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„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki,
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”
Ps 89

Obietnica Boga spełnia się na naszych oczach i w naszych sercach. Bóg przyszedł na świat, aby głosić Dobrą Nowinę.
Przyszedł do wszystkich ludzi. Wyciąga rękę do każdego z Was.
Święta Bożego Narodzenia są świętami radości, życzę więc wszystkim Czytelnikom naszej osiedlowej gazety, Mieszkańcom Targówka Fabrycznego, i wszystkim naszym Przyjaciołom, zwłaszcza osobom działającym na rzecz ubogich,
Radości i Pokoju, niech Nowonarodzony Zbawiciel umacnia Waszą wiarę i nadzieję, pomnaża Miłość w Waszych sercach.
A w zbliżającym się Nowym Roku 2011 życzę samych błogosławionych i szczęśliwych dni.
							
Ks. Tomasz Gill
							
Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilijny nadszedł czas
Całujemy mocno Was
Chcemy złożyć Wam życzenia
W dniu Bożego Narodzenia
Niechaj Gwiazda Betlejemska
Która świeci Wam o zmroku
Doprowadzi Was do szczęścia
W nadchodzącym Nowym Roku.
Rada Osiedla Targówek
Fabryczny

»»Zaprzysiężenie Prezydent m. st. Warszawy
1 grudnia br. w Sali Warszawskiej PKiN, w obecności
nowej Rady Miasta, odbyło się zaprzysiężenie Hanny
Gronkiewicz-Waltz na Prezydenta stolicy. Ubiegającą się
o reelekcję kandydatkę Platformy Obywatelskiej poparło
w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. 53.67%
mieszkańców stolicy czyli 345 tysięcy 737 osób (Czesław
Bielecki kandydat popierany przez PiS zdobył 23.16% głosów, a Wojciech Olejniczak z SLD uzyskał 13.33% głosów).
Obejmując urząd Prezydenta m.st. Warszawy uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Warszawy. Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg – taką rotę przysięgi wypowiedziała Hanna
Gronkiewicz-Waltz.
Wcześniej na I sesji nowo wybranej Rady m. st. Warszawy na przewodniczącą wybrano Ewę Malinowską-Grupińską, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: Ligia Krajewska,
Olga Johann i Sebastian Wierzbicki.
W Radzie Warszawy Platforma Obywatelska zdobyła
33 mandaty, Prawo i Sprawiedliwości 17, a Sojusz Lewicy
Demokratycznej – 10.

»»Nowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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Antonik Sławomir
Cichocki Tomasz
Duczman Jacek
Gapys Andrzej
Golec Grzegorz
Jamiński Michał
Kaczmarska Agnieszka
Kunowski Jędrzej
Michałowska Renata
Miszewski Krzysztof
Moczulska Anna
Obrok Karolina
Raboszuk Wiesław
Rybak Jacek
Sirko Krzysztof
Skłodowski Marcin
Stanisławski Miłosz
Suzdalcew Urszula
Szajkowski Bartosz
Wayda-Bartyzel Barbara
Winnicka Danuta

»»Jak głosowaliśmy na naszym Osiedlu

21 listopada odbyły się wybory samorządowe. W koPoczesny Zbigniew – Przewodniczący Rady Dzielnicy misji 907 znajdujacej się w Szkole Podstawowej Nr 58
Jankiewicz Maciej – WiceprzewodniczącyRady Dziel- uprawnionych było 1189 mieszkańców Osiedla Targówek
nicy
Fabryczny. Uczestniczyło tylko 333 mieszkańców, zaledKwiatkowska Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Rady wie 28% uprawnionych (jedna z najniższych frekwencji
Dzielnicy
w Warszawie).
Mroczek Joanna – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
grudzień 2010

A tak głosowaliśmy:

»»Na prezydenta Warszawy:
– Hanna Gronkiewicz-Waltz – 153
– Czesław Bielecki – 89
– Wojciech Olejniczak – 52
		 na resztę kandydatów głosowało 39 wyborców

–
–
–
–
–
–
–
–
–

PiS – 87
Prawica RP – 5
Ruch Przełomu Narodowego – 0
UPR – 2
J. Korwin-Mikke – 7
Związek Słowiański – 2
Wspólnota Samorządowa – 2
LPR – 5
Partia Emerytów i Rencistów– 11

»»Do rady dzielnicy Targówek
–
–
–
–

SLD – 26 (Kurek Kazimierz –15)
PO – 106 (Kunowski Jędrzej – 28 – radny)
PiS – 124 (Suzdalcew Urszula – 65 – radna)
Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza – 48 (Godlewska Agnieszka –16)

SLD
Mieszkańcy B-TZ

PiS

PiS

PO

Mies
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PO

»»do Rady Warszawy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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komitet wyborczy SLD – 37
kw PSL – 11
kw PO – 129
kw PiS – 93
kww gamonie i krasnoludki – 12
kw Polska P.– 3
kkw Lewica – 3
kw Racja PL – 1
kww Warszawska Wspólnota Samorządowa – 17
kkw UPR – 3
kkw R. Szeremietewa –3

»»Do sejmiku województwa mazowieckiego
–
–
–
–

SLD – 45
PSL – 15
Sierpień 80 – 4
PO – 124
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»»Dyżury Rady Osiedla
Od września br. dyżury Rady Osiedla pełnione są
w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 10-11
w Szkole Podstawowej Nr 58 przy Mieszka I 7.
Aby usprawnić i mieć stały kontakt z mieszkańcami przy
kościele Zmartwychwstania Pańskiego została 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.
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»»Nowy ośrodek dla cudzoziemców na
Targówku Fabrycznym

Obecnie pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców
przebywa 3489 osób z czego 1660 korzysta z zakwaterowania i wyżywienia w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie
kraju, a 1823 pobiera środki finansowe na wyżywienie
i zakwaterowanie we własnym zakresie. W przeważającej
części są to osoby pochodzące z terytorium Federacji Rosyjskiej deklarujące narodowość czeczeńską. W większości
to muzułmanie.
Mieszkańcami ośrodka są ludzie, którzy ubiegają się
o nadanie statusu uchodźcy. W obawie o swoje życie musieli opuścić rodzimy kraj. Niejednokrotnie w ucieczce
przed śmiercią, torturami i przemocą pozostawili cały swój
dobytek oraz krewnych.
Do tego momentu żyli dokładnie tak, jak my. Mieli
domy, rodziny, przyjaciół… W jednym momencie ich
życie uległo całkowitej odmianie. Żyją teraz w obcym dla
siebie kraju i zupełnie innej kulturze, której bardzo często
nie znają i nie rozumieją.
Szukają u nas schronienia, bezpieczeństwa i lepszego
życia, pozbawionego bezustannego strachu o siebie i bliskich. Mają do tego prawo. Dokładnie takie samo prawo,
jakie mieli Polacy winnych krajach kilka dekad temu.
Więcej informacji na temat uchodźców można znaleźć
na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

W dniu 2 listopada 2010 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił ośrodek dla cudzoziemców na
warszawskim Targówku Fabrycznym.
Obiekt znajduje się przy ul. ul. Księżnej Anny 24 i jest
przeznaczony głównie dla samotnych kobiet oraz matek
samotnie wychowujących dzieci. Docelowo będzie mógł
przyjąć około 200 cudzoziemców ubiegających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Placówka jest jednym
z czternastu ośrodków dla cudzoziemców na terenie kraju.
Budynek jest wyposażony w pokoje pozwalające na
zakwaterowanie czterech osób, gabinet lekarski, dwie
świetlice (w tym jedna przeznaczona dla dzieci w wieku
przedszkolnym), salę telewizyjną, stołówkę, pomieszczenia
kuchenne dla cudzoziemców, pralnię, salę do nauki języka
polskiego, pomieszczenie do odbywania praktyk religijnych, plac zabaw oraz boisko do piłki nożnej i siatkówki.
Obiekt jest objęty całodobową ochroną. Na stałe w obiekcie
pracuje trzech doświadczonych pracowników Urzędu, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.
Placówka ma charakter otwarty, co oznacza, że przebywający w niej obcokrajowcy będą mogli swobodnie
opuszczać ośrodek.
Obecnie w ośrodku przebywa 70 osób, w tym 43 dzieci
(26 w wieku szkolnym). Dzieci zostaną zapisane do szkoły Skład Redakcji
www.rotf.waw.pl
podstawowej nr 58 przy ulicy Mieszka I oraz do gimnazjum
Robert Sobiecki
Redaktor naczelny
nr 141 przy ulicy Trockiej.
Hanna Nerć
Ośrodek rozpoczął współpracę z organizacjami poza- Michał Jakubiak
Redaktor techniczny
rządowymi, w tej chwili są to: Polskie Forum Migracyjne, Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
Czwarty Świat w Polsce oraz Klinika Prawa Uniwersytetu
Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca
Warszawskiego.
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)

Zarząd Osiedla,
Rada Osiedla Targówek Fabryczny,
Związek Emerytów i Rencistów,
ksiądz proboszcz Tomasz Gill
serdecznie zapraszają
wszystkie osoby starsze, samotne
na uroczystą Wieczerzę Wigilijną
w dniu 18 grudnia br. o godzinie 16
do Szkoły Podstawowej Nr. 58 przy Mieszka I 7
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