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»»29.05.2010 r. teren przed Szk. Podst. Nr 58 »»2 Piknik Sportowy
ul. Mieszka I nr 7

Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka
o Puchar firmy P&G rocznik 1999
29.05.2010 boisko ul. Mieszka I

– godz. 8.30–15.00 rozpoczęcie 2 Pikniku Sportowego:
międzyklubowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Procter&Gamble,
– godz. 15.00 – Dzielnicowy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Jestem Eko – Jestem Trendy” i rozpoczęcie XI
Festynu Rodzinnego; przedstawienie organizatorów,
programu, wykonawców i sponsorów; uroczyste
wręczenie nagród za Turniej Piłkarski

»»HARMONOGRAM GIER
»»Uczestnicy:
Rocznik 1999 Grupa „A:
UKS Błyskawica
AON Rembertów
PKS Radość
GKP Targówek

Rocznik 1999: Grupa „B”
Orzeł Sypniewo
Ambra Ołtarzew
UKS Bródno
RKS Broń Radom

– godz. 16.15–17.30 występ dla dzieci, program
W trakcie turnieju gry i zabawy prowadzone przez
artystyczny ARTCONCEPT „Spotkanie z Koziołkiem
wolontariuszy z firmy Procter & Gamble.
Matołkiem”
– godz. 17.30–19.00 występ laureatów Konkursu Piosenki Ekologicznej (wręczenie nagród), zespołu szkolnego
Szk. Podst. Nr 58 i zespołów „Klubu Dzieci Targówka”

»»Sponsorzy 2 Pikniku sportowego i XI
Festynu Rodzinnego na Targówku
Fabrycznym

– godz. 19.00–21.45 występ zespołu disco polo Avans Procter & Gamble
Dance
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Żywiec Trade
– godz. 22.00 fajerwerki
STO
Kaufland
GRANNA
W trakcie imprezy: przejażdżka kucykami (ok. godz. MARKBUD Marek Sójka
15.00), gry i konkursy, zabawy, słodki poczęstunek i na- DELTA GLASS Anna i Krzysztof Zawada
poje.
Małgorzata Sekuła
Grażyna i Kazimierz Kwiatkowscy

Obie imprezy to przedsięwzięcia niekomercyjne i bezalkoholowe.
Wstęp wolny
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»»11 kwietnia

»»LI sesja Rady Dzielnicy Targówek

W niedzielę 11 kwietnia z okazji odpustu parafii Zmartwychwstania Pańskiego po sumie miała odbyć się Zabawa
Parafialna. Już po raz drugi w przeciągu kilku lat musieliśmy święto parafii obchodzić w smutku, bólu i zadumie.
2 kwiecień 2005 roku, śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II,
a teraz 10 kwietnia 2010 roku wielka tragedia narodowa
– katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Byliśmy wstrząśnięci i przygnębieni....

29 kwietnia br. odbyła się LI sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Jednym z punktów obrad była
likwidacja i utworzenie na terenie Dzielnicy Targówek
Osiedla „Targówek Fabryczny”.
Wejście w życie Statutów Dzielnic m.st. Warszawy
spowodowało, że art. 19 ustawy o ustroju m.st. Warszawy
przestał obowiązywać. Utworzone jednostki pomocnicze
w ówcześnie istniejących gminach warszawskich powinny
dostosować swój byt organizacyjny do wymogów Statutu
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Obszar Osiedla „Targówek Fabryczny” stanowi część
terytorium Dzielnicy Targówek obejmujący rejony urbanistyczne: Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utratę w granicach linii kolejowej Warszawa Wileńska–Tłuszcz, a dalej
granicami Dzielnicy Targówek z miastem Ząbki, Dzielnicy
Rembertów, Dzielnicą Pragą Południe i Pragą Północ.

»»Najważniejsze punkty i zmiany

w Statucie Osiedla „Targówek-Fabryczny”
(wyciąg)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Fot.: Modlitwa za tragicznie zmarłych.

Wspólny posiłek, rozdane środki czystości podarowane
przez Procter & Gamble i nie kończące się pytania: Dlaczego?
“Przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i Dymi Mgłą Katyński Las “

Fot: Rozdawanie darów od P&G.
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§1
Osiedle „Targówek– Fabryczny” zwane dalej Osiedlem
jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działającą w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa, Statut m. st. Warszawy, Statut Dzielnicy
m. St. Warszawy i Statut Osiedla.
Rozdział II
Cele i zadania
§3
1. Osiedle prowadzi działalność na rzecz zaspokajania
potrzeb mieszkańców.
2. Do zadań Osiedla należy:
1) Współdziałanie z Radą Dzielnicy Targówek m. st.
Warszawy poprzez informowanie o podejmowanych
działaniach we wszystkich sprawach istotnych dla
mieszkańców Osiedla, a w szczególności:
• zarządzania budynkami komunalnymi,
• utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• utrzymania czystości i gospodarce odpadami,
• ochrony środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania
terenów zielonych,
• tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych,
handlowych i targowisk,
• tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
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• utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych
§ 23
i gminnych,
1. Za głos ważny uważa się kartę, na której wyborca
• funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym loka- pozostawił co najwyżej tyle nie skreślonych nazwisk ile
lizacji przystanków,
jest mandatów.
• oświaty, żłobków i przedszkoli,
2. Za głos nieważny uważa się kartę, na której dopisano
• kultury, sportu i rekreacji,
nowe nazwiska, uprzednio nie zgłoszone do wyboru.
• samopomocy sąsiedzkiej,
• popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei
§ 24
samorządności.
Za wybranych członków Rady Osiedla uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2) Wyrażenie opinii o prawidłowości gospodarowania
mieniem Dzielnicy w obszarze Osiedla.
§ 25
Wyboru członka Rady Osiedla dokonuje się w wyborach
§4
tajnych, równych i bezpośrednich, spośród mieszkańców
Zadania Osiedla realizowane są przez
posiadających bierne prawo wyborcze, obecnych na Ze• Radę Osiedla
braniu.
• Zarząd Osiedla
Rozdział III
Rada Osiedla
§5
Organem uchwałodawczym jest Rada Osiedla w liczbie
15 osób wybranych przez Mieszkańców zwana dalej Radą.
§6
Kadencja Rady trwa 3 lata

Sobota 12 czerwca br.
wybory do Rady Osiedla
Targówek Fabryczny
godz. 16.00 Szkoła Podstawowa Nr.58
ul. Mieszka I 7

»»Podglądamy inwestycje na Targówku
Fabrycznym

§ 10
Rada Osiedla w ramach swoich uprawnień określa
kierunki działania w oparciu o program społeczno – gospodarczy Dzielnicy.
Rozdział IV
Zarząd Osiedla
§ 13
1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla
w liczbie 5 osób zwanej dalej Zarządem.
§ 14
Zarząd Osiedla realizuje:
1. Bieżące zadania Osiedla
Fot.: Tu na razie jest ściernisko, ale będzie.... Kaufland!
2. Przygotowuje projekty Uchwał Rady oraz wykonuje
jej uchwały
Skład Redakcji

Rozdział VI
§ 22
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.
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