98•(111)•VI

12.2
2011
»»Podsumowanie świątecznej akcji
„Gwiazdka 2010”

W dniu 18 grudnia Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny
wraz z Radą Osiedla i Związkiem Emerytów i Rencistów
zorganizował uroczystą Wieczerzę Wigilijną dla mieszkańców Osiedla. Tradycyjna wieczerza odbyła się dzięki
zaangażowaniu wyżej wymienionych oraz ofiarnej pomocy
finansowej księdza proboszcza Tomasz Gilla, Stowarzyszeniu Dzieci Targówka, firmie Marka Sójki i Agnieszce
Szczepańskiej
Dzięki darom otrzymanym od firmy Procter & Gamble
Rada Osiedla przygotowała ponad 40 paczek dla rodzin
najbardziej potrzebujących.
Pracownicy Procter & Gamble również włączyli się do
świątecznej akcji „Spełniamy marzenia” i dla kilkudziesięciu dzieci z naszego Osiedla przygotowali prezenty pod
choinkę.
W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy
wszystkim sponsorom.

»»Zarząd Dzielnicy Targówek »

m.st. Warszawy. Podział obowiązków
i kompetencji

Burmistrz Dzielnicy Targówek – Pan Grzegorz Zawistowski (tel. 22 33 89 566)
–		 Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
–		 Wydział Budżetowo-Księgowy
–		 Wydział Infrastruktury
–		 Wydział Inwestycji
–		 Wydział Kadr
–		 Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
–		 Wydział Obsługi Zarządu
–		 Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
Zastępca Burmistrza – Pan Sławomir Antonik
(tel. 22 33 566)
–		 Wydział Działalności Gospodarczej i Spraw Obywatelskich
–		 Wydział Edukacji i Kultury
–		 Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki
–		 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
–		 placówki oświaty i wychowania
Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Gadecki
(tel. 22 33 89 576)
–		 Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
–		 Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
–		 Wydział Zasobów Lokalowych
–		 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (domy
komunalne)
Zastępca Burmistrza – Pan Wacław Kowalski
(tel. 22 33 89 572)
–		 Wydział Ochrony Środowiska
–		 Wydział Sportu i Rekreacji
–		 Ośrodek sportu i Rekreacji
Zastępca Burmistrza- Pan Krzysztof Mikołajewski
(tel. 22 33 89 572)
–		 Wydział Obsługi Mieszkańców
–		 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
–		 Ośrodek Pomocy Społecznej
W czasie nieobecności Burmistrza Dzielnicy zastępować
go będzie Pan Sławomir Antonik, o ile nie wyznaczony
zostanie inny Zastępca.
Wszyscy burmistrzowie przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14-16 po uprzednim zapisaniu się
w sekretariacie.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek – Pan Zbigniew Poczesny – dyżury: pierwszy i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-16.00 w Urzędzie Dzielnicy
pok. 124
Wiceprzewodniczący: Pani Małgorzata Kwiatkowska,
Pani Joanna Mroczek (tel. 501 827 612) i Pan Maciej
Jankiewicz
Dyżur radnych Rady m.st. Warszawy- Pani Alicja Żebrowska – po wcześniejszym umówieniu tel. 602 158 278.

»»V sesja Rady Dzielnicy Targówek
12 stycznia br. na V sesji Rady Dzielnicy powołano stałe
komisji Rady i uchwalono ich składy. Uchwały podjęto
jednomyślnie. W 7 komisjach wybrani zostali przewodniczący, a w 4 – także wiceprzewodniczący.

Komisja Sportu i Rekreacji: Bartosz Szajkowski
(przewodniczący), Małgorzata Zielińska (wiceprzewodnicząca), Jędrzej Kunowski, Małgorzata Kwiatkowska,
Renata Michałowska, Karolina Obrok, Barbara WaydaBartyzel.
Komisja Samorządu i Dialogu Społecznego: Jacek Rybak
(przewodniczący), Renata Michałowska, Joanna Mroczek,
Karolina Obrok, Krzysztof Sirko, Barbara Wayda-Bartyzel.
Komisja Mieszkaniowa: Jacek Duczman, Krzysztof Sirko,
Danuta Winnicka, Małgorzata Zielińska.

»»Wywiad z Jarosławem Szanajcą, prezesem
zarządu Dom Development

W IV kwartale 2010 r. spółka ruszyła ze sprzedażą
mieszkań w inwestycji Wilno przy ulicy Klukowskiej na
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne- Targówku Fabrycznym. To jedno z największych przedgo: Jacek Duczman (przewodniczący), Małgorzata sięwzięć w historii Dom Development. Na należących do
Kwiatkowska, Krzysztof Sirko, Danuta Winnicka, spółki gruntach ma powstać tam 2 tys. mieszkań, kolejne
Małgorzata Zielińska. Komisja Budżetu i Finansów: kilka tysięcy lokali może stanąć na sąsiadujących nieruMichał Jamiński (przewodniczący), Renata Michałowska chomościach.
(wiceprzewodnicząca), Tomasz Cichocki, Andrzej Gapys,
Grzegorz Golec, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Krzysztof Miszewski, Anna Moczulska, Joanna Mroczek, Wiesław Raboszuk, Jacek Rybak, Miłosz Stanisławski,
Urszula Suzdalcew, Bartosz Szajkowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
Andrzej Gapys (przewodniczący), Jacek Duczman
(wiceprzewodniczący), Małgorzata Kwiatkowska, Jacek
Rybak, Bartosz Szajkowski, Małgorzata Zielińska.
Kom i sj a E du k a c j i i Ku ltu r y : D anut a Wi n n i ck a ( pr z e wo d n i c z ą c a ) , Ma ł gor z at a Z i el i ńsk a
(wiceprzewodnicząca), Tomasz Cichocki, Jacek Duczman,
Grzegorz Golec, Michał Jamiński, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Jędrzej Kunowski, Małgorzata Kwi- Fot.: Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.
atkowska, Krzysztof Miszewski, Anna Moczulska, Joanna
Mroczek, Karolina Obrok, Zbigniew Poczesny, Wiesław
Raboszuk, Krzysztof Sirko, Miłosz Stanisławski, Urszula Przez lata tereny (Targówka Fabrycznego) miały przeznaSuzdalcew, Barbara Wayda-Bartyzel.
czenie przemysłowe, dziś władze miasta liczą, że rejon
ten przemieni się w kolejne Miasteczko Wilanów, tyle
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska: że z lokalami z segmentu popularnego. Jaki jest odzew
Wiesław Raboszuk (przewodniczący), Michał Jamiński klientów?
(wiceprzewodniczący), Tomasz Cichocki, Jacek DuczZainteresowanie ofertą jest większe, niż oczekiwaliśmy.
man, Andrzej Gapys, Grzegorz Golec, Maciej Jankie- Co prawda przed punktami sprzedaży nie ustawiają się
wicz, Agnieszka Kaczmarska, Jędrzej Kunowski, Renata kolejka, jak w przypadku osiedla Saska, jednak sprzedaż
Michałowska, Krzysztof Miszewski, Anna Moczulska, Jo- przebiega nadspodziewanie dobrze, co zresztą znalazło
anna Mroczek, Karolina Obrok, Zbigniew Poczesny, Jacek odbicie we wzroście sprzedaży w IV kw. 2010 r.
Rybak, Miłosz Stanisławski, Urszula Suzdalcew, Bartosz
Szajkowski, Barbara Wayda-Bartyzel, Danuta Winnicka. Zachętą do kupna mieszkań w tej inwestycji jest
zapowiedź wybudowania stacji kolejowej w sąsiedztwie,
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tak by jego mieszkańcy mogli pociągiem dotrzeć do
Dworca Wileńskiego w dosłownie 5 min. Stacja ma być
gotowa w 2013 r.
Zawarto w tej sprawie trójstronne porozumienie pomiędzy PKP PLK, PKP-Koleje Mazowieckie i Dom Development. Na podstawie tego porozumienia jesteśmy na etapie
prac projektowych.
Ceny mieszkań w projekcie kształtują się w przedziale
6-6,7 tys. zł za mkw. Analitycy prognozują, że biorąc pod
uwagę planowane inwestycje towarzyszące, kameralność
budynków (3-4 kondygnacje), marża brutto na sprzedaży
lokali wyniesie około 20 proc., co nie jest szczególnie
imponującym wynikiem.
Jest za wcześnie, by przesądzać o zyskowności całego,
tak dużego przedsięwzięcia. Nie wiemy, jak będą się kształtować ceny czy koszty budowy, Dziś marża w przedziale
20-25 proc. Nie jest słabym wynikiem.
(Od red.: Skrót wywiadu Błażeja Dowgielskiego z prezesem
Dom Development Jarosławem Szanajcą dotyczącego nowego
osiedla Wilno budowanego na Targówku Fabrycznym.)

»»Gapowicze do rejestru
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej
SA. Do rejestru będą wpisywane osoby ociągające się z uregulowaniem należności za wystawione przez kontrolerów
biletów ZTM opłaty dodatkowe za przejazd komunikacją
miejską bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi jak również użytkownicy parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź, na których zostały nałożone
kary umowne.
Na miesiąc przed wpisaniem do KRD dłużnik otrzyma
listem poleconym wezwanie do zapłaty. Łączna wartość
wierzytelności musi wynosić co najmniej 200 zł (o to nietrudno np. gdy pasażer jest notorycznym gapowiczem),
a w momencie wpisu ZTM musi być upoważniony do ich
egzekwowania od co najmniej 60 dni.
luty 2011

Jeśli gapowicz jest zobowiązany do uregulowania długu na
podstawie wyroku sądowego, ZTM będzie mógł dokonać wpisu do rejestru po 14 dniach od wysłania wezwania do zapłaty.
W tym przypadku nie ma znaczenia wielkość zadłużenia.
Po wniesieniu zaległej opłaty pasażer będzie wykreślany
z KRD w terminie 14 dni.
Do rejestru wpisywane będą także osoby posługujące
się podrobionym lub cudzym dokumentem.
Informacja o możliwości wpisania do KRD pojawi się na
blankietach odcinków do wpłaty, które kontrolerzy ZTM
wręczają przy nałożeniu opłaty dodatkowej za przejazd bez
ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi
oraz na których nakładają kary umowne za niezastosowanie się do przepisów tymczasowego regulaminu parkingów
działających w systemie Parkuj i Jedź.
Celem współpracy z Krajowym Rejestrem Długów
Biurem Informacji Gospodarczej SA jest szybsza i jeszcze
skuteczniejsza windykacja należności za opłaty dodatkowe, a także oddziaływanie prewencyjne – zniechęcanie
potencjalnych gapowiczów. Osoba wpisana do KRD może
mieć problemy jako konsument lub przedsiębiorca, nawet
przez 10 lat. Dłużnikom notowanym w rejestrze znacznie
trudniej korzystać z usług finansowych (kredyty, zakupy
ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna
telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu
lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy
leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim
przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na
gorszych warunkach.

»»Metro kupuje nowy tabor
35 nowoczesnych, jednoprzestrzennych pociągów metra, które będą jeździły po I i II linii metra kupuje Metro
Warszawskie Sp. z o.o. Dostarczy je konsorcjum firm Siemens i Newag. Umowę, w obecności prezydent Warszawy,
podpisano 2 lutego. Pierwsze nowe składy INSPIRO dojadą
do stolicy w IV kwartale 2012 r., ostatnie w IV kwartale
następnego roku.
Hanna Gronkiewicz-Waltz ma nadzieję, że nowy tabor,
jak nazwa wskazuje, „będzie inspirował” dalszy dynamiczny rozwój komunikacji publicznej w stolicy. Nie tylko
metra. Uspokoiła, że budowa centralnego odcinka II linii
metra trwa, co widać już przy rondzie Daszyńskiego i przy
pomniku Syreny na Powiślu. Dodała, że metro powstaje
głównie pod ziemią – dlatego tak wiele nie widać. Prezydent „zdradziła”, że trwają już prace przedprojektowe dotyczące kierunków dalszej rozbudowy metra w Warszawie.
Prezes Metra, Jerzy Lejk stwierdził z satysfakcją, że
podpisywana umowa „kończy proces procedury zakupu
nowoczesnego taboru”. W efekcie pociągi metra będą
w niedalekiej przyszłości kursowały co 120 sekund.

3

zabawadlataneczna
mieszkańców Targówka
21

lu
te

go
2

01

1r

ok

u-

po

ni

ed
z. 1 zia

go
d

8.0
ł
0- e k
21
.00

Zagra Kapela z Targówka

Sala Konferencyjna
Urzędu Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20

Zapraszamy!!!
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Redaktor naczelny
Redaktor techniczny

Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)
luty 2011

