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»»Sprawozdanie z działalności »

Rady Osiedla Targówek Fabryczny »
V kadencji

W latach 2007-2010 w Radzie Osiedla Targówek Fabryczny pracowało społecznie 15 osób. Powołano pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, komisję ds. infrastruktury
i domów komunalnych, komisję ds. emerytów i rencistów,
kronikarza.
Członkowie Rady Osiedla brali udział w posiedzeniach
i komisjach Rady Dzielnicy Targówek, w Społecznej Radzie
przy Prezydencie ds. rozbudowy ZUSOK i innych organizowanych przez organy samorządowe.
W czasie V kadencji odbyło się 39 posiedzeń Rady
Osiedla Targówek Fabryczny oraz 20 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto kilkadziesiąt uchwał m.in.
w sprawach akcji charytatywnych „Gwiazdka 2007, 2008,
2009”, Festynu Rodzinnego (IX, X, XI), infrastruktury, porządku i bezpieczeństwa, planowanej rozbudowie ZUSOK. Fot.: Festyn Rodzinny 2010 – występ młodzieży ze Szkoły
Podstawowej Nr 58.
Dzięki naszemu sprzeciwowi pozostawiono nazwę Szkoły
Podstawowej Nr 58.
Rada Osiedla współpracowała m.in. z Zarządem m.st.
Warszawy, Radą i Zarządem Dzielnicy Targówek, Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Policją i Strażą Miejską, dyrektorami naszych szkół, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządem
Dróg Miejskich, Zarządem Oczyszczania Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, innymi radami osiedla, dyrektorami i przedstawicielami zakładów przemysłowych.

Fot.: Festyn Rodzinny 2010 – występ zespołu Avans Dance.

Wydano 19 numerów informatora Rady Osiedla „Sąsiad”, oraz pierwszą książkę pt. „Jak to z Szafirami bywało”
autorstwa Zbigniewa Mrozowskiego.
W soboty w godz. 10.00-11.00 pełniono dyżury, pod- Fot.: Festyn Rodzinny 2010 – konkurs plastyczny.
czas których mieszkańcy Osiedla zgłaszali swoje sprawy
i problemy.

W ciągu 2,5 roku Rada Osiedla wysłała 62 pisma,
a otrzymała 60. Interweniowaliśmy między innymi
w następujących sprawach: bezpieczeństwa na naszym
Osiedlu, remontów domów komunalnych (ocieplenie
elewacji, naprawy dachów, remonty klatek schodowych,
wykonanie instalacji gazowych, wymiana instalacji elektrycznych), rozebrania ruder, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, budowy wodociągu i kanalizacji na naszym
Osiedlu i podłączenia do niej szkoły, zagospodarowania
Kanału Bródnowskiego i innych wolnych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości zabranych
tzw. Dekretem Bieruta.
Działalność Rady Osiedla doprowadziła: do budowy
kompleksu boisk szkolnych przy Zespole Szkół przy ul.
Mieszka, połączenia Targówka z Rembertowem poprzez
budowę ulicy Strażackiej, powstania Koła Emerytów i Rencistów na naszym Osiedlu.
Pomagaliśmy w organizacji odpustów parafialnych
i w zbiórce funduszy na remont zabytkowej plebani.
Czynnie uczestniczyliśmy w inwentaryzacji wyrobów
azbestowych. Na interwencję Rady wymieniono i wyremontowano zabawki na placu zabaw dla dzieci.
Rada Osiedla Targówek Fabryczny wielokrotnie organizowała spotkania mieszkańców z władzami dzielnicy
i miasta.

»»Zebranie sprawozdawczo-wyborcze »
Rady Osiedla Targówek Fabryczny

12 czerwca br na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
mieszkańcy wybrali następujące osoby na następne trzy lata
działalności Zarządu i Rady Osiedla Targówek Fabryczny:

»»Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny
Przewodnicząca:
Hanna Nerć
Zastępcy:
Agnieszka Sikora,
Agnieszka Szczepańska,
Michał Jakubiak,
Robert Sobiecki

»»Rada Osiedla Targówek Fabryczny
Przewodnicząca:
Elżbieta Sobiecka
Zastępcy:
Elżbieta Ciechomska
Mariusz Bielecki
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Fot.: Festyn Rodzinny 2010 – wręczenie pamiatkowych statuetek Szafirom z okazji 45-lecia istnienia zespołu.

Członkowie:
Joanna Cukrowska,
Iza Gawarecka,
Elżbieta Królak,
Aleksandra Nerć,
Danuta Nowicka,
Ewa Mroczek,
Izabela Oska,
Mariola Walczak,
Ewa Wiechno,
Iwona Więckowska,
Dorota Wojdyga,
Halina Zielińska.

»»Zmiana dyżurów
W związku z małą frekwencją mieszkańców na sobotnich
dyżurach w Szkole Podstawowej Nr 58 Rada Osiedla postanowiła ograniczyć dyżury członków Rady Osiedla do jednego
dyżuru w miesiącu. Od września br. dyżury będą pełnione
w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 1000-1100.
Aby usprawnić i mieć stały kontakt z mieszkańcami przy
kościele Zmartwychwstania Pańskiego zostanie umieszczona skrzynka pocztowa z napisem „Osiedle Targówek
Fabryczny”, do której można wrzucać wszelką korespondencję do Zarządu i Rady Osiedla.
W korespondencji prosimy o umieszczanie imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej sprawę, oraz adresu lub
telefonu kontaktowego. Na wszystkie listy będą udzielane
odpowiedzi i ewentualne porady.

»»Budowa supermarketu Kauflad
W związku z licznymi protestami mieszkańców posesji
przy ul. Birżańskiej, sąsiadującej bezpośrednio z budową
nowej hali supermarketu Kaufland, Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny 22 czerwca spotkał się z dyrektorem budosierpień 2010

wy. Otrzymaliśmy uspokajające informacje o demontażu
i zabezpieczeniu zabytkowej kostki brukowej, która została położona na nawierzchni ulicy Birżańskiej jeszcze
na początku XX wieku. Firma budująca halę położy
w miejsce zniszczonej kostki asfalt o szerokości ok. 6 metrów,
a po bokach ulicy powstanie chodnik. Dalsza część ulicy
Birżańskiej zostanie poprawiona i utwardzona tłuczniem.
Ulicą Birżańską będzie odbywał się ruch samochodów
dostawczych (od 3 do 5 samochodów) kierujących się
do marketu. Według zapewnień będzie się to odbywać
w wyznaczonych godzinach, tak aby nie przeszkadzać
mieszkańcom. Wzdłuż ulicy Birżańskiej zostaną dosadzone drzewa i krzewy ozdobne.
Wjazd główny do supermarketu wybudowany zostanie
od strony poszerzonej ulicy Naczelnikowskiej. Na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Naczelnikowskiej zamontowana
będzie instalacja sygnalizacyjna.

»»Wspomnienie o Andrzeju Mrozowskim
Był typowym wrażliwym chłopakiem z Fabrycznego
Targówka.
Rodzice zatrudnieni w sławnej na Pradze „Siarczance”
wychowywali trzech synów w bezpośredniej bliskości fabryki. Rodzina Państwa Mrozowskich mieszkała w przedwojennych domach robotniczych poprzedniczki Warszawskiej Fabryki Mebli, Fabryki Chemicznej produkującej
głównie kwas siarkowy – stąd „Siarczanka”– znajdujących
się „nomen omen” na ulicy Siarczanej.
Zarówno tradycje rodzinne jak i wychowanie w otoczeniu ludzi, których wyróżniała siła i twardość charakteru,
a przede wszystkim miłości do folkloru praskiego, charakterystycznych dla Pragi piosenek i muzyki spowodowały,
że – idąc za przykładem muzykującego ojca, od najmłodszych lat utalentowani synowie Państwa Mrozowskich
podejmowali próby początkowo indywidualnego, a z czasem zespołowego grania zasłyszanych melodii i piosenek
na różnych dostępnych instrumentach. Na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dostęp do tzw. muzyki
bikiniarskiej (głównie tzw. jazzu tradycyjnego i różnych
jego odmian) osądzanej od czci i wiary przez rządzących
był bardzo utrudniony, ale jak mówią poeci… „pieśń nie
zna granic”…tak i standardy tej muzyki przedarły się
przez „żelazną kulturę” i święciły także wśród młodzieży
praskiej triumfy doprowadzające specjalistów od kultury
tamtych lat do bezsennych nocy. Nie ominęły one zarówno
Andrzeja, Jego braci Mariana i Zbyszka jak i kilku innych
muzykujących kolegów. Improwizacje oparte na sławnych
jazzowych standardach zaczęły być coraz częściej głównymi utworami na których już w zespole uczyli się grać.
Andrzej był w tym czasie „trąbkarzem”. Zachwycony
grą Luisa Armstronga wkładał całe swoje wrażliwe serce
w próby perfekcyjnego opanowania gry na trąbce.
sierpień 2010

Fot.: Andrzej Mrozowski 29.11.1947–14.08.2010 r.

Samo granie było dla Andrzeja bardzo ważne, ale poświęcał się bardzo i to z wielkim oddaniem organizacji prób
raczkującego zespołu jak i… „załatwianiem”… różnych
występów cieszących się coraz większym powodzeniem.
Był jego dobrym duchem, dzięki niemu próby zespołu
odbywały się regularnie, a także muzyka zespołu spotykała
się z coraz większym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców. Było to bardzo ważne, dla każdego kto pamięta tamte
czasy oczywistym jest, że grający cieszącą się powodzeniem
muzykę określaną przez tzw”znawców” – muzyką popularną
żeby nie powiedzieć młodzieżową nie mógł nie zauważyć
rewolucji w muzyce młodzieżowej. Rewolucji Beatlesów….
Szaleństwo jakie ogarnęło młodzież tamtych lat, ogromne zapotrzebowanie na „nową” muzykę, dzięki Jego energii
i bezprzykładnemu zaangażowaniu umożliwiło całkowitą
zmianę zarówno składu zespołu jak rodzaju granej przez
zespół muzyki.

Fot.: Andrzej Mrozowski na jednej z prób zespołu Szafiry.
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Nadszedł czas popularności i powodzenia nazwanego
już wtedy zespołu Szafiry. Szaleństwo trzech gitar pozwoliło stworzonemu i prowadzonemu przez Niego zespołowi
osiągnąć powodzenie jakiego skromni chłopcy z Targówka
Fabrycznego rozpoczynając swoją przygodę z muzyką nie
mogli się spodziewać.
Piszę te wspomnienia pod wpływem wiadomości
o śmierci Andrzeja…brat Zbyszek mówił, że był zmęczony
dopracowywaniem do emerytury…. Może dlatego odszedł
na zawsze…
Jako jeden z muzykujących z Nim chłopaków z Targówka Fabrycznego zrozumiałem, że nie będę już miał możliwości ponownie jak w czterdziestą rocznicę powstania
Szafirów z Nim się spotkać, powspominać, może nawet
wspólnie kiedyś pograć…Bardzo mi tego szkoda…po
prostu, Andrzeju bez Ciebie będzie bardzo trudno jeszcze
chociaż raz Szafirowo. zagrać…a na pewno brak będzie
Twojego ciepła i zawsze trafnych i mądrych muzycznych
uwag….Żegnaj przyjacielu…

»»Od redakcji
Andrzejowi od samego początku spodobał się pomysł
reaktywacji zespołu Szafiry. Koniecznie chciał zagrać ze
starymi przyjaciółmi, akompaniując Basi i Ewie. Od kilkudziesięciu lat mieszkał w Słupsku. W lutym przyjechał
nawet na jedną z prób zespołu. Tak jak dawniej udzielał
rad i uwag. Niestety, aby zespół się „zgrał” próby odbywały
się prawie co tydzień. Andrzej nie mógł sobie pozwolić na
komfort tak dalekich dojazdów.
Mimo tego, przyjechał na koncert 20 czerwca 2009 roku.
Był przez chwilę na scenie razem z braćmi: Marianem
i Zbyszkiem, z dawnymi kumplami: Januszem, Zdziśkiem,
Ewą i Basią.
Miał łzy w oczach, cieszył się wspominając dawne granie
Szafirów.

»»Nowe spojrzenie na rozkłady jazdy

dnia powszedniego. W każdej chwili może jednak kliknąć odpowiedni dzień tygodnia na liście, aby przenieść
się do rozkładu obowiązującego w innym dniu.
• oznaczenie najbliższego odjazdu – po wejściu na listę
kursów z danego przystanku, wyraźnie widoczne jest,
które autobusy lub tramwaje już odjechały. Na czerwono
zaznaczony jest najbliższy aktualny kurs, a przed rozkładem podany czas pozostały do najbliższego odjazdu
• zaprezentowanie przebiegu danego kursu – łatwo można sprawdzić rozkładową godzinę przyjazdu autobusu
lub tramwaju, na dowolnie wybrany przystanek na trasie
danej linii oraz czas przejazdu pomiędzy przystankami
• wprowadzenie większej liczby powiązań pomiędzy informacjami – szybko i wygodnie można „przechodzić”
pomiędzy opcjami wyboru wyszukiwania według linii
i przystanków, sprawdzać rozkłady pozostałych linii na
danym przystanku itp.
• dodanie linków do informacji o kursowaniu danej linii
– pod rozkładem publikowane są odnośniki do komunikatów o zmianach komunikacyjnych obowiązujących
dla danej linii
• wprowadzenie chronologicznych wykazów odjazdów
wszystkich linii z przystanku – jeśli pasażer może na
danym przystanku skorzystać z kilku linii, bez problemu
sprawdzi, która z nich przyjedzie najszybciej.
System znajduje się w fazie testów publicznych i będzie
w najbliższych tygodniach rozwijany i udoskonalany. Czekamy na uwagi i opinie pasażerów.
Przez pewien czas, równolegle będzie istniała możliwość
korzystania z dotychczasowej przeglądarki rozkładów na
dany dzień – wystarczy wejść w menu „szukaj wg linii”.
To nie koniec internetowych nowości – wkrótce udostępnimy „lekką” wersję strony, dedykowaną do korzystania z urządzeń mobilnych – telefonów, smartfonów itp.
Będzie można z niej korzystać również na „zwykłych”
komputerach, np. na wolniejszych łączach z ograniczonym
transferem danych, co skróci czas dotarcia do najważniejszych informacji.

Na stronie internetowej ZTM dostępna jest nowa wersja
http://ztm.waw.pl/
przeglądarki rozkładów jazdy na konkretny dzień. Wprowadzone zmiany powinny ułatwić pasażerom korzystanie
z rozkładów jazdy i umożliwić dostęp do większej liczby
informacji. Przybliżamy nowości oraz podpowiadamy, jak
Skład Redakcji
www.rotf.waw.pl
korzystać z przeglądarki.
Robert Sobiecki
Redaktor naczelny
Wprowadzone modyfikacje pozwolą na:
• szybsze wyszukanie danej linii lub przystanku – nie Hanna Nerć
Redaktor techniczny
trzeba już wyszukiwać swojej linii, czy przystanku na Michał Jakubiak
liście wyboru linii; teraz można wpisać oznaczenie lub Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
nazwę przystanku do okna wyszukiwania.
• wyświetlenie tylko rozkładu obowiązującego w danym
Rada Osiedla pełni dyżury. Czekamy na Pastwa w pierwszą
dniu – np. sprawdzając rozkład wybranej linii w sobotę, sobotę miesiąca w godzinach 10.00-11.00 w Szkole Podniedzielę lub święto, pasażer nie zobaczy już rozkładu stawowej Nr 58)
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