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FESTYN RODZINNY
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na Targówku Fabrycznym

26.05.2012 r. teren przed Szkołą Podstawową Nr 58
przy ul. Mieszka I nr 7
– godz. 9.00–15.00
rozpoczęcie 4 Pikniku Sportowego: międzyklubowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Procter &
Gamble,
– godz. 15.00
rozpoczęcie XIII Festynu Rodzinnego, przedstawienie
organizatorów, programu, wykonawców i sponsorów
– godz. 15.15–16.45 występ dla dzieci, program artystyczny zespołu PUENTA
– godz. 17.00–18.00
występy zespołów: uczniów Szkoły Podstawowej Nr
58, młodzieży z „Klubu Dzieci Targówka”
– godz. 18.00–18.30
występ zespołu rapowego ELEMENT
– godz. 18.30–19.15
występ zespołu indiańskiego z Boliwii TOTORA
– godz. 19.15–22.30
dyskoteka pod chmurką i występ zespołu disco polo Okej
– godz. 22.30
pokaz fajerwerków

Piknik Sportowy

26.05.2012
Turniej Piłki Nożnej
Z okazji IV Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego
o Puchar firmy Procter & Gamble
rocznik 2002
boisko ul. Mieszka I nr 7

»»Uczestnicy:
Rocznik 2002 Grupa” A”
1. UKS Błyskawica
2. AON Rembertów
3. KS Olimpia
4. UKS Ząbkovia.

Rocznik 2002 Grupa „B”
1. UKS Błyskawica II
2. MKS Varsovia
3. MLKS Wesoła
4. KS Drukarz

O giodzinie Godz. 14.45 – wręczenie nagród na scenie
głównej XIII Festynu Rodzinnego

»»ODZYSKIWANIE → Targówek Fabryczny

Przez cały weekend 25–27 maja na Targówku Fabrycznym
odbywać się będą niezwykłe wydarzenia. Na skwerku
W trakcie imprezy:
przy Kanałku Bródnowskim u zbiegu ulic Kuklowskiej
stoisko MPO, nowoczesny samochód MPO, Straży
i Przecławskiej powstanie miejsce do relaksu, będzie kino
Pożarnej i wóz specjalny PSP,
plenerowe, wycieczki rowerowe i malowanie rur z artystoisko czytelnicze,
stami!
stoisko Klubu Naszej Ziemi,
MPO Warszawa zaprosiło do stworzenia różnych atrakstoiska atrakcji dla dzieci (Kiwanis Klub Warszawa),
cji dla mieszkańców dzielnicy Mikę Grochowską i Hannę
stoisko rękodzieła (dzieci ze świetlicy socjalnej),
Nowak-Radziejowską. Młode artystki i animatorki, które
przejażdżki dla najmłodszych 2 kucyki + darmowa wata
wielokrotnie pracowały na rzecz Warszawy i jej mieszcukrowa,
kańców, od marca spacerowały po Targówku, objeżdżały
słodki poczęstunek i napoje dla dzieci i młodzieży,
go na rowerach i cały czas rozmawiały z mieszkańcami.
gorący poczęstunek dla wszystkich
Słuchały, jakie mają życzenia i marzenia o swoim miejscu
zamieszkania. Jednocześnie rozmawiały z prywatnymi firSponsorzy:
mami, przekonując ich, że inwestycja w tę dzielnicę może
Urząd Dzielnicy Targówek M.St. Warszawy
im przynieść wymierne korzyści.
Procter & Gamble
Do współpracy zaprosiły architektki, które mimo
Wodomiar Serwis Dariusz Grajda
młodego wieku już zdążyły pracować w wielu miastach
Kiwanis Klub Warszawa
w Europie. Stworzą one Sąsiedzki Klub Wypoczynkowy.
Jednostka Ratowiczo-Gaśnicza Nr 15 PSP
Ciekawe, czy w wygodnych siedziskach, ławkach o dziwMPO Sp. z o.o
nych kształtach i konstrukcjach wymarzonych dla dzieciaGrudnik Nieruchomości
ków i ich dzikich zabaw poznamy stare meble, palety czy
Delta Glass Anna i Krzysztof Zawada
banery reklamowe? Na całym świecie takie place zabaw
Markbud Marek Sójka
są teraz najmodniejsze.
Sklep Marcin Sekuła
Przy Kanałku Bródnowskim odpoczną nie tylko dzieci
Sklep Grażyna i Kazimierz Kwiatkowski
– zadbano też o starszych!Od mieszkańców zebrano różne
Bar Nokaut Kamil Godlewski

»»
–
–
–
–
–
–
–
–

»»

2

maj 2012

historie dotyczące ich życia na Targówku. Na ich podstawie Sylwia Chutnik, znana pisarka, napisała opowiadania.
Nagrane zostaną przez Agnieszkę Grochowską, (którą
niedługo zobaczymy w roli Danuty Wałęsowej w filmie
Andrzeja Wajdy). Usłyszeć je będzie można podczas wycieczki rowerowej po Targówku Fabrycznym.
Być może zobaczymy naszą dzielnicę na nowo?
Razem z artystami pomalujemy okropne rury przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Księcia Ziemowita i Kraśnickiej.
Kuratorki chciałyby, żeby powstała galeria na świeżym
powietrzu. Nazwały ją żartobliwie sik! – Samodzielna
Instytucja Kultury. A skoro galerie zarabiają na dziełach
sztuki, to i nasza galeria mogłaby zarabiać. Jak? O tym się
przekonamy podczas weekendu.

»»A w czym będziemy mogli wziąć udział?
Od 25 maja Sąsiedzki Klub Wypoczynkowy u zbiegu
ulic Klukowskiej i Przecławskiej – otwarty od soboty
w godzinach 12.00–22.00.
W Sąsiedzkim Klubie Wypoczynkowym odbędą się:
– 25 maja o godz. 12.00 – warsztaty recyklingowe
– 26 maja o godz. 16.00 – warsztaty tworzenia mozaik,
które potem zobaczymy na chodnikach
– 27 maja o godz. 13.00 – warsztaty dla dzieci o budynkach w mieście
– 27 maja o godz. 20.30 – zacznie się Kino Plenerowe.
Będzie można obejrzeć obsypane wieloma nagrodami filmy, np. Nietykalni, Wino truskawkowe, Żona
doskonała.
– 26 i 27 maja w godz. 13.00–20.00 – sik! – malowanie
razem z artystami rur przy rondzie na skrzyżowaniu
ulic Księcia Ziemowita i Kraśnickiej
– 26 maja o 14.00 – wycieczka rowerowa i słuchowisko
pod tytułem Audiorower – start na ulicy Naczelnikowskiej 44.
Szykujcie się na więcej wycieczek rowerowych. szczególnie zapowiada się „trasa Balcerka”, którego wszyscy
pamiętamy z serialu Alternatywy 4 – z Targówka Fabrycznego na Ursynów. Więcej informacji podczas pikniku
rowerowego, który zacznie się w Sąsiedzkim Klubie Wypoczynkowym 27 maja o godz. 15.00.
Tydzień później, 2 czerwca, odbędzie się debata, podczas
której będzie można porozmawiać o przyszłości dzielnicy
z architektami i innymi specjalistami.
A to wszystko to dopiero początek wielkich zmian
na Targówku Fabrycznym. Bądźmy wszyscy ich częścią.
Spotkajmy się na ODZYSKIWANIU!
Organizator: MPO
Współorganizator: Dom Development
Partnerzy: Masa Krytyczna, Leroy Merlin, IKEA, Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej, Lets colour Dulux, Kultura Gniewu, Gutek
Film, Stowarzyszenie Katedra Kultury, Fundacja Archidzieciaki, Rada
Osiedla Targówek Fabryczny
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»»Nowy projekt aktywizacyjny dla

samotnych mam z Targówka – Targówek
cały dla mam

Samotne i bezrobotne mamy z dzielnicy Targówek, już
wkrótce będą miały szansę na zawodowe spełnienie. Właśnie z myślą o nich we wtorek 24 kwietnia ruszył projekt
o nazwie: „Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona”. Autorami
inicjatywy są Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Dzielnica Targówek i Fundacja MaMa. Uczestniczki otrzymają
całkowicie bezpłatny dostęp do ponad rocznego cyklu
szkoleniowego oraz płatnych staży zawodowych.
Organizatorzy są w trakcie rekrutacji do projektu. „Poszukujemy samotnych mam wychowujących co najmniej jedno
dziecko, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych
w dzielnicy Targówek, które chcą zmienić swoje życie i są gotowe do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym.” – informuje
Aleksandra Zając ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. „Każda uczestniczka otrzyma od nas pełne wsparcie organizacyjne,
w tym opiekę nad dziećmi i wyżywienie, aby bez przeszkód
mogła korzystać z wszystkich zajęć w ramach projektu”.
„Kobiety są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup
na rynku pracy, a samotne mamy są na nim szczególnie
izolowane.” – dodaje zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Krzysztof Mikołajewski. „Z naszych
danych wynika, że liczba bezrobotnych wśród samotnych
matek stale rośnie i dotyczy to również dzielnicy Targówek
- Stąd pomysł projektu, który zaktywizuje samotne mamy,
umożliwi im płatny 3-miesięczny staż i zmotywuje je do
aktywnego działania na rynku pracy.”
„Społeczna izolacja młodych matek prowadzi często
do poczucia osamotnienia i depresji. W dodatku ograniczone barierami architektonicznymi i mentalnymi osoby
opiekujące się małymi dziećmi odczuwają frustrację i
gniew na otaczającą rzeczywistość. Nie są to pozytywne
uczucia, natomiast przekute w działanie mogą zamienić
się w konstruktywny sprzeciw, chęć zmian i działania na
rzecz lokalnej społeczności.” - mówi Patrycja Dołowy,
wiceprezeska Fundacja MaMa.
Warsztaty obejmują cztery rodzaje działań:
– warsztaty aktywizacyjne
– porady psychospołeczne
– konsultacje zawodowe
– trening pracy
– staże zawodowe
Organizatorzy przez ponad rok będą uczyć uczestniczki
umiejętności psychospołecznych  i orientacji na rynku pracy, wdrażając je w techniki rekrutacji, ucząc umiejętności
tworzenia pozytywnych relacji z potencjalnym pracodawcą, zapoznając z opcjami elastycznej organizacji pracy oraz
udostępniając możliwość skorzystania z porad ekspertów
i płatnych staży zawodowych. Zajęcia będą prowadzone
metodą warsztatową z szerokim dostępem do internetu i
przy udziale ekspertów z różnych dziedzin.
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www.rotf.waw.pl
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)
maj 2012

