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K L U B R A D N Y C H

K L U B R A D N Y C H

Połowa tegorocznych, innych niż zwykle wakacji już za nami. Mamy nadzieję, że
sierpień będzie dla Państwa miesiącem wypoczynku, a pogoda sprawi, że także re-
kreacji na świeżym powietrzu. Sytuacja pandemiczna i związane z nią zagrożenia
sprawiają, że zobowiązani jesteśmy stale przypominać o zakrywaniu ust i nosa oraz
zachowaniu koniecznego dystansu. Te wymogi nie powinny przeszkodzić Państwu
w skorzystaniu z takich atrakcji jak kino plenerowe, o którym piszemy na str. 5 lub
zajęciach sportowych (str. 7). Jak zawsze zachęcamy do spacerów po naszych pięk-
nych o tej porze roku Osiedlach i życzliwych kontaktów sąsiedzkich. Przypomina-
my też o zasadach korzystania z placów zabaw dla najmłodszych (str. 3 i 4).

Wakacje na półmetku

KUPIĘ MIESZKANIE

KUPIĘ MIESZKANIE
Kupię bezpośrednio

mieszkanie
na Bródnie

Tel. 501 812 409

FOT. Wojciech Kwiatkowski

FOT. Wojciech Kwiatkowski FOT. Wojciech Kwiatkowski

FOT. Michał Szczerek

Radca prawny Czesław Kowal 602 687 559
Radca prawny Witold Kowal 508 022 799

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

Warszawa, ul. Nadwiślańska 11 m. 2a

KONTAKT:
tel. 22 814 53 70   fax: 22 211 15 13

e-mail:
kancelaria@kowalradcaprawny.pl
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STOMATOLOGIA

KOMPLEKSOWE LECZENIE
PROTETYKAH IMPLANTYHRTG

ul. Syrokomli 10
tel. 811 65 16
www.stomatologtargowek.pl
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Reklamy: e-mail reklamy@smbrodno.pl
telefon 512 509 153

DYŻURY CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ

W związku z epidemią
koronawirusa

w sierpniu dyżury
Członków Rady Nadzorczej

zostały odwołane.
Dziękujemy za zrozumienie.

O wznowieniu dyżurów
poinformujemy

jak tylko to będzie możliwe.

DYŻURY
RADNYCH

W związku z epidemią
koronawirusa
Radni Klubu

„Mieszkańcy Bródna,
Targówka-Zacisza”

są zmuszeni
odwołać dyżury

dla mieszkańców.
O ich wznowieniu

poinformujemy
jak tylko to będzie możliwe.

Klub
Radnych

Informacja  Zarządu  Spółdzielni
Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem

ograniczone jest przyjmowanie interesantów w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Krasnobrodzkiej 11.

Prosimy o kontakt telefoniczny:

l w sprawach członkowsko-mieszkaniowych:
22 510 05 10; 22 510 05 11; 22 510 05 12; 22 510 05 16; 22 510 05 30; 22 510 05 36;

l w sprawach dotyczących gruntów: 22 510 05 27;

l w sprawach inwestycji „Bródno Centrum”: 22 510 05 29.

Prosimy o składanie wszystkich pism, w tym m.in. o wydanie zaświadczeń za pośrednictwem
poczty, e-mailowo lub w sekretariacie biura Zarządu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo i telefonicznie.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Rada Nadzorcza na piśmie

Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność

Stosownie do przyjętych „Zasad głosowania
nad uchwałami Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bródno” na piśmie”, zarządzono
głosowanie na piśmie w dniu 29 czerwca 2020 r. 

Podjęto uchwały Rady Nadzorczej w sprawach: 
a) uznania sprawozdań finansowych Osiedli Spół-

dzielni Mieszkaniowej ,,Bródno" za 2019 rok,
za rzetelne i prawidłowe; 

b) zaopiniowania i uznania za rzetelne i prawi-
dłowe sprawozdanie finansowe Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bródno” za 2019 rok; 

c) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zatwier-

dzenia zbiorczego sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2019 rok; 

d) zaopiniowania sprawozdania Zarządu z dzia-
łalności SM „Bródno” w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. i rekomendowania jego za-
twierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz rekomen-
dowania udzielenia absolutorium członkom
Zarządu SM „Bródno” za 2019 rok; 

e) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bródno” sposobu
podziału nadwyżki z własnej działalności gos-
podarczej.

Przypomnijmy:
Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkow-

nicy wieczyści gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stali się właścicie-
lami gruntów z mocy Ustawy z dnia
20.07.2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów (Dz.U. z
2018 r. poz. 1716 z późn. zm.). 

Zgodnie z Ustawą Urząd m.st. War-
szawy wydawał zaświadczenia, w któ-
rych potwierdzał przekształcenie oraz in-
formował o obowiązku wnoszenia rocz-
nej opłaty przekształceniowej. 

Opłata przekształceniowa stanowiła
dwudziestokrotność opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste, jaka obowiązy-
wała w 2019 r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/2128/
/2018 Rady m.st. Warszawy z 18.10.2018 r.
osoby fizyczne będące właścicielami lo-
kali oraz spółdzielnie mieszkaniowe mo-
gły ubiegać się o 98% bonifikatę od
opłaty jednorazowej.

Mieszkańcy posiadający spółdzielcze
prawa do lokali wnosili opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego gruntu na
dotychczasowych zasadach do momentu
otrzymania przez Spółdzielnię zaświad-
czenia potwierdzającego przekształcenie.
Opłaty te były zaliczone na poczet opła-
ty przekształceniowej, a różnice zostały
(lub zostaną) rozliczone z mieszkańca-
mi. W odniesieniu do osób posiadają-
cych spółdzielcze prawa do lokali wnio-
ski do Urzędu Miasta o bonifikatę skła-
dała Spółdzielnia.

Podsumowując
Do dnia 14.07.2020 r. do Spółdzielni

wpłynęło 112 zaświadczeń potwierdza-
jących przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności. 

Dla wszystkich zaświadczeń Zarząd
Spółdzielni złożył pisma dot. zamiaru
wniesienia opłaty jednorazowej z wnio-

skami o udzielenie bonifikaty, na dzień
14.07.2020 r. brakuje jeszcze 1 wylicze-
nia z Urzędu.

Do dnia 14.07.2020 r. do Spółdzielni
wpłynęło z Urzędu Dzielnicy Targówek
47 zaświadczeń potwierdzających wnie-
sienie opłaty jednorazowej za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszka-
niowe w prawo własności. Spółdzielnia
jednocześnie złożyła 47 wniosków do
Sądu Rejonowego dla Warszawy Moko-
towa IX Wydziału Ksiąg Wieczystych
o wykreślenie roszczenia o opłatę prze-
kształceniową.

W związku z wprowadzonym stanem
epidemii Urzędy wstrzymały czasowo
wysyłkę korespondencji. Spółdzielnia
oczekuje na brakujące pisma, po ich
otrzymaniu dopełnione zostaną wyma-
gane procedury.

Szczegółowe aktualne informacje, za-
wierające adresy oraz daty wpływu i wy-
syłki pism, przedstawione są na stronie
internetowej: www.smbrodno.pl w za-
kładce przekształcenie użytkowania wie-
czystego we własność.

Informacja dotyczy osób, którym przysługują
spółdzielcze prawa do lokali
w budynkach mieszkalnych
na uregulowanym gruncie

z ustanowionym
użytkowaniem wieczystym
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Place zabaw w czasie epidemii
Główny Inspektor Sanitarny

na swojej stronie () opubliko-
wał 16 czerwca br. „Wytyczne
przeciwepidemiczne dla funk-
cjonowania placów zabaw (zlo-
kalizowanych na otwartym powie-
trzu) w trakcie epidemii SARS-
-CoV-2 w Polsce”. 

Celem wytycznych jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia dzieci korzystają-
cych z placów zabaw, jak rów-
nież ich opiekunów poprzez
minimalizowanie ryzyka zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2. 

Wytyczne te zawierają zalece-
nia dla właścicieli lub zarząd-
ców placu zabaw, dotyczy to:
– Dezynfekcji zabawek używa-

nych na placu zabaw. 
– Utrzymania i użytkowania pla-

ców zabaw zgodnie z przezna-
czeniem, w szczególności za-
chowania należytego stanu sa-
nitarno-technicznego i estety-
cznego poprzez nie dopusz-
czanie do nadmiernego pogor-
szenia jego właściwości użyt-
kowych i sprawności technicz-
nej.

– Zapewnienia właściwego stanu
sanitarno-higienicznego obiek-
tu m.in. poprzez zlokalizowa-
nie odpowiedniej liczby po-
jemników na odpady komu-
nalne, zależnie od wielkości
obiektu i liczby przebywają-
cych osób.

– Codziennego monitorowania
prac porządkowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem re-
gularnego czyszczenia sprzętu
i wyposażenia placu zabaw z u-
życiem detergentu i/lub dezyn-
fekowania powierzchni doty-
kowych. (Dezynfekcja prze-
strzeni placu zabaw powinna
odbywać się w czasie, gdy nie
będzie na jego terenie innych
osób).

– W przypadku gdy na placu za-
baw zlokalizowana jest piasko-
wnica, zobowiązania do za-
pewnienia spełnienia wyma-
gań higienicznych poprzez:
ogradzanie terenów placów za-
baw, zasłanianie piaskownic
na noc i w innych okresach,
gdy nie jest użytkowana, wy-
mienianie piasku w piaskow-
nicy co najmniej przed oraz

w trakcie sezonu letniego, wy-
mienianie piasku w piaskow-
nicy każdorazowo po stwierdze-
niu w nim obecności widocz-
nych zanieczyszczeń (odpadów,
odchodów zwierzęcych i innych,
np. maseczki, rękawiczki).

– Wywieszanie na tablicy ogło-
szeń przy placu zabaw ogól-
nych zasad zachowania bez-
pieczeństwa epidemiologicz-
nego, oraz numerów telefonów
do stacji sanitarno-epidemio-
logicznej właściwej ze wzglę-
du na lokalizację placu zabaw,
w tym również do służb medy-
cznych.

– Śledzenie informacji Główne-
go Inspektora Sanitarnego i Mi-
nistra Zdrowia, dostępnych na
stronach:

gov.pl lub
www.gov.pl/web/koronawirus/

a także obowiązujących przepi-
sów prawa.

Place zabaw
na naszych Osiedlach

Uwzględniając wytyczne prze-
ciwepidemiczne ogłoszone przez
GIS, Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bródno” wraz z Dy-
rektorami Osiedli, podjęli decy-
zję o czasowym nieudostępnie-
niu placów zabaw i siłowni ple-
nerowych.

W konsekwencji powyższego,
Zarząd zobowiązał Dyrektorów
do oszacowania całkowitych ko-
sztów niezbędnych do udostęp-
niania placów zabaw i siłowni ple-
nerowych oraz do przedstawie-
nia ich do akceptacji Rad Osiedli.

Co wpływa istotnie na całe

koszty? Największe koszty trze-
ba przewidzieć na zabezpiecze-
nie piaskownic oraz w przypad-
ku konieczności (jeżeli zostanie
stwierdzone zanieczyszczenie),
wymianę piasku. Nie można za-
pominać o  środkach do codzien-
nej dezynfekcji oraz koszcie sa-
mej dezynfekcji, również w dni
wolne od pracy. Sprzątaniem
w Administracjach zajmują się
Gospodarze i firmy zewnętrzne,
w Osiedlach są różne ilości pla-
ców zabaw i siłowni. Koszty zo-
stały oszacowane dla zamien-
nych wariantów i rozwiązań.
Rady Osiedli zostały poinfor-
mowane o istniejącej sytuacji.
Na dzień 14 czerwca Rady Osie-
dli w dalszym ciągu nie zaakcep-
towały kosztów, w przypadku
akceptacji place zabaw zostaną
otwarte bezzwłocznie.

Warto mieć jednak na uwadze,
że dezynfekcja będzie przepro-
wadzana każdego dnia jedno-
krotnie. Każdy musi mieć świa-
domość, że korzystanie z placów
zabaw może nie być w pełni bez-
pieczne, jeśli również uczestnicy
oraz opiekunowie, nie dostosują
się w pełni do obowiązujących
zaleceń.

Ważne przepisy

Poniżej przedstawiamy w ca-
łości „Wytyczne przeciwepidemi-
czne dla funkcjonowania placów
zabaw (zlokalizowanych na
otwartym powietrzu) w trakcie
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”. 

Zasady organizacji i funkcjo-
nowania placów zabaw w dobie
COVID-19.

1. Uczestnikiem placu zabaw
może być dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych sugeru-
jących chorobę zakaźną (dotyczy
to również opiekunów).

2. Opiekunowie powinni zacho-
wać dystans społeczny między
sobą wynoszący co najmniej 2 m
(dotyczy to osób, które wspólnie nie
zamieszkują lub nie gospodarują).

3. W sytuacji, gdy na placu za-
baw nie można zachować dys-
tansu społecznego wynoszącego
2 m z uwagi na dużą liczbę prze-
bywających osób, zaleca się rezy-
gnację z rekreacji lub jej konty-
nuację w późniejszym czasie.

4. Zaleca się, aby opiekunowie
wyposażeni byli w środki pozwa-
lające na utrzymanie higieny
dziecka np. chusteczki do umycia
rąk oraz czuwali, nad przestrze-
ganiem podstawowych zasad hi-
gieny (np. unikanie bliskiego kon-
taktu twarzą w twarz z innymi
uczestnikami podczas zabawy,
kasłanie/kichanie w chusteczkę
lub zgięcie łokciowe – nie w kie-
runku innych).

5. Należy bezwzględnie pamię-
tać o higienie rąk dziecka oraz
opiekuna każdorazowo po zakoń-
czonej zabawie na placu zabaw.

6. Nie zaleca się angażowania
w opiekę nad dzieckiem (lub
dziećmi) korzystającym z placu
zabaw osób powyżej 60 roku ży-
cia lub z istotnymi problemami
zdrowotnymi.

7. Nie jest wskazane spożywa-
nie posiłków oraz napoi w trak-
cie zabawy.

8. W przypadku gdy dziecko
manifestuje bądź przejawia nie-
pokojące objawy choroby należy
niezwłocznie przerwać pobyt na
placu zabaw.

9. W przypadku gdy dziecko
podczas zabawy korzysta z włas-
nych zabawek, opiekunowie po-
winni na bieżąco pilnować, aby
nie były one udostępniane in-
nym dzieciom, a po powrocie
do domu zostały przynajmniej
umyte z użyciem detergentu lub
wyprane.

10. Dezynfekcję zabawek uży-
wanych na placu zabaw prze-
prowadza się zgodnie z prze-
znaczeniem danego produktu
biobójczego. Wykaz produktów
biobójczych przeznaczonych rów-

FOT. Wojciech Kwiatkowski
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” Osiedle „Kondratowicza”
posiada do wynajęcia dwa lokale użytkowe

na działalność handlową, usługową, biurową, magazynową:

Kondratowicza 25 (antresola)
o powierzchni  –  123,05 m2

Łojewska 11 (antresola)
o powierzchni  –  78,35 m2

Na zasadzie dobrowolności, Najemca może przeprowadzić na wła-
sny koszt remont lokalu na warunkach wskazanych w umowie.

Szczegółowe informacje o warunkach najmu dla poszczególnych
lokali można uzyskać w Administracji Osiedla „Kondratowicza”,
ul. Chodecka 13, pokój nr 3, tel. 22/ 519-49-31. 

Na stan techniczny i sanitarny zasobów mieszkaniowych znaczny wpływ
mają ich użytkownicy czyli mieszkańcy Osiedli. Niepokój budzą dewastacje
dźwigów (zniszczenia wyświetlaczy, kaset wezwań, modułów łączności i trans-
misji danych, zbite lustra i szyby drzwiowe, oświetlenie, itp.) choć zmniejszyły
się zdecydowanie kradzieże kabli elektrycznych. 

Naprawy te są dość kosztowne, choć część kosztów odzyskujemy z ubez-
pieczenia. Administracje wciąż ponoszą koszty dewastacji budynków i urzą-
dzeń technicznych oraz dźwigów osobowych, chociaż od czasu zainstalowa-
nia monitoringu w Osiedlach wydatki na naprawę szkód zdecydowanie się
zmniejszyły.

Wysokie koszty
W 2019 r. koszty usuwania dewastacji w Osiedlach były niestety prawie

dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim tj. 404.417,38 zł (w roku 2018
koszty te wyniosły 242.572,41 zł), natomiast od roku 2014, kiedy koszty te
były najwyższe tj. 823.791,29 zł zmniejszyły się o połowę. 

Osiedla
W Osiedlu „Toruńska” koszty dewastacji zwiększyły się wielokrotnie,

w stosunku do 2018 r. (w roku 2019 wyniosły 81 636,52 zł, w 2018 roku
3 250,13 zł) z powodu większej ilości dewastacji, wyższych kosztów napraw
(części i robocizny).

W Osiedlu „Podgrodzie” koszty dewastacji budynków i dźwigów w skali ro-
ku 2019 były niewielkie, pozostawały na poziomie ubiegłego roku (w 2019
roku wyniosły 9 189,86 zł, a w 2018 roku 8 102,58 zł).

W Osiedlu „Kondratowicza” zwiększyły się o ponad 50 tys. zł (w 2019 roku
wyniosły 111 230,00 zł, zaś w 2018 roku 63 466,44 zł), 

W Osiedlu „Wysockiego” koszty dewastacji były w 2019 roku ponownie naj-
wyższe i zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o ponad 30 tys. zł (w 2019
roku wyniosły 202 361,00 zł, a w 2018 roku 167 753,26 zł). 

Dewastacje dźwigów
Zwiększenie kosztów dewastacji w Osiedlach, „Kondratowicza” i „Wyso-

ckiego” związane było z dewastacją dźwigów tj. wielokrotnie były naprawia-
ne drzwi w nowych dźwigach m.in. z powodu wyłamania, wymieniane były
siłowniki drzwi kabinowych, kurtyny świetlne, zespoły napędowe drzwi ka-
binowych, rolki napędu w drzwiach kabinowych itp.

Monitoring
Od kilku lat we wszystkich budynkach Spółdzielni zamontowane są kamery

w wejściach do budynków oraz w kabinach wind, a także w strefach ze-
wnętrznych wskazanych przez poszczególne Osiedla. Zamontowanie kamer
spowodowało zdecydowany spadek dewastacji i kosztów poniesionych na na-
prawę szkód i dźwigów, a także czasami umożliwiło rozpoznanie i schwytanie
sprawców zniszczeń.

Bądźmy solidarni
Najbardziej wyspecjalizowany sprzęt nie pomoże jeśli my, mieszkańcy nie

będziemy bardziej uważni. Pamiętajmy o dbaniu o wspólne mienie. Zgła-
szajmy na bieżąco usterki oraz zauważone dewastacje. Na pewno dzięki
temu koszty uda się jeszcze zmniejszyć, a pozyskane kwoty przeznaczyć na
remonty, instalacje bądź modernizacje, które posłużą dla dobra wszystkich
mieszkańców.

Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych

Dbajmy o wspólne dobro

nież do dezynfekcji powierzchni
zabawek znajduje się pod linkiem:
bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-

-wykazy/produkty-
-biob%C3%B3jcze

11. Informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa stosowania produk-
tu biobójczego, jak również nie-
zbędnych czasów w zakresie sa-
mej dezynfekcji, czy koniecz-
ności przewietrzenia pomiesz-
czenia po zastosowaniu produk-
tu, w tym również konieczności
odłożenia danego przedmiotu
(zabawki) przed kolejnym uży-
ciem należy szukać na oznako-
waniu opakowania danego pro-
duktu biobójczego.

12. Właściciel lub zarządca
placu zabaw utrzymuje i użytku-
je go zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności dotyczy to za-
chowania należytego stanu sani-
tarno-technicznego i estetyczne-
go poprzez nie dopuszczanie do
nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i spraw-
ności technicznej.

13. W przypadku korzystania
z placów zabaw przez grupy zor-
ganizowane (np. grupy żłobko-
we/przedszkolne/wczesnoszkolne
nieposiadające własnego terenu
do rekreacji) zaleca się, aby właś-
ciciel lub zarządca placu zabaw
w regulaminie obiektu wskazał
godziny użytkowania dedykowa-
ne tym grupom, wywieszając go
w widocznym miejscu na tablicy
ogłoszeń. Zaleca się korzystanie
z placu zabaw przez dzieci z jed-
nej grupy, środowiska.

14. Właściciel lub zarządca
placu zabaw zapewnia właściwy
stan sanitarno-higieniczny obie-
ktu m.in. poprzez zlokalizowa-
nie odpowiedniej liczby pojem-
ników na odpady komunalne,
zależnie od wielkości obiektu
i liczby przebywających osób.

15. Właściciel lub zarządca
placu zabaw monitoruje co-

dziennie prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem re-
gularnego czyszczenia sprzętu
i wyposażenia placu zabaw
z użyciem detergentu i/lub de-
zynfekowania powierzchni doty-
kowych. Dezynfekcja przestrzeni
placu zabaw powinna odbywać
się w czasie, gdy nie będzie na
jego terenie innych osób.

16. W przypadku gdy na placu
zabaw zlokalizowana jest pias-
kownica, właściciel lub zarząd-
ca zobowiązany jest do zapew-
nienia spełnienia wymagań hi-
gienicznych poprzez:
– ogradzanie terenów placów

zabaw,
– zasłanianie piaskownic na noc

i w innych okresach, gdy nie
jest użytkowana,

– wymienianie piasku w pias-
kownicy co najmniej przed
oraz w trakcie sezonu letniego,

– wymienianie piasku w piasko-
wnicy każdorazowo po stwier-
dzeniu w nim obecności wi-
docznych zanieczyszczeń (od-
padów, odchodów zwierzęcych
i innych).
17. Zaleca się (w miarę możli-

wości) wywieszanie na tablicy
ogłoszeń przy placu zabaw ogól-
nych zasad zachowania bezpie-
czeństwa epidemiologicznego,
oraz numerów telefonów do sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej
właściwej ze względu na lokali-
zację placu zabaw, w tym rów-
nież do służb medycznych.

18. Zaleca się bieżące śledzenie
informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach:

gov.pl lub
www.gov.pl/web/koronawirus/

a także obowiązujących przepi-
sów prawa.

Informacja Zarządu
SM „Bródno”

FOT. Wojciech Kwiatkowski
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Targówek przyjazny dla seniorów
Małgorzata Kwiatkowska, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością pragnę

Państwa poinformować, że Urząd
Dzielnicy Targówek został laureatem
tegorocznego konkursu „Miejsce
Przyjazne Seniorom” w kategorii
administracja publiczna. 

Organizatorami konkursu „Miej-
sce Przyjazne Seniorom” są: Warsza-
wska Rada Seniorów, Rady Senio-
rów z dzielnic m.st. Warszawy oraz
Miasto Stołeczne Warszawa. Ze stro-
ny Miasta konkurs realizuje Biuro Po-
mocy i Projektów Społecznych – Ze-
spół Realizacji Polityki Senioralnej.
Rady Seniorów z dzielnic m.st. War-
szawy zachęcają podmioty do przy-
stąpienia do konkursu, promują
konkurs oraz weryfikują złożone
wnioski. Warszawska Rada Seniorów
odpowiada za powołanie i organiza-
cję pracy Kapituły Konkursu, której

zadaniem jest wyłonienie wyróżnio-
nych miejsc przyjaznych seniorom. 

Realizacja konkursu promującego
instytucje zainteresowane potrzeba-
mi osób starszych – z wyłączeniem
podmiotów, które statutowo podej-
mują działania na rzecz seniorów –
jest jednym z założeń Programu
„Warszawa Przyjazna Seniorom na
lata 2013-2020”.

Głównym celem akcji jest wy-
różnienie i promowanie: instytucji,
przedsiębiorstw, organizacji oraz wy-
darzeń cyklicznych realizowanych
na terenie m.st. Warszawy, które są
otwarte na potrzeby osób starszych.
W ramach konkursu realizowana jest
promocja miejsc bez barier archi-
tektonicznych, a także miejsc oferu-
jących atrakcyjne i praktyczne dla
seniorów zniżki oraz ulgi. Laureaci
konkursu „Miejsce Przyjazne Senio-
rom” to przede wszystkim instytu-

cje, podmioty oraz miejsca, gdzie
senior jest traktowany godnie, z na-
leżytym dla jego wieku szacunkiem
oraz wyrozumiałością. 

Urząd Dzielnicy Targówek zgłosił
swój udział do ww. konkursu, po-
nieważ nieprzerwanie od wielu lat
wspiera i podejmuje szereg działań
na rzecz swoich najstarszych miesz-
kańców. 

Jednym z ważniejszych osiągnięć
w tym zakresie było powołanie w
marcu 2015 r. Dzielnicowej Rady
Seniorów. Od tamtej pory seniorzy
mają swoich stałych przedstawicieli
przy Urzędzie Dzielnicy, którzy re-
prezentują tę grupę społeczną. Przy
Urzędzie Dzielnicy od wielu lat dzia-
ła również Społeczna Rada Komba-
tancka, która jest reprezentantem
wielu środowisk kombatanckich. Po-
nadto w działania Urzędu na rzecz
najstarszych mieszkańców na stałe

wpisały się
spotkania  i
wyjazdy integracyjne (spotkania an-
drzejkowe, karnawałowe, obchody
Dnia Kupały, spotkania świąteczne),
zajęcia sportowe (gimnastyka dla se-
niorów, Nordic Walking, gimnastyka
na basenie), a także kulturalne oraz
zdrowotne (spotkania w ramach War-
szawskich Dni Zdrowia, badania pro-
filaktyczne, spotkania edukacyjne).

Szanowni Państwo,
zgodnie z założeniami, ideą kon-

kursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”
jest zmienianie świadomości spo-
łeczeństwa, instytucji i przedsię-
biorstw poprzez promowanie pozy-
tywnego podejścia do seniorów. 

Zapewniam Państwa, że ta zasa-
da obowiązywać będzie w Urzę-
dzie Dzielnicy Targówek przez ko-
lejne lata.

FOT. Wojciech Kwiatkowski

Letnie kino plenerowe na Targówku

Dom Kultury ŚWIT,
ul. Wysockiego 11
lipcowe i sierpniowe piątki:
31.07 – 7 psychopatów
07.08 – Przepis na miłość
14.08 – Niezwykła podróż fakira,

który utknął w szafie
21.08 – Mamy2mamy
28.08 – Whisky dla aniołów

Park Wiecha,
ul. Kołowa 20
lipcowe i sierpniowe piątki:
31.07 – Tajemnica Filomeny

16.08 – Jak zostać królem
23.08 – Przerwane objęcia
30.08 – Młynarski. Piosenka finałowa

Początek wszystkich projekcji:
godz. 21:00

WSTĘP WOLNY
Bezpłatna wypożyczalnia leżaków.

Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa
przed projekcją prosimy o zapoznanie się

z regulaminem udziału w wydarzeniu.

07.08 – Nieletni / pełnoletni
14.08 – Pavarotti
21.08 – Nauka spadania
28.08 – Makbet

Plac Trynopolski,
ul. Wierna
sierpniowe soboty:

01.08 – Księżna
08.08 – Kochanek królowej
15.08 – Podły, okrutny, zły
22.08 – Imigrantka
29.08 – The Duff [#TA BRZYDKA

I  GRUBA]

Park Bródnowski
sierpniowe soboty:
01.08 – Prawo zemsty
08.08 – Dziennik panny służącej
15.08 – Tajne przez poufne
22.08 – Mikołajek 2 seria
29.08 – Nie ma mowy!

Dom Kultury ZACISZE,
ul. Blokowa 1
sierpniowe niedziele:
02.08 – Wciąż ja kocham
09.08 – Dziewczyna we mgle

Konkurs
fotograficzny

Zapraszamy do udziału
w XX – JUBILEUSZOWYM

Konkursie Fotograficznym
„Nasze Bródno”  pt.

„Pandemia musi się skończyć”
Tematyka konkursu obejmuje zdję-

cia z codzienności w czasie pande-
mii: wydarzenia, ludzi, zwierzęta, sytua-
cje, miejsca, które pomogły i pomaga-
ją Państwu przetrwać ten trudny czas.

Konkurs adresowany jest do mło-
dzieży od lat 15 i osób dorosłych –
amatorów fotografowania.

Podsumowanie konkursu z otwar-
ciem wystawy zaplanowano  na 6 li-
stopada, tradycyjnie w Klubie „Pod-
grodzie”.

Prace w formie elektronicznej
przyjmowane będą do 16 paździer-
nika 2020 r. w Klubie „Podgrodzie”
i Zarządzie SM „Bródno”.

Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu dostępne będą na  stronie
internetowej spółdzielni  – 

www.smbrodno.pl
oraz w numerze wrześniowym gazety
„Nasze Bródno”.
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Przedsiębiorczość
na Targówku

Przedsiębiorczość społeczna, jako połączenie działań biznesowych i aktyw-
ności społecznej, to mało popularne w Polsce pojęcie. W naszej cyfrowej
rzeczywistości miejscem, gdzie rozkwita ona najbardziej są portale spo-
łecznościowe w Internecie. W ramach wspólnych forów, grup branżowych
i społeczności przedsiębiorcy doradzają sobie, wymieniają się pomysłami,
wspierają w działaniach i inicjatywach. 

U nas, na Targówku można jednak zrobić to bezpośrednio. Taka lokalna
społeczność, integrująca różne środowiska biznesu i różne formy działań
jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy w ramach Klubu Przedsiębiorców
Dzielnicy Targówek. 

Osoby, które do nas trafiają kierują się potrzebami rozwoju swojej dzia-
łalności, zdobycia wiedzy i nowych kompetencji, inspiracji ze strony innych
osób ze świata biznesu, budowania wizerunku i nawiązania biznesowych
kontaktów. 

Klub działa przy Urzędzie Gminy Targówek, lecz my, przedsiębiorcy, sa-
mi go tworzymy. Nasze działania nie polegają na urzędowych spotkaniach.
Celem jest integracja, wzajemne wsparcie w kluczowych momentach dla biz-
nesu, poszukiwanie sposobów na wspólne źródła dochodów oraz potęż-
na dawka wiedzy na tematy okołobiznesowe, jak  na przykład związane
z administrowaniem firmy, z podejściem do klientów, ze sprzedażą. 

Nasze wzajemne wsparcie dało się w szczególności odczuć w czasach
koronawirusa. Ze względu na kryzys stworzyliśmy grupy Master Mind,
w których wielopłaszczyznowo analizowaliśmy nowe możliwości swoich
firm. Niejednokrotnie w trakcie naszych wirtualnych spotkań tworzyliśmy
strategie, które do dziś owocują w realnym świecie. 

W ramach Klubu co pół roku wybierany jest Zarząd, który za każdym
razem implementuje nowe pomysły, odpowiadając na zapotrzebowanie całej
grupy. W ten sposób każdy zainteresowany może skorzystać z takiej wiedzy,
jaka jest mu w danym momencie najbardziej potrzebna do rozwoju wła-
snej działalności. W związku z dużym zapotrzebowaniem na rozwój Social
Mediów – to będzie temat, na którym skupimy się w szczególności w nad-
chodzącym półroczu. 

W ramach naszej targówkowej przedsiębiorczości społecznej łączymy
biznesy ze wzajemnym wsparciem. A mamy wśród nas osoby z wielu branż
– są specjaliści od druku, od mediów, od prawa, od księgowości, od medy-
cyny naturalnej, od fotografii i od ekologii. I to tylko garstka zawodów, któ-
re reprezentujemy. Potencjał do robienia biznesu jest więc całkiem spory. 

Nie jesteśmy grupą zamkniętą. Chętnie widzimy na naszych spotkaniach
nowe osoby. Jest to dla nas okazja na nowe możliwości działań. Każdy
pierwszorazowy uczestnik wnosi swoją wyjątkową energię, a my chętnie
dzielimy się własnymi doświadczeniami biznesowymi. Na tym właśnie po-
lega przedsiębiorczość społeczna. 

Kolejne spotkanie po wakacjach, jeśli zastanawiasz się, czy przyjść –
zapraszamy! Zajrzyj, rozgość się. Może znajdziesz tu swoje miejsce do roz-
wijania własnego biznesu i siebie.

Agata Delmaczyńska
Ecogiq 

pomagam firmom być bardziej eko i działać w sposób zrównoważony
www.ecogiq.pl

FOT. Organizatorzy

FOT. Organizatorzy

FOT. Organizatorzy

FOT. Organizatorzy
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Wakacyjna rekreacja
W związku z panującymi restrykcjami

spowodowanymi epidemią koronawiru-
sa, zajęcia gimnastyki przenieśliśmy na
powietrze. 

Gimnastyka cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem i z tygodnia na ty-
dzień jest nas coraz więcej. Grupy liczą
mniej więcej koło 40-50 osób.

Każdy uczestnik zobowiązany jest
do zachowania dystansu względem
drugiej osoby ćwiczącej tj. minimum
2 m odległości.

Gimnastyka dla Seniorów
Park Bródnowski:
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki,
w godzinach 10.00-10.45 na polanie
przy górce w pobliżu boiska „Syrenka”
Park Wiecha:
poniedziałki i środy, w godzinach 08:00-
-08:45 (zbiórka przy klubie „Kołatka”,
ul. Kołowa 2)
Las Bródnowski:
poniedziałki i środy, w godzinach 08:50-
-09:35 (zbiórka na parkingu przed wejś-
ciem do Lasu, od strony ul. Codziennej)

Gimnastyka dla Mieszkańców
(Pilates z elementami Zdrowego Kręgosłupa)

Zajęcia odbywają się w czwartki, w go-
dzinach 18.00-18.45 na polanie przy
górce pobliżu boiska „Syrenka” w Parku
Bródnowskim.

Na zajęcia każdy przychodzi w stroju
sportowym z własną matą do ćwiczeń.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do za-
chowania dystansu względem drugiej oso-
by ćwiczącej tj. minimum 2 m odległości.

Akademia
Biegania Przełajowego

Zajęcia odbywają się we wtorki
i czwartki, w godzinach 20.00-21.15,
zbiórka przy wejściu głównym do Urzę-
du Dzielnicy Targówek przy ul. Kondra-
towicza 20.

Nordic Walking
poniedziałek, w godzinach 08:30-

-10:00 – zajęcia w Lesie Bródnowskim,
zbiórka przy głównej bramie wejściowej
do lasu od strony ul. Malborskiej

poniedziałek, w godzinach 09:35-
11:05 – zajęcia w Lesie Bródnowskim,
zbiórka przed wejściem do Lasu od stro-
ny ul. Codziennej

poniedziałek, w godzinach 15:30-
17:00 – zajęcia na terenie Parku Bród-
nowskiego, zbiórka na rogu ul. Kondra-
towicza i ul. Chodeckiej (na skwerze przy
schodach)

środa, w godzinach 08:30-10:00 – za-
jęcia w Lesie Bródnowskim, zbiórka przy
głównej bramie wejściowej do lasu od
strony ul. Malborskiej

środa, w godzinach 09:35-11:05 – za-
jęcia w Lesie Bródnowskim, zbiórka
przed wejściem do Lasu od strony ul.
Codziennej

środa, w godzinach 15:30-17:00 – za-
jęcia na terenie Parku Bródnowskie-
go, zbiórka na rogu ul. Kondratowicza
i ul. Chodeckiej (na skwerze przy scho-
dach)

Na zajęcia każdy przychodzi w stro-
ju sportowym z własnymi kijkami do
Nordic Walking.

Zajęcia dla seniorów prowadzi Dagmara Szczerek,
która zaprasza również na swoją stronę

www.szczeroaktywna.pl i fanpage na Facebooku
pod taką samą nazwą Szczeroaktywna. 

Strona jest skierowana dla osób 50+, którzy lubią ruch, chcą być aktywni
oraz dla tych, którzy dopiero po 50 roku życia zaczynają swoją przygodę

z aktywnością fizyczną. 

FOT. Michał Szczerek
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Literatura piękna

Pod kluczem,
Ruth Ware

Intratna oferta
pracy w charak-
terze niani skłania
Rowan do złoże-
nia aplikacji. Gdy
dziewczyna dostaje
odpowiedź na swo-
je zgłoszenie, do-
wiaduje się, że wokół domu państwa
Elincourtów krąży wiele przesądów
dotyczących jego historii – mówi się
nawet, że jest on nawiedzony. Co wię-
cej, w ciągu ostatnich czternastu mie-
sięcy aż cztery nianie zrezygnowały
z pracy w tym miejscu.

To jednak nie zniechęca Rowan,
która udaje się na rozmowę kwalifi-
kacyjną. Wiktoriański dom, zbudo-
wany w pewnym oddaleniu od mias-
ta, urządzony jest nowocześnie, a w je-
go wnętrzach widać przepych. Ro-
wan od razu czuje, że pragnie tej pra-
cy, tego domu, pragnie być częścią tej
idealnej rodziny. 
Wydawnictwo Czwarta Strona 2020,
s. 416

Rosja we krwi.
Terroryzm
dwóch dekad,
Paweł Semmler

Argun, Mał-
gobek, Mineralne
Wody, Derbent,
Kaspijsk. Mało
kto słyszał o tych
miastach. Jeszcze

mniej osób wie, że doszło w nich do
krwawych zamachów. Gdy na Za-
chodzie mamy do czynienia z akta-
mi terroru, w kilka minut informa-
cja obiega media na całym świecie,
a bilans ofiar natychmiast podawany
jest do wiadomości. Tymczasem na
terenie Federacji Rosyjskiej w latach
1994-2014 w zamachach zginęło
prawie trzy tysiące osób, kolejne ty-
siące zostały ranne, lecz informacje
o tych wydarzeniach rzadko prze-
dostawały się poza granice kraju. 

Politolog Paweł Semmler rekonstru-
uje przebieg najbardziej zuchwałych
zamachów terrorystycznych w Rosji
i próbuje odpowiedzieć na pytanie,
co się kryje za tą agresją. Eskalacja
zastałych konfliktów czy radykaliza-
cja młodych buntowników? Kremlo-
wskie prowokacje czy separatystycz-
ne manifesty?
Wydawnictwo Czarne 2020,  s. 216

W blasku słońca,
Magdalena Kordel     

W drodze mię-
dzy Paryżem, War-
szawą, Wenecją i Po-
sitano wiele może
się wydarzyć. Cza-
sem trzeba wybrać
boczne, okrężne
drogi, by dotrzeć
do celu. Los jednak dobrze wie, dokąd
nas prowadzi. Dla Leli i Nicoletty tym
miejscem okazał się stary dom na skra-
ju winnicy, w sercu malowniczej Tos-
kanii. Temperamentna Lela jest wście-
kła, bo były chłopak zniweczył jej pla-
ny. By nie posunęła się w zemście za

daleko, przyjaciółki wyprawiają ją do
Toskanii.

Droga Nicoletty również nie należa-
ła do łatwych. Dotąd szczęśliwe i po-
układane życie przerwała nagła śmierć
jej ukochanego męża. Żeby do reszty
nie zwariować, wyrusza w podróż do
przeszłości – przez Wenecję z młodoś-
ci, do toskańskiego domu po przod-
kach. Ma nadzieję, że w ocienionym
cyprysami domu będzie mogła odciąć
się od świata i na nowo zaplanować
swoją przyszłość. 
Wydawnictwo Znak 2020, s. 448

Poradniki

Empatia.
Poradnik
dla wrażliwych.
Dla tych, co za
dużo myślą
i czują,
Judith Orloff    

Czujesz się
przytłoczony at-
mosferą panują-
cą w pracy? Jesteś bezradny wobec
smutku przyjaciela, więc zamykasz się
w sobie?  Ostra uwaga wypowiedzia-
na przez kogoś bliskiego wprawia cię
w przygnębienie?

Autorka twierdzi, że osoba empaty-
czna odczuwa głęboką potrzebę blisko-
ści z człowiekiem odczuwającym ra-
dość lub ból, osoba wysoko wrażliwa
zaś jest wyczulona na wszelkie zmiany
nastroju, emocje i stany psychiczne
innych, a przy tym jest pozbawiona
ochrony, jaką dysponuje większość lu-
dzi. Łatwo ją więc zranić.

Jak być dobrą żoną
Paulette (Juliette Binoche) wraz z małżonkiem pro-

wadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nasto-
latki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu.
Niestety po nagłej śmierci męża Paulette odkrywa,
że szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi
wziąć sprawy w swoje ręce. 

Sytuacji nie ułatwiają feminizm i rewolucja se-
ksualna, które z dnia na dzień zmieniają społeczeń-
stwo i świat dookoła. Czy bycie dobrą żoną okaże się
najważniejsze?

Premiera: 31 lipca

Arab Blues
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Komedia

„Arab Blues” przypomina, że powroty w rodzinne strony
nie zawsze bywają łatwe. Tak jest w przypadku wycho-
wanej we Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tu-
nezji, aby otworzyć gabinet psychoanalityczny. Na miej-
scu okazuje się jednak, że nie tylko nikt tam na nią nie
czeka, ale jej zawód i styl życia nawet najbliższym
krewnym wydają się cokolwiek podejrzane.

Kulturowe różnice generują serię pomyłek i nieporo-
zumień, które debiutująca reżyserka Manele Labidi ze
swadą rozbraja humorem.

Premiera: 14 sierpnia

Rocca zmienia świat
Zabawna i odważna Rocca prowadzi ekscentryczne

życie. Dzieciństwo, ze względu na pracę ojca, spędziła
w towarzystwie astronautów, a ostatnio zdarzyło się
jej uratować pasażerów samolotu.

Dla 11-latki mieszkającej samodzielnie w wielkim
domu z ocaloną z wypadku wiewiórką nie ma rzeczy
niemożliwych. Gdy tylko pojawia się taka potrzeba,
rozprawia się ze szkolnymi tyranami, pomaga oso-
bom bezdomnym i z niekończącym się optymiz-
mem zjednuje ludzi wokół siebie.

Premiera: 14 sierpnia

Ta praktyczna książka została stwo-
rzona, aby wesprzeć i podbudować
zarówno osoby wysoko wrażliwe, jak
i te, które chcą rozwinąć swoją wrażli-
wość, żeby umieć troszczyć się o in-
nych w świecie pozbawionym empatii.
Ponadto pomaga ona ludziom o deli-
katnej konstrukcji psychicznej w po-
dejmowaniu wyzwań i pozwala lepiej
zrozumieć własne potrzeby.
Wydawnictwo Feeria 2020, s. 288

Literatura dla młodzieży

Brygada
Brawurowych
Kur, Adam
Skrodzki

Pierwsza część
przezabawnej serii.
Myślicie, że kury
żyją tylko w gos-
podarstwach, śpią
w kurnikach i zno-
szą jaja? Nawet nie wiecie, w jakim
jesteście błędzie. W XXI wieku kury są
żołnierzami, tworzącymi Brygadę Bra-
wurowych Kur! Przekonało się o tym
pewne miasteczko, a szczególnie jego
10-letni mieszkaniec o imieniu Daniel.
Kury nagle pojawiają się w jego życiu.
Potrzebują kogoś do wypisania wnio-
sków na dowody osobiste, bo, co jas-
ne, bazgrzą one jak kura pazurem! Od
tego momentu chłopak staje się żoł-
nierzem Sztabu BBK i wraz z kurami
stawia czoła przeciwnościom.

Jeśli poszukujecie zabawnej, nieba-
nalnej historii, ta książka jest dla was
idealna!
Wydawnictwo Akapit Press 2020, s. 82

DO CZYTANIA

NOWE W KINIE

Opracowane na podstawie materiałów Wydawców i Dystrybutorów Filmowych
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