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» Sponsorzy X Festynu Rodzinnego
na Targówku Fabrycznym
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Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
Procter & Gamble
Absolwenci Szkoły Podstawowej Nr. 58
Resinex Polska Sp. z o.o
MARKBUD Marek Sójka
Grażyna i Kazimierz Kwiatkowscy
Anna i Krzysztof Zawada
Marlena Woźniak
Małgorzata Sekuła
Drukarnia ADET
Drukarnia SEMAFIC
RBD Reklama
Agnieszka i Andrzej Szczepańscy

» Konkurs Informatyczny
W zeszłym roku Rada Osiedla ogłosiła Konkurs Informatyczny dla młodzieży z Targówka Fabrycznego urodzonych w latach 1988-1998. Uczestnicy konkursu przez
ponad pół roku zbierali kupony drukowane na łamach
Sąsiada. Kupony zawierały tematyczne pytania z zakresu
wiedzy informatycznej na które musieli poprawnie odpoFot: Michał Pławczyk - zwycięzca konkursu informatycznego.
wiedzieć.
Główną nagrodą był komputer przenośny ufundowany przez Agnieszkę i Andrzeja Szczepańskich.
Najbogatszą wiedzą wyróżnił się Michał Pławczyk lat
16, który został zwycięzcą pierwszego konkursu informaMam nadzieję, że jeszcze Was usłyszę. Obyśmy nie czekali
tycznego.
długo.
Karol Nerć
Nagrodę odebrał na X Festynie Rodzinnym.
Wciąż mam 20 lat... co tu pisać... było SUPER. Daliście
radę. Byliście Wspaniali. Dzięki za te wspomnienia.
Zapomniałam podziękować ORGANIZATOROM festyZamiast przedstawiać relację z X Festynu Rodzinnego
nu...
Robertowi i jego rodzinie, Hani Bieleckiej, Waldkowi
postanowiliśmy, aby to wasze posty (recenzje) umieszczone
na forum naszej-klasy jak najwierniej oddały i odzwier- Grygiencze i wszystkim,którzy przyczynili się do fantastycznej zabawy. Dzięki raz jeszcze.
ciedliły atmosferę tamtego wieczoru.

» Echa X Festynu Rodzinnego

Co to był za koncert! Niech żałują ci, którzy nie widzieli...
Szafiry – jesteście po prostu “the best” i mam nadzieję, że ten
koncert nie był Waszym ostatnim na Targówku :)

Elżbieta Królak

Ja tez się dołączam do podziękowań dla wszystkich organizatorów
i sponsorów kolejnej wspaniałej imprezy!!!
Agnieszka Szczepańska
A występ “Szafirów” przeszedł wszelkie oczekiwania!!!
BRAWO!!!
Daliście nam taki koncert na jakim nie byłem ponad
Elżbieta Stenning
trzydzieści lat.

Panie i Panowie! Daliście fajny koncercik i najważniejsze
że wszystkim się podobało.
Festyn był super i wszystkim się podobał. Koncerty były
super, Robert możesz być dumny, umiesz organizować takie
imprezy-pozdrawiam.

Iwona Więckowska

Dzięki kochanie za ekstra Festyn, a i Wam Szafirki za
wspaniały występ!!!!!!

Elżbieta

Dziękuje Wszystkim za wspaniała zabawę, znów serducho
mocniej biło i odżyły wspomnienia a nogi same rwały się do
tańca przy piosenkach Szafirów.
Beata Śliwa

Wspaniale, ponad pokoleniowo, z sercem, takie wydarzenia pamięta się długo. Dziękujemy: Robertowi, Radzie,
sponsorom, występującym. SZAFIROM szczególnie, pozdrawiam

Marzena Dobraczyńska

Gratuluje Zbyszku!!! to dobra robota, bo dopiąłeś celu i wykończenie bez
zarzutu, jak z postów na forum się
dowiaduję. Gratuluję zresztą całemu
zespołowi SZAFIRY!, choć nie wiem
– kto grał?, kto śpiewał?
Na tym polega sukces człowieka,
że jak się człowiek podejmie i skończy
swoje przedsięwzięcie, zasługuje na
miano artysty i bohatera.
Wielu nie dokończywszy zaczętej
roboty składa winę na okoliczności
i przeciwności.
Ale ja ze swojego życiowego doświadczenia wiem, ze nikt, naprawdę
Nikt i Nic! nie jest w stanie powstrzymać woli człowieka.

Fot: Szafiry - gwiazdy Festynu.

Pozdrawiam i ściskam
Janusz Grochowski

Do Wszystkich Przyjaciół Targówka
Melduję wykonanie zadania!!! :)))))))
1. Robert Sobiecki– główny organizator imprezy
2. Zbyszek Mrozowski– przygotowanie muzyczne festynu
3. Elżbieta Królak, Joanna Kulczyńska i inni...– organizacja widowni
4. Janusz Grochowski– ten który nas zmobilizował i motywował do pracy i wielu innych ludzi dobrej woli

Szafir

Fot: Program dla najmłodszych uczestników Festynu.

TAKIEJ PUBLICZNOŚCI NIE MA NIGDZIE. LUDZIE,
BYLIŚCIE REWELACYJNI I STWORZYLIŚCIE NIE ZAPOMNIANĄ ATMOSFERĘ. TO WYDARZENIE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ DŁUGO. DLA TAKICH LUDZI WARTE
BYŁY TE CAŁE PRZYGOTOWANIA I MASA PRÓB.
TAK SIĘ BAWI,TAK SIĘ BAWI TARGÓWEK!!!
MERCI
SZAFIRY

Fot: Elaband rozgrzewa publiczność największymi przebojami.
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Gratuluję wspaniałego koncertu i serdecznie dziękuję nie
tylko za tę łzę kręcącą się w oku. Pozdrawiam Wszystkich.

Natomiast cała oprawa, wasze dobre humory, odwaga
i klimat jaki stworzyliście rzeczywiście był niezapomniany.
Piotr Zawistowski Generalnie zrobiliście super show!!! Inne zespoły tego wieczora niech się schowają.
Pozdrawiam
Ania Osowiecka

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM
PRZYJACIOŁOM, FORUMOWICZOM, ABSOLWENTOM NASZEJ SZKOŁY, ZNAJOMYM, MIESZKAŃCOM
BYŁYM i OBECNYM TARGÓWKA FABRYCZNEGO,
RODZINIE, RADZIE OSIEDLA, SPONSOROM
Dla WAS warto było to zorganizować.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM SZAFIROM
PÓŁNOCNEJ KAROLINIE
Portalowi nasza-klasa.pl
W imieniu organizatorów
Robert Sobiecki

Fot: WhiteTiger grali świetnie.

» Konkurs „Kwietnik 2009”
Wzorem lat ubiegłych Rada Osiedla Targówek Fabryczny ogłasza kolejną edycję konkursu „Kwietnik 2009” pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.
W najbliższych dniach wykonamy zdjęcia najładniejszych ogródków na naszym Osiedlu. Brane pod uwagę
będą również małe rabaty, kwietniki czy nawet ukwiecone
balkony.
Rozstrzygnięcie konkursu październik, listopad na zebraniu sprawozdawczo wyborczym.

» Komunikacja po wakacjach
Fot: WhiteTiger raz jeszcze.

Witam wszystkich fanów SZAFIRÓW :)
Janusz Głuszkiewicz dziękował mnie i mojej rodzinie za
obecność na występie SZAFIRÓW w minioną sobotę, ale
dziękować nie trzeba, po prostu nie mogło nas tam nie być.
To my dziękujemy i prosimy o jeszcze!!!
Festyn rozkręcił się dopiero dzięki Waszemu występowi.
Wszyscy o tym mówili od dawna i szykowali się specjalnie
na ten koncert. Dużo osób było przyjezdnych. Wszyscy zachwyceni i mają nadzieję na jeszcze!!! Mnie również bardzo
się podobało. Lubię taką muzykę. Z tego co się zorientowałam, moi znajomi, z mojego przedziału wiekowego, też byli
zadowoleni i podobało im się, a najbardziej to, że po tylu
latach spotkaliście się i postanowiliście zagrać i wszystkim się
chciało i wszyscy mieli czas, to niesamowite.. Moi znajomi
nie komentowali samej muzyki, bo to nie był występ nowej
debiutującej kapeli z dzisiejszych czasów, tylko muzyka
Wasza, z tamtych lat i wszyscy to rozumieli i szanowali.
sierpień 2009

Wakacje zbliżają się do końca. Zarząd Transportu
Miejskiego przygotował już projekt zmian, które zaczną
obowiązywać od września.
Z końcem wakacji na ulice wyjadą ponownie linie
autobusowe: 101, 311, 315, 394, E-2 i E-5. Przywrócone
zostanie także kursowanie linii E-4 i E-8 w szczycie popołudniowym.
Nadal zawieszona będzie linia 408, za to linia 523 zostanie wzmocniona dodatkowymi wozami.
W związku z uruchomieniem wspólnego, wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego na trasie WZ, od 1
września zwiększy się częstotliwość kursowania linii 190.
Zlikwidowane zostaną za to linie 307 i 390. Na potrzeby
pasażerów z rejonu Utraty i Targówka Przemysłowego
uruchomiona będzie linia 338.
338, będzie obsługiwała Utratę i Targówek Przemysłowy. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: DW. WILEŃSKI
– Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska
– Księcia Ziemowita – Rzeczna – Zgrzebna – Księżnej
Anny – Zabraniecka – Utrata – Zabraniecka – Gwarków
– UTRATA-SKŁAD.


Przebieg trasy
338

1 września po raz pierwszy zabrzmi dzwonek w nowej 2) Dla linii Z-3 (w kierunku krańca BIELAŃSKA) w zespole
szkole przy ulicy Ostródzkiej. Zlikwidowana została naMETRO RATUSZ ARSENAŁ będzie obowiązywał tylko
tomiast placówka przy ulicy Zaułek. W związku z tym
przystanek 01 zlokalizowany w ul. Andersa. Kursowanie
skrócona zostanie nieco trasa linii 204, a także urucholinii zostaje ograniczone do dni powszednich.
miona będzie nowa linia 304 kursująca tylko w dni nauki
szkolnej.
3) Linia 410 zostaje skierowana na trasę objazdową: GROPo wakacjach trasa linii 500 (BRÓDNO-PODGRODZIE
TY - ... –  Górczewska – Płocka – Wolska – Karolkowa
– RONDO „RADOSŁAWA”) zostanie przyjęta jako stała,
– Wolska – Okopowa - al. Solidarności – pl. Bankowy
a jej częstotliwość zostanie zwiększona. Zlikwidowana
– Senatorska – Wierzbowa – Moliera – Królewska
będzie natomiast linia 400.
– postój na przystanku ZACHĘTA 54 – Królewska
Linia 522 zmieni numer i kursować będzie tylko w dni
– Marszałkowska – pl. Bankowy - ... – GROTY.
robocze.
Jednocześnie uruchomiony zostaje przystanek
Również od 1 września linia E-6 zostanie połączona
ZACHĘTA 54 – zlokalizowany w ul. Królewskiej za
z linią 506, która na najbardziej obciążonym odcinku
przystankiem ZACHĘTA 02 i obowiązujący jako
zostanie zasilona dodatkowymi kursami.
krańcowy dla linii 410.
Zmiany nie ominą też linii 179, która po modyfikacji
trasy zapewni łatwiejszy dojazd do stacji metra Stokłosy 4) Likwidacji ulegają autobusowe przystanki zastępcze:
oraz Imielin mieszkańcom osiedli z rejonu ulic PłaskowiPARK PRASKI 51 i 52; STARE MIASTO 51 i 52 oraz
ckiej i  Roentgena.
METRO RATUSZ ARSENAŁ 55.
Zmiany obejmą też linie 404, 186 i  136.
5) Linie: E-2 i 422 (tylko w kierunku krańca WILANÓW)
W związku z kolejnym etapem remontu torowiska
zostają skierowane na trasy zmienione: NOWE BEMOtramwajowego w ciągu Trasy W-Z (otwarcie mostu ŚląWO/ZNANA - ... – Górczewska – Płocka – Wolska
sko-Dąbrowskiego), od 31 sierpnia br. do odwołania
– Karolkowa – Wolska - Okopowa – al. Solidarności
wprowadzone zostają poniższe zmiany w funkcjonowaniu
- ... – WILANÓW.
komunikacji miejskiej.
Trasy w kierunku przeciwnym bez zmian.
1) W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na Trasie W-Z autobusy linii Z-2 na odcinku: Skład Redakcji
www.rotf.waw.pl
Jagiellońska – pl. Bankowy będą kursować w obu
Sobiecki
Redaktor naczelny
kierunkach po wydzielonym pasie dla autobusów Robert
Hanna Nerć
wyznaczonym na torowisku tramwajowym.
Michał Jakubiak
Redaktor techniczny
Dla autobusów linii Z-2 na w/w odcinku będą
Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
obowiązywać przystanki wspólne z tramwajowymi: ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
PARK PRASKI 03 i 04, STARE MIASTO 03 i 04 oraz
METRO RATUSZ ARSENAŁ 09 i 10.
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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