprawę! W końcu Praga jest tylko jedna, a nazwa ta na zawsze jest i będzie związana wyłącznie z Pragą Północ”.
Lokalny patriotyzm, godny upamiętnienia .
Zachęcamy Państwa także do zastanowienia nad tym, kto Państwa zdaniem, może
być bohaterem rubryki Ludzie Pragi. Prosimy
o kontakt: wiadomosci@kochamprage.pl 

SOWA działa!
W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych
adres mailowy asowa@radni.um.warszawa.pl
i zgłaszania wszelkich spraw, które Państwa
niepokoją, nurtują. Spraw, w których rozwiązanie, jako radny Stowarzyszenia Kocham Pragę,
chętnie się zaangażuję i spróbuję Państwu pomóc je rozwiązać. 

VII Ogród Jordanowski

Zwykle prosiłem dzielnicowe instytucje odpowiedzialne za małą infrastrukturę o zamontowanie dodatkowych ławek dla mieszkańców, które
pozwalają usiąść, odpocząć, porozmawiać z sąsiadami pozytywnie wpływając na międzyludzkie stosunki i integrując społeczeństwo lokalne.
W tym wypadku było odwrotnie. Poprosiłem
o zdemontowanie ławki, która zagrażała dzieciom
zjeżdżającym z górki w Ogródku Jordanowskim
przy ulicy Namysłowskiej. Szczególnie tym najmłodszym, które nie potrafiły zmienić toru jazdy.
Dziękuję Pani Agnieszce za zgłoszenie
w imieniu rodziców maluchów problemu a Pani
Dyrektor Jordanka za błyskawiczną reakcję
i usunięcie ławki z toru zjazdów. Było niebezpiecznie, jest bezpiecznie. Maluchom życzę przyjemnej zabawy a rodzicom, którzy nie muszą już
pamiętać o asekuracji zjeżdżających dzieci pełnej radości z obserwacji popisów swoich pociech.
Jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do bezpośredniego kontaktu ze mną na

Jaskółka dobroczynności

„Człowiek jest tyle wart
ile może dać z siebie innym”
Praskie Centrum Aktywności Kocham Pragę
to miejsce już jest wyjątkowe, ponieważ tworzone z potrzeby serca. To będzie miejsce przyjazne
dla każdego aktywnego, życzliwego człowieka, który ma pasję, pomysł, potrzebę pracy na
rzecz innych i własnego rozwoju czyli dla dobra
wspólnego.
Chcę, aby to miejsce tętniło życiem – gościło artystów, społeczników, ludzi z różnych grup
wiekowych, zawodowych, których łączy pozytywne nastawienie do świata i aktywność.
Na Targowej 32 odbywać się będą wernisaże, spotkania z artystami, będzie można
przyjść na ciekawe spotkanie, warsztaty, zajęcia
muzyczne, a nawet… obejrzeć mecz, a może zapisać się na zajęcia kulinarne, językowe lub na
warsztaty treningu umysłu! To miejsce jest dla
młodzieży i seniora!
Zapraszamy Państwa do wspólnego tworzenie tego miejsca. Jeśli macie pomysły na organizację zajęć, spotkań, jeśli chcecie się spotykać, aby rozwijać wspólne zainteresowania

– to zgłoście się do nas. Planujemy także pomóc
w organizacji małych, kameralnych spotkań
okolicznościowych – szukacie pięknego miejsca w samym centrum Pragi – to właśnie tu,
Targowa 32 zapraszamy. To miejsce Prażanek
i Prażan – twórzcie je z nami.
Myślę, że wielu osobom brakuje miejsca,
gdzie w przyjaznej, przyjacielskiej atmosferze
można miło spędzić czas, miejsca, które jest
niekomercyjne, a po prostu miłe i „swojskie”.
Lokal wyremontowaliśmy oraz opłacamy
czynsz z własnych środków – diet radnych oraz
składek członkowskich.
Bardzo proszę o kontakt osoby aktywne,
pomysłowe, życzliwe –
info@kochamprage.pl
lub radnywachowicz@op.pl

Jacek Wachowicz
– Prezes Stowarzyszenia Kocham Pragę
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Plamy nie było!
Początek roku to czas podsumowań tego co udało się zrobić w roku poprzednim.
Dziś przybliżymy jak pracował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy (WSZ),
nadzorowany przez naszego Burmistrza – Pana Dariusza Kacprzaka (Kocham Pragę).
Rok 2020 był trudny ze względu na panującą pandemię, ograniczenia w funkcjonowaniu zarówno Urzędu jak i mieszkańców
Dzielnicy. Pomimo tego, pracownicy Wydziału obsłużyli świadczenia 12 469 praskich rodzin, co przełożyło się na 18 632 osoby.
Dzięki temu Urząd wypłacił w formie świadczeń prawie 70 milionów złotych, z czego na główną pomoc, tj. 500+, kwotę ponad
53 milionów.
Pracownicy Wydziału zrealizowali 7903 nowe wnioski,
przeprowadzili 1224 postępowania administracyjne oraz wydali
346 kart dużej rodziny i 360 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach.
Burmistrz Dariusz Kacprzak (Kocham Pragę): Mnie cieszy,
że pomoc naszym mieszkańcom udzielana była bez zakłóceń. Pojedyncze przypadki niezadowolonych mieszkańców występowały
jednak w praktycznie wszystkich przypadkach. Problemem było
to, że osoby te nie składały kompletnych dokumentów lub robiły
to po terminie. Moją uwagę zwróciła kwestia dłużników alimentacyjnych – pracownicy Wydziału prowadzili aż 751 postepowań
w roku 2020 i odzyskali 1 055 293 zł z tego tytułu. To bardzo dobry wynik.
Oprócz zadań związanych z wypłatą świadczeń i windykacją, Wydział realizował samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi projekty z zakresu profilaktyki. Do
najważniejszych z nich można zaliczyć: Praga Przeciw Przemocy
(przeprowadzona przez Fundację A.R.T.), Warsztaty malarskie
dla praskich dzieci (przeprowadzone przez Fundację Godnie
Żyć), Świadoma młodzież – Praga Północ – przeprowadzenie
warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie Dzielnicy,
na które składały się: profilaktyka uzależnień oraz pierwsza pomoc (zrealizowane przez Fundację Verita), Zajęcia terenowe na
zielonych ternach Pragi Północ (zrealizowane przez Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii), Hop-hop to
Hop-hop – projekt polegał na nauce języka angielskiego poprzez
pisanie tekstów piosenek, przeprowadzono warsztaty tekściarsko-raperskie oraz nagrano teledysk (zrealizowane przez Kościół Armia Zbawienia), Uwierz w siebie – projekt skierowany
do żeńskiej grupy adresatów, polegający na przeprowadzeniu
warsztatów oraz spotkań wspierająco-motywujących (zrealizowany przez Fundację Godnie Żyć), Paczka świąteczna na Pradze
Północ (zrealizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej), Prowadzenie magazynu wsparcia społecznego dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ – dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
Ponadto, kontynuowano prowadzenie 9 placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży. Zadanie zlecono Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci,
Grupie Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ, Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Mimo ograniczeń
związanych z Covid-19 wszystkie placówki pracowały z dziećmi
w trybie zdalnym.
Naczelnik WSZ Bożena Polak (Urząd Dzielnicy): Rok 2020
był dla wszystkich wyjątkowo trudny ze względu na pandemię.
Mimo wielu trudności związanych z koniecznością pracy zdalnej, utrudnionego bezpośredniego kontaktu z klientami, Wnioskodawcy byli obsługiwani na bieżąco, nawet w okresie wzmożonego napływu wniosków w związku z kolejną edycją programu
Dobry start. Umożliwialiśmy różne formy kontaktu i przekazywania dokumentów – telefon, e-mail, skanowanie dokumentów,

uzupełnianie wniosków drogą e-mailową. Mimo zagrożenia
prowadziliśmy także bezpośrednią obsługę interesantów. Nie
wpływały skargi, znacznie mniej osób składało odwołania od decyzji. Warto wspomnieć, że tarcze antykryzysowe nałożyły na nas
obowiązek monitorowania terminów obowiązywania orzeczeń
o niepełnosprawności oraz kart pobytu cudzoziemców, co wiązało się i nadal wiąże z koniecznością przedłużenia decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń opiekuńczych i świadczeń
rodzinnych czy wychowawczych, a więc dodatkowymi obowiązkami. Nie zostawiamy żadnego Interesanta bez pomocy, nawet,
jeżeli sprawa nie dotyczy naszego Wydziału. Współpracowaliśmy
na bieżąco z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzaliśmy konkursy ofert, zrealizowaliśmy także diagnozę społeczną
w Dzielnicy. To wszystko było możliwe, ponieważ w Wydziale
Spraw Społecznych i Zdrowia pracuje zespół kompetentnych,
zaangażowanych i życzliwych pracowników, profesjonalnie wykonujących swoje obowiązki. Dzięki ich postawie, poświęceniu,
pracy w godzinach nadliczbowych udało się zrealizować wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi terminami, bez opóźnień,
świadczenia wypłacane były zgodnie z harmonogramem wypłat.
Za ich trudną pracę chciałabym im bardzo podziękować. Chciałabym złożyć podziękowania także Zarządowi Dzielnicy, który doskonale rozumie potrzeby i trudności pracy WSZ i zawsze służy
nam swoim wsparciem (m.in. przekazał dodatkowe środki finansowe oraz oddelegował pracownika innego wydziału do pomocy
w realizacji programu Dobry Start).
Radny Andrzej Sowa (Kocham Pragę): Wiem, że praca w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Praga-Północ
jest trudna i wymagająca poświęcenia. Ilość składanych wniosków jest ogromna. Wiem, że pracownicy często muszą pracować po godzinach by Prażanie dostali świadczenia terminowo na
konta, a bez których często nie mogliby zapewnić sobie i swoim
rodzinom podstawowych produktów czy opłacić czynszu. Za to,
jako członek Komisji Polityki Społecznej, w imieniu mieszkańców, bardzo dziękuję. Mogę podsumować, iż rok 2020 dla polityki
społecznej był rokiem udanym, choć przez coronawirusa podejmowane działania musiały zostać zmodyfikowane.

WAŻNE INFORMACJE
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
W 2020 r., odmiennie niż w latach ubiegłych, od 1 lipca 2020 r.
nie były składane wnioski o kontynuację wypłaty świadczenia
wychowawczego. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. okres zasiłkowy został wydłużony, a obecnie wydane decyzje obowiązują do 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres (2021/2022) będą przyjmowane od
dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
Prawo do świadczeń, zgodnie z art. 21 przedmiotowej ustawy,
będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
W przypadku złożenia wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca tego roku.
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń, a do 30 czerwca 2021 r. gwarancje prawa
do świadczenia od 1 czerwca.

Po tym terminie prawo do świadczeń będzie ustalone, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego,
nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka,
objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej (art. 18 ust. 2 ustawy).
Warto przypomnieć, że wnioski składa się w miejscu faktycznego zamieszkiwania, a nie zameldowania (art. 10 w związku
z art. 2 pkt. 11 ustawy).
Nowe wnioski na świadczenia rodzinne i alimentacyjne na
okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od 1.08.2021 r.,
a drogą elektroniczną od 1.07.2021 r. Złożenie wniosku do
31.08.2021 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń, do
31.10.2021 r. (fundusz alimentacyjny) i do 30.11.2021 r. (świadczenia rodzinne) ustalenie prawa do świadczenia odpowiednio
od 1.10.2021 r. i 1.11.2021 r.

HARMONOGRAM
WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
HARMONOGRAM WYPŁAT*
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego na rok 2021

styczeń

26.01.2021

luty

23.02.2021

marzec

26.03.2021

kwiecień

27.04.2021

maj

26.05.2021

czerwiec

25.06.2021

lipiec

27.07.2021

sierpień

26.08.2021

wrzesień

27.09.2021

październik

26.10.2021

listopad

25.11.2021

grudzień

21.12.2021

* wytnij i zachowaj harmonogram wypłat
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Markowska 16,
czyli o marnowaniu miejskich
zasobów lokalowych
Za każdym razem wyprawa ulicą Ząbkowską przyprawia o ból serca. Patrząc na smutny kikut budynku
przy ul. Markowskiej 16, każdy Prażanin czuć musi żal z powodu utraconej szansy na wyremontowanie
tej kamienicy mieszkalnej w jej pierwotnej funkcji.

Markowska 16

Większość mieszkańców pamięta, że dekadę
temu budynek ten stanowił dom dla ponad 50
rodzin. Na parterze, na rogu, był sklep mięsny, w którym zaopatrywali się chyba wszyscy
mieszkańcy Starej Pragi i Michałowa. Niestety, czas nie okazał się dla kamienicy łaskawy.
W 2013 r. konieczne było całkowite wykwaterowanie ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Odchylenie ściany szczytowej od pionu było tak znaczne, że niewystarczające były
klamry spinające konstrukcję. Konieczny był
remont odtworzeniowy. W tym czasie powstał
też projekt budowlany, przewidujący realizację
40 mieszkań na czterech kondygnacjach oraz
lokali usługowych w parterze.
Na nieszczęście dla Pragi, w Warszawie
zapanowała moda na tzw. działania społeczne.
Markowska 16 stała się ofiarą nowej legendy
miejskiej pn. „aktywne spędzanie czasu przez
mieszkanki i mieszkańców”. Koniecznie w tych
dwóch formach osobowych, bez tego się nie liczy. W ramach tego szaleństwa powstał projekt
miejsca „na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkanek i mieszkańców”. Miejsca sporego
– bo aż 5 kondygnacji na ten cel. Śmiem twierdzić, 5 kondygnacji nieużytków, pustej, niewykorzystanej, choć zapewne pięknie urządzonej
przestrzeni. Łącznie 2400 metrów kwadratowych. Na tej, niebagatelnej, powierzchni miało
się znaleźć m.in. centrum inicjatyw lokalnych,
sala sportowa DOJO, jadłodajnia, Placówka
Wsparcia Dziennego, harcówka oraz biura dla

organizacji pozarządowych. Miało być tak pięknie… Nieważne, że pusto.
Skąd te pesymistyczne proroctwa? To nie
wróżenie z fusów, lecz racjonalne myślenie poparte doświadczeniem. Ten wykwit miejskiej
mody widoczny jest na Pradze dość obficie.
Wystarczy sięgnąć okiem kilkaset metrów dalej, w stronę ulicy Targowej, gdzie dumnie pręży
się w swej okazałości Centrum Kreatywności.
Obok piękne sale Muzeum Warszawskiej Pragi.
Nieco dalej buduje się Centrum Kreatywności
Nowa Praga. Piękne, nowe. Tylko ludzi brak.
I ludzi żal, zwłaszcza tych, co czekają latami na
przydział mieszkania, a w zamian dostają przestrzeń, z której nigdy nie skorzystają.
Centrum przy Markowskiej miało zostać
oddane do użytku w 2020 roku. Jak na razie,
a mamy rok 2021, podziwiać możemy ceglane
mury i otwory okienne zabite dyktą. Ciąg dalszy
inwestycji przejęła od praskiego ZGN-u instytucja miejska. Nastąpiło to po tym, jak prascy
radni wystąpili do Prezydenta m.st. Warszawy
o przywrócenie koncepcji funkcji mieszkalnej.
W ramach odpowiedzi… odebrano Dzielnicy
prowadzenie inwestycji.
Tak zwane „Miasto” nie zwalnia tempa
i nadal realizuje swój plan pokrycia Pragi tzw.
centrami społecznymi. Już nie tylko budynki
mieszkalne padają ofiarą, lecz także… Szpital
Praski. Ta instytucja, służąca Prażanom i Warszawiakom od ponad 120 lat, traci budynek B,
by powstała tam noclegownia dla bezdomnych,

ośrodek dla osób uzależnionych i centrum seniora…
Stowarzyszenie Kocham Pragę mocno angażuje się w obie te sprawy. Walczymy o przywrócenie funkcji mieszkalnej przy ul. Markowskiej 16. Walczymy równie gorąco przeciw
destrukcji szpitala, bo do tego prowadzą te plany. Dajmy ludziom to, czego naprawdę potrzebują, a nie to, co narzuca rozwinięty do granic
absurdu miejski ideologizm. 
Pani Kazimiera,
mieszkanka ulicy Ząbkowskiej:
W tej kamienicy mieszkało kilkoro moich
znajomych. Gdy zaczął się remont, miałam
nadzieję, że to miejsce znowu zacznie żyć,
że zamieszkają tu kolejni ludzie, którzy przez
następne kilkadziesiąt lat będą tworzyć historię tego domu. Wielka szkoda, że do tego nie
dojdzie.
■
Dariusz Kacprzak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga- Północ:
Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że
na Pradze jest wystarczająca liczba obiektów
przeznaczonych na cele społeczne. Tylko na
potrzeby organizacji społecznych Dzielnica
wynajmuje ze swego zasobu lokale o powierzchni ponad 9 tys.m2. To, czego nam brakuje, to nowe mieszkania, i to powinno stanowić
priorytet w gospodarce zasobem lokalowych
Dzielnicy.

Etatowi aktywiści
czy miejscy
anarchiści?
Komentarz
Chuligan, wandal, anarchia są to określenia
pejoratywne – niestety, coraz częściej gloryfikowane wręcz przez „aktywistów” miejskich,
którzy organizują akcje coraz bardziej niezrozumiałe i absurdalne. Zachowania, które co powinny być raczej piętnowane, stają się, zdaniem
niektórych powodem do dumy.
Demolowanie chodników, samowolne organizowanie przestrzeni miejskiej, obraźliwe
napisy, wulgarne słownictwo są narzędziami
komunikowania się i działania miejskich aktywistów. Aktywista staje się synonimem anarchisty, może niedługo terrorysty nawet? Aktywiści nie liczą się z opiniami fachowców, nie
biorą pod uwagę zdania innego niż ich własne.
Deprecjonują znaczenie współpracy – mimo
deklaracji nie chcą współpracować z nikim, nie
chcą słuchać profesjonalistów w jakiejś dziedzinie, pozornie znają się na wszystkim – na architekturze, rewitalizacji, budownictwie, ekologii,
Zamiast kreować wzorzec współpracy, propagują hucpę, dewastację mienia publicznego –
czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że np. samowolne usunięcie płyt chodnikowych na Stalowej
i jego konsekwencje są kosztem i my wszyscy za
to płacimy. Są to publiczne pieniądze.
Jeśli uznajecie, Drodzy Aktywiści, że należy
zmienić coś w przestrzeni publicznej, usprawnić skorygować to, czy nie wiecie, że trzeba zebrać opinie innych, w tym fachowców, zaproponować rozwiązanie, pomysł i starać się wspólnie
z samorządem, czy właściwymi instytucjami
rozwiązać problem? Proste w sumie. Może jednak chodzi o to, by nie było prosto, a o to, by
był szum medialny, by się o Was mówiło, jacy
jesteście, Drodzy Aktywiści, waleczni, aktywni.
W efekcie – obniżacie standardy życia publicznego, dajecie zły przykład, podważacie, mimo
głoszonych deklaratywnych haseł, ideę samorządności i współpracy. Są to działania szkodliwe i nie pozostaną bezkarne.
Redakcja
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STOP likwidacji
części Szpitala Praskiego!
Miasto forsuje na siłę ulokowanie narkomanów w budynku B na terenie Szpitala Praskiego. Władze Warszawy jakby nie zauważają,
że na naszej Pradze już funkcjonują cztery placówki dla uzależnionych od narkotyków, a w całej Warszawie jest ich osiem.
Na skupienie wszystkich osób uzależnionych od narkotyków na Pradze Północ nie ma zgody!
Stowarzyszenie Kocham Pragę nadal protestuje przeciw temu
pomysłowi i walczy o bezpieczeństwo mieszkańców. Nasza walka o przywrócenie funkcji szpitalnej Budynku B w kompleksie
Szpitala Praskiego nadal trwa. Pisaliśmy o tym w poprzednim
numerze Wiadomości Kocham Pragę, a także w mediach społecznościowych. W dniu 14 marca odbył się pod budynkiem Szpitala
protest mieszkańców, w którym wzięło udział prawie sto osób
– w przestrzeni otwartej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Mieszkańcy protestują nie tylko wobec umieszczeniu narkomanów i schroniska dla bezdomnych w tym miejscu, ale także przeciw polityce komunikacyjnej Ratusza, a raczej jej braku.
Nie przeprowadzono z mieszkańcami konsultacji, nie wyjaśniono, czym jest Centrum Redukcji Szkód, jaki podmiot będzie
je prowadził, przez jaki okres czasu, na jakich warunkach. Są to
podstawowe kwestie i pytania, których wyjaśnienie należy do
obowiązków Ratusza. Jeśli nie ma takich wyjaśnień, mieszkańcy
mają prawo być zaniepokojeni i nieufni do tego stopnia, że uznają
działania Miasta za nic innego, jak plan likwidacji Szpitala. Dopiero teraz, gdy sprawa przebiła się w mediach, Ratusz zauważył
Prażan. Przesłano do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Pani Aldony Machnowskiej-Góra na
pytania postawione przez mieszkańców, radnych i urzędników,
a dotyczące planowanego funkcjonowania Centrum Redukcji
Szkód Re-Start. Wyłania się z nich obraz totalnego chaosu i kryzysu PR-owego Miasta.
Miasto nie przeprowadziło badań dotyczących potrzeb Dzielnicy w zakresie zapotrzebowania na tego typu placówkę. Ratusz
nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, ale także pomija władze

Dzielnicy w przedmiotowej sprawie, co jest sprzeczne z zasadami
samorządności.
Mamy doświadczenie z podobnym ośrodkiem, który działał
przy ul. Kijowskiej i wiemy, że gromadzenie się osób z tego typu
problemami w jednym miejscu, to pewny przyrost kradzieży, rozbojów, napadów oraz działania dealerów narkotyków.
Nie godzimy się na wyodrębnienie budynku B Szpitala Praskiego ze struktur tego szpitala. Przewodniczący Jacek Wachowicz złożył apel do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o to, by
cofnął w tym zakresie decyzję swojej poprzedniczki – Prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Skandalem jest, że przy kolejkach
do lekarzy i szpitali, wydziela się budynek o powierzchni ponad
5600 m 2 i przekazuje na inne cele. To jest częściowa likwidacja
Szpitala Praskiego.
Postulujemy, by budynek ten przeznaczyć na oddział psychiatrii dziecięcej, tak ważnej w tych trudnych covidowych czasach.
By powstało centrum medyczne z prawdziwego zdarzenia, by
utworzyć w tym budynku poradnię zdrowia dla dzieci, czy centrum opieki nad osobami z Alzheimerem.
Miasto jednak nie słucha naszych postulatów i argumentów.
Czy tak ma wyglądać rewitalizacja Pragi?
Protest w tej sprawie zgłosiła Rada Rodziców Szkoły Podstawowej przy ul. Sierakowskiego – Zastępca Prezydenta Pani Machnowska-Góra uważa, że lokowanie podobnej placówki w okolicy szkoły nie jest problemem, wręcz powinno stanowić element
uczenia tolerancji. Uczenie tolerancji prascy pedagodzy z pewnością popierają i wdrażają w swojej codziennej pracy, ale nie poprzez bezdyskusyjne narzucanie fatalnych rozwiązań! Protestują

Protest mieszkańców pod szpitalem

wspólnoty mieszkaniowe, Rada Dzielnicy wydała negatywne
stanowisko w tej sprawie – Miasto pozostaje głuche! A jeśli odpowiada, to podaje informacje nieadekwatne do naszej sytuacji.
Zastępca Prezydenta Pani Machnowska-Góra podaje przykłady
funkcjonowania placówek typu Centra Redukcji Szkód dla osób
uzależnionych. Mamy popatrzeć na Wrocław, Kraków i Danię
(Kopenhaga). Niestety, takie wskazanie przykładów świadczy
o kompletnym niezrozumieniu tego, co władze Miasta chcą zorganizować na warszawskiej Pradze. Zacznijmy od tego, że budynek B Szpitala Praskiego to ponad 5600 m 2 powierzchni, gdzie we
Wrocławiu jest to 126 m2 a w Krakowie 90m2.
Praga-Północ ma prawo protestować, tak jak wcześniej inne
dzielnice Warszawy. Dzielnica Wola nie przedłużyła umowy na
dzierżawę lokalu pod działalność Centrum Redukcji Szkód dla
osób uzależnionych od narkotyków ze względu na skargi mieszkańców. Miasto postanowiło więc przenieść ośrodek na Pragę-Południe. Początkowo władze tej Dzielnicy zgodziły się na jej
lokalizację na Kamionku – jednak bardzo ostre protesty mieszkańców spowodowały, że władze Pragi-Południe wycofały się
z deklaracji przyjęcia ośrodka na swój teren. Podobno podjęto
próbę wskazania lokalizacji na Wilanowie, co spotkało się z negatywną reakcją wpływowego w PO burmistrza. Padło więc na
Pragę Północ. Z jakiego powodu więc Praga-Północ nie może być
przeciw? Nie zgadzamy się na takie traktowanie Prażan i obojętne, czy mieszkają w mieszkaniach komunalnych, w spółdzielni
mieszkaniowej, czy kupili mieszkania u deweloperów.
Nie handlujemy mieszkańcami Pragi! Nie handlujemy zdrowiem, bezpieczeństwem i komfortem życia mieszkańców naszej
Dzielnicy! – to nie my jesteśmy dealerami! To Miasto chce sprzedać Pragę organizacjom pozarządowym, które czerpią profity
finansowe z prowadzenia tego typu obiektów. Tak, na pomocy
narkomanom zarabia się ciężkie pieniądze. Już dziś dochodzą do
nas informacje, że dawno ustalono, kto ma prowadzić to centrum
dla narkomanów i są to organizacje, które najgłośniej krzyczą w tej
sprawie. Zastanawiające jest to, że Porozumienie dla Pragi, którego
reprezentantem jest Pan Krzysztof Michalski, bezkrytycznie popiera działania Ratusza dotyczące utworzenia ośrodka dla narkomanów z całej Warszawy w naszej dzielnicy. Poparcie manifestuje
między innymi w czasie organizowanych konferencji prasowych,
czy w pismach składanych do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.
Dziś z problemem mierzy się okolica Szpitala Praskiego, ale
pomyślcie Państwo, że warszawski Ratusz mógł wpaść na pomysł,
by ulokować taki obiekt w Waszej okolicy.
Redakcja
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Praski Trakt Książęcy
– duma Pragi
Praga-Północ to niezwykle różnorodna i wymagająca ogromnych nakładów finansowych dzielnica z zachowaną oryginalną, przedwojenną architekturą.
Ponad 90% nieruchomości pochodzi sprzed II wojny światowej, najstarszy budynek, przy Kowieńskiej 8, został wybudowany w 1850 roku.
I choć zabudowa w znacznym stopniu przetrwała działania wojenne, to przez wiele lat niszczała w zapomnieniu.
Celem rozpoczętego przez Miasto Stołeczne Warszawę w 2015
roku Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest nie tylko przywrócenie historycznego charakteru prawobrzeżnej części Warszawy, ale także odbudowa społeczno-kulturowa, zintegrowanie
oraz pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego działania.
Wizytówką programu ma szansę stać się Praski Trakt Książęcy – pomysł radnego Jacka Wachowicza oraz radnego Ireneusza
Tondery.

Idea Praskiego Traktu Książęcego
To połączenie dwóch Stron Wisły, trakt powstaje w ciągu trzech
ulic: Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. Nazwa pochodzi od
Michałowa Książęcego, a ta związana jest z postacią księcia Michała Radziwiłła, który na początku XX wieku wykupił wspomniane tereny, ufundował Bazylikę i przekazał okoliczne grunty
księżom Salezjanom.
Powstał projekt wizjonerski, ale – oczywiście – potrzebne są
środki na jego realizację. Liczymy tu na pomoc miasta, bo inwestycja konieczna nie tylko dla Pragi, ale dla całej Warszawy.
Korzyści dla mieszkańców będą ogromne – podłączenie do
c.o. windy gdzie będzie taka możliwość. Gruntownie wyremontowane – od fundamentów aż po dach kamienice taną się standardem. Przestrzeń będzie pełna zieleni, wśród której będzie można
odpocząć, ale pamiętamy, że jest to miejsce do życia codziennego
dlatego też zadbano w projekcie o miejsca parkingowe, zamykane
bramy, bo ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców. W inwestycji
wykorzystane będą wszelkie nowoczesne i ekologiczne rozwiązania – np. z montażem paneli fotowoltaicznych jako źródło energii
do oświetlenia klatek schodowych, elewacji, podwórek czy wyeksponowania zieleni.
Rewitalizacja Pragi jest z pewnością procesem długotrwałym, który już ma swoje osiągniecia i widoczne rezultaty. Ważne
jest, aby rewitalizacja nie odbywała się punktowo – każda odremontowana kamienica cieszy oko, ale koniecznie jest zrealizoKamienica przy Okrzei 5
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wać pełną koncepcję zrewitalizowania dużego obszaru dzielnicy,
a nie poszczególnych, pojedynczych budynków, choć warto w tym
miejscu poinformować, że do końca roku 2020 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze-Północ wyremontował
z funduszy miejskich 37 budynków z 665 lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi. Jeśli uda się zrewitalizować taki ogromny, zakończony sukcesem obszar jak Praski Trakt Książęcy to będzie on
wizytówką stolicy. Miejsce ożyje, przyciągnie turystów, biznes,
handel. Nie będzie wyizolowanym, sztucznym tworem miejskim,
ale miejscem funkcjonalnym, pięknym, podtrzymującym historyczną tożsamość, połączoną z nowoczesnością.

Jacek Wachowicz,
Radny Klubu Kocham Pragę
W grudniu 2019 roku jako przewodniczący komisji doraźnej do
spraw rewitalizacji, która to komisja stanowi dodatkowy obszar
mojej pracy, poza codziennymi obowiązkami radnego, zaproponowałem i przedstawiłem nową wizję rewitalizacji naszej Pragi.
Zaprosiłem wówczas do współpracy specjalistów pracujących
w Urzędzie Dzielnicy i innych praskich jednostkach z różnych
dziedzin – architektury, rewitalizacji, dziedzictwa kulturowego,
ochrony środowiska, zasobów lokalowych, rewitalizacji, którzy
stworzyli grupę fachowców współpracujących przy rewitalizacji
Pragi. W pracach czynnie brali udział organizacje poza samorządowe oraz praska Rada Seniorów. Jest to ważne, aby ludzie znający
się na rzeczy mieli możliwość wymiany opinii, pomysłów w celu
osiągnięcie sukcesu rewitalizacji na Pradze.
Pomysł Traktu, który ma połączyć oba brzegi i dzielnice
lewo i prawobrzeżnej Warszawy powstał już kilka lat temu, gdy
prezentowałem w Parku Saskim dobre, integrujące, ekologiczne
rozwiązanie czyli kładkę pieszo-rowerową. Trakt pokazuje piękno Pragi i jej tradycji, zachowanej historycznej infrastruktury
i piękno praskiego detalu architektonicznego. Naszym celem jest
rewitalizacja sprzyjająca lokalnej społeczności – z pewnością rozwinie się tu biznes, handel, powstaną nowe kawiarnie cukiernie,
galerie sztuki. Trzeba mieć na uwadze i o to zadbam, aby biznes
nie był uciążliwy dla codziennego funkcjonowania mieszkańców,
aby był korzyścią dla dzielnicy, a nie zmorą ani przekleństwem jak
w wielu turystycznych miejscach w Polsce i na świecie, do których
ciągną turyści, a trudno żyć tubylcom.
Będzie to wzorcowy przykład modelowego rozwiązania przestrzeni miejskiej. W taki sposób będziemy chcieli rewitalizować
również kamienice na Wileńskiej, Małej, Stalowej i innych praskich ulicach. Wracając do działań związanych z PTK, Komisja
Doraźna, a następnie Rada Dzielnicy przyjęły odpowiednie stanowiska i uchwały w sprawie nazwania ciągu ulic: Okrzei, Ząbkowskiej oraz Kawęczyńskiej, który w ostatecznym brzmieniu
będzie nosił nazwę Praski Trakt Książęcy. Nazwę teraz muszą
zaopiniować i zatwierdzić odpowiednie jednostki miejskie, do
których o to wystąpiliśmy. Prowadzę również rozmowy z prywatnymi inwestorami oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi mieszczących się na PTK, których próbuję przekonać do wspólnego
działania dla dobra Prażan i Pragi.

Dariusz Wolke, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ:
Nowatorskie, kompleksowe rozwiązanie imponuje rozmachem.
Jest to wyzwanie architektoniczne, ekologiczne, ale jestem pewien, że specjaliści, którzy pracują nad tym pomysłem poradzą
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sobie świetnie. Praski Trakt Książęcy to będzie z większych projektów realizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Jak
każdy duży projekt, będzie wymagał dużo pracy, ale będzie to
duma Pragi. Widać to choćby na podstawie wizualizacji Praskiego Traktu Książęcego, która powstała nie tylko dla potrzeb promocji ale przede wszystkim dla pozyskiwania na ten cel funduszy
z różnych źródeł.

Dariusz Kacprzak. Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ
W kierowanym przeze mnie wydziale powstało ponad 200 stronicowe opracowanie diagnozujące mieszczące się kamienice
należące wyłącznie do zasobów komunalnych znajdujące się na
Praskim Trakcie Książęcym. W budżecie Dzielnicy na dokumentację techniczną są również zabezpieczone pieniądze. 

OPINIE MIESZKAŃCÓW
Pani Marzena
Jestem mieszkanką z Ząbkowskiej oczekującą na podłączenie do c.o. i mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi.
Pomysł z traktem mi się podoba, tylko proszę żeby nie
zamykać Ząbkowskiej. Nie przeszkadzają nam kawiarenki i restauracje tętniące życiem ale ich właściciele muszą
pamiętać, że my tu mieszkamy i musimy mieć czas na sen
i odpoczynek.
■
Pan Józef
Pomysł Praskiego Traktu Książęcego bardzo mi się podoba. Wiele jest pięknych miejsc na Pradze, ale często od lat
czekają na remont. Ząbkowska jest jedną z bardziej znanych ulic na Pradze, na przywrócenie jej blasku czekamy
od wielu lat.
■
Pani Alicja
Sama nazwa Praski Trakt Książęcy jest taka elegancka,
należy się naszej Pradze piękne, nowoczesne miejsce.
Mam znajomych na Kawęczyńskiej, takie ciekawe tereny,
a trochę zapomniane, z pewnością niezbyt dobrze znane
warszawiakom. Super pomysł, z pewnością będzie kosztować pracy i pieniędzy, ale warto.

