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X Festyn Rodzinny
na Targówku Fabrycznym
20.06.2009 r. (sobota)
teren przed Szk. Podst. Nr 58
ul. Mieszka I nr 7

• godz. 14.30 rozpoczęcie imprezy, konkursy, gry i zabawy, przedstawienie organizatorów,
programu, wykonawców i sponsorów
• godz. 15.00-17.00 występ dla najmłodszych Agencja Artystyczna PUENTA, liczne atrakcje
i niespodzianki
• godz. 17.15–17.45 występy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 58 i „Klubu Dzieci Targówka”
• godz. 17.30 gorący poczęstunek dla wszystkich
• godz. 17.45 ogłoszenie wyników konkursu informatycznego - rozdanie nagród
• godz. 18.00–18.15 występ Elaband
• godz. 18.15-19.00 występ zespołu rock-pop  
• godz. 19.00–20.00 występ zespołu
• godz. 20.00-22.00 dyskoteka pod chmurką zespół disco polo
• godz. 22.00 fajerwerki
• godz. 22.30 zakończenie imprezy
W trakcie imprezy będą rozdawane napoje, słodycze i drobne upominki dla dzieci i młodzieży.
Uwaga: Festyn jest imprezą niekomercyjną i bezalkoholową.

» PIKNIK SPORTOWY

Król strzelców 2000 r. – Jacek Aleksander KS Drukarz
Najlepszy Bramkarz 2000 r.– Mateusz Wejkowski AON
Rembertów
Żyj, Poznawaj, Rozwijaj się
Król Strzelców 1999 r.– Damian Komorowski AGAPE
30 czerwca na niedawno otwartym nowym kompleksie Białołęka
boisk przy zespole szkół przy Mieszka I 7 odbył się Piknik Najlepszy Bramkarz 1999 r. – Rafał Suchodolski UKS
Błyskawica
Sportowy z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorami imprezy byli:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek, Uczniowski
Klub Sportowy “Błyskawica”, firma Procter& Gamble i Rada Osiedla Targówek Fabryczny. Część sportową pikniku
wypełnił turniej piłki nożnej chłopców rocznik 1999 i 2000
o Puchary Burmistrza Dzielnicy Pragi Północ oraz firmy
Procter & Gamble.
Oprócz zawodów piłkarskich organizatorzy przygotowali między innymi pokazy sportowego szkolenia psów,
pokazy modelarskie, tańca, kulinarne.
Ideą Pikniku jest promocja aktywnego trybu życia
i uprawiania sportów, jako doskonałego sposobu spędzania
wolnego czasu z rodziną. Piknik jest formą integracji
społeczności Targówka i okolic w duchu sportowej
aktywności i stanowi element realizowanego przez P&G
programu “Żyj, Poznawaj, Rozwijaj się” mającego na celu
ulepszanie warunków życia społeczności, w których funkNajlepsza drużyna rocznik 1999 – AGAPE Białołęka.
cjonuje firma.
Rozdania nagród dokonali zaproszeni goście pan Grzegorz Zawistowski Burmistrz Dzielnicy Targówek, pan
Marek Kapuściński Prezes Zarządu Procter & Gamble, oraz
pan Andrzej Klimkiewicz Prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego “Błyskawica”.

»

Klasyfikacja turnieju piłkarskiego
Rocznik 1999
I Miejsce
AGAPE Białołęka
II Miejsce
UKS Błyskawica
III Miejsce
SS Białołęka
IV Miejsce
CWKS Legia
Varsovia
V Miejsce
VI Miejsce
AON Rembertów

I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
IV Miejsce
V Miejsce
VI Miejsce

Rocznik 2000
AON Rembertów
UKS 141 Warszawa
KS Drukarz
UKS Błyskawica
FC Inter
SS Białołęka

UKS Błyskawica

» Lubisz grać w piłkę, a nie wiesz gdzie?

Na Targówku Fabrycznym przy Zespole Szkole Nr
34 przy Mieszka I 7 otwarty jest nowoczesny kompleks
boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Jego powstanie zostało zainspirowane inicjatywą firmy Procter &
Gamble, która w 2007 roku ufundowała pierwsze boisko,
przeznaczając na ten cel 70 tysięcy USD. Reszta inwestycji
powstała ze środków Urzędu m. st. Dzielnicy Targówek.
Nagrody dodatkowe:
Obiekt jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Targówka.
Puchar Fair play (ufundowany przez Radę Osiedla Każdy, kto chce pograć w piłkę, spędzić czas z dziećmi lub
Targówek Fabryczny) – UKS Błyskawica 2000 r.
przyjaciółmi, może wybrać się na ul. Mieszka I i skorzystać
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z możliwości, jakie stwarza nowy kompleks sportowy.
Oprócz boisk, do dyspozycji mieszkańców są także stanowiska do tenisa stołowego, a dla maluchów plac zabaw.

Szafiry 40 lat temu na zabawie w Szkole Podstawowej Nr 58.

Król strzelców turnieju – Damian Komorowski (AGAPE Białołęka).

» „Jak to z Szafirami bywało”
Teraz śmiało możemy poinformować mieszkańców
Osiedla. Szafiry po prawie czterdziestu latach znów grają
i są w świetnej kondycji. Przykładem tego była promocja
książki Zbigniewa Mrozowskiego pt. „Jak to z Szafirami
bywało” i spotkanie 23 maja br. zespołu ze swoimi fanami. Zespół Szafiry na tej samej sali gimnastycznej 23 maja 2009 r.
Nasza koleżanka Blanka Kuk przylatując z Australii specjalnie zaplanowała urlop w Polsce aby móc spotkać się
z zespołem i osobiście poznać przyjaciół z forum naszaklasa. Oprócz wspomnień Zbyszka i Janusza Głuszkiewicza
mogliśmy posłuchać fragmentów kilku piosenek nagranych
na próbach kapeli.
Świadkami koncertu Szafirów na żywo będziemy
20 czerwca na X Festynie Rodzinnym.
Książka o historii pierwszej kapeli na Targówku Fabrycznym będzie również rozdawana w trakcie festynu.

» Wspólna akcja ZTM, policji i straży
miejskiej przeciwko wandalom

Nie toleruj – reaguj
Blanka Kuk odbiera na nagrodę “wzorowego ucznia” z rąk dyrektora
Tarachy.
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Ponad 50 tys. ulotek w taborze, informacje na monitorach w metrze, komunikaty na monitorach LED oraz
plakaty na przystankach to tylko niektóre z elementów



kampanii społecznej pod hasłem „Reaguj – Nie toleruj”,
mającej na celu ograniczenie liczby aktów wandalizmu
w komunikacji miejskiej. Akcja rusza 3 czerwca br.
Kampanię organizuje Zarząd Transportu Miejskiego
wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, Strażą Miejską,
Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Głównym celem akcji jest uwrażliwienie mieszkańców na
wszystkie przypadki wandalizmu oraz skłonienie do szybkiego informowania służb o wszelkich zaobserwowanych
wykroczeniach i przestępstwach.

O zaobserwowanych zdarzeniach można
informować Policję i Straż Miejską dzwoniąc pod
numery telefonów 986 i 112.
Patronami medialnymi kampanii jest TVP Warszawa,
Radio Wawa i portal MMWarszawa.pl.

Co roku Zarząd Transportu Miejskiego i przewoźnicy m.in. Miejskie Zakłady Autobusowe,
Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie
oraz Szybka Kolej Miejska wydają miliony
złotych na pokrycie szkód powstałych w wyniku
działalności wandali.
Chuligani dewastują pojazdy – wybijają okna,
kradną lub uszkadzają kasowniki, niszczą fotele
i inne elementy wyposażenia, pokrywają szyby
oraz ściany tramwajów i autobusów trudno
usuwalnymi nalepkami i graffiti.
Bardzo często niszczone są także wiaty
przystankowe – słupki, rozkłady jazdy, szyby
i ławeczki. Na ich naprawę ZTM wydaje co roku
ponad 2 miliony złotych netto. Za powyższą
kwotę można zakupić ok. 100 nowych wiat.
Tymczasem wystarczy zaledwie 6 sekund
żeby zatelefonować do Straży Miejskiej lub na
policję i zapobiec zniszczeniom. Demolowanie
przystanku trwa bowiem 9 minut a dewastacja
autobusu – 8 minut.

» To Ty decydujesz – oddając swój głos
Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby,
które wpłyną na przyszłość i codzienne życie
blisko 500 milionów Europejczyków. Jeżeli nie
zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym
wyłanianym w wyborach bezpośrednich
zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. Wybrani posłowie nakreślają przyszłość Europy
w najbliższych pięciu latach. Spraw, by Europa
była taka, jakiej chcesz. Jeśli nie zagłosujesz, to
później nie narzekaj.
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» VIII Puchar Smoka
9 maja br. odbyły się zawody karate o VIII Puchar
Smoka. Dziewczyny z naszego Osiedla w kategorii kumite
kategoria wiekowa 14-16 lat zajęły dwa czołowe miejsca:
Ula Baranowska I miejsce
Kasia Rotuska II miejsce
Gratulujemy
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www.rotf.waw.pl
Redaktor naczelny
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
R ada Osiedla pełni dyżur y. Tradyc yjnie czek a my na Państwa w soboty w godzinach 10.00-11.00
(Szkoła Podstawowa Nr 58)
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