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Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,
Napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?)
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.
										
Karol Wojtyła

Tylko miłość i czynienie dobra nadaje sens naszemu istnieniu!
Pascha Chrystusa to świętowanie zwycięstwa człowieczeństwa opartego na miłości ofiarnej
i zapowiedź ostatecznego triumfu Najwyższego Dobra!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom naszej parafii Mocy z Nieba
i nieustannego zmartwychwstawania do wiary, nadziei i miłości!
ks. Tomasz Gill, proboszcz par. Zmartwychwstania Pańskiego

27. kwietnia, w dzień kanonizacji papieży: bł. Jana
Pawła II i Jana XXIII, który jest zarazem dniem odpustu
w naszej parafii, pragniemy zorganizować w naszym
kościele specjalną transmisję na żywo z uroczystości
na placu św. Piotra. Uroczystość ta będzie składała się
z trzech części: Liturgii Słowa z homilią papieską, obrzędu kanonizacji oraz Liturgii Eucharystycznej. Pragniemy obejrzeć dwie pierwsze części, a potem uczestniczyć
w mszy św., którą odprawię zaraz po kanonizacji czyli
przypuszczam ok. godz. 11.45/12.00.
Po krótkiej mszy ok. godz. 12.00 zapraszam serdecznie na tradycyjny, też krótki, w tym roku bardzo
skromny, poczęstunek odpustowy przygotowany przez
Parafialną Radę Duszpasterską: ciasto, kawę i herbatę,
tak byśmy przynajmniej przez chwilę mogli wspólnie
świętować i radować się w naszej parafialnej, rodzinnej
wspólnocie z kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II!
Ks. Tomasz Gill

»»Budżet partycypacyjny 2015 – lista

»»Wizyta studyjna w Dzielnicy Targówek
»»„Rozwój Dzielnicy poprzez współpracę
partnerską”

Przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) z całej Polski odwiedzili
11 marca 2014 r. Targówek w ramach Akademii Rozwoju
Lokalnego. Swoją przygodę z dzielnicą zaproszeni goście
rozpoczęli od wizyty na terenie Targówka Fabrycznego.
Zapoznali się z działaniami Parafii i księdza Tomasza Gilla,
który przedstawił efekty rewitalizacji z udziałem środków
unijnych kościoła, plebanii i terenu wokół. Krzysztof
Chmarra ze Stowarzyszenia RIS „Praca” zaprezentował
projekt Galeria LOKOMOTYWA i Galeria SPINACZ.
Mariusz Bielecki z Rady Osiedla Targówek Fabryczny
opowiedział o projekcie społeczno- artystycznym „Odzyskiewanie-Targówek Fabryczny”.
Wizytę w przemysłowej części Targówka uprzyjemniła
uczestnikom multimedialna wystawa „Targówek Mówi”,
dzięki której można poznać dzielnicę z opowieści mieszkańców.

projektów zgłoszonych na Targówku
Fabrycznym
•
•

XVI Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym;
Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
dla mieszkańców;
• Zajęcia fitness – zumba dla wszystkich;
• Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci;
• Integracja-edukacja Targówek Fabryczny;
• Podwieczorki z kulturą dla dzieci;
• Przewijaki dla małych dzieci w miejscach
użyteczności publicznej;
• Doposażenie biblioteki przy ul. Mieszka I nr 7;
• Budowa harcówki;
• Uliczny trening Targówek-Elsnerów;
• Domki dla skrzydlatych ptasich przyjaciół.
Propozycje te zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Dzielnicy do 05.05.2014 r. Następnie projekty
zostaną przekazane do dzielnicowego zespołu do spraw
budżetu partycypacyjnego w celu ostatecznej weryfikacji.
Lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy a autorzy drogą elektroniczną
o dalszych etapach procesu preselekcyjnego w dniach
11–22.05.2014 r. W dniach 25.05–18.06.2014 r. odbędą
się dyskusje nad projektami, które poddane zostaną pod
głosowanie oraz rozmowa na temat potrzeb i priorytetów
w danym obszarze. Głosowanie odbędzie się w dniach
20–30.06.2014 r. Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz. Więcej informacji na stronie:
www.targowek.waw.pl/budzetpartycypacyjny
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Wizyta w Parku Bródnowskim prowadziła szlakiem
rzeźb i instalacji przestrzennych współtworzonych przez
Dzielnicę Targówek i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kolejnym etapem wizyty była „Kosmiczna Klatka Schodowa”
przy ul. Krasnobrodzkiej 13. W bibliotece przy ul. Świętego Wincentego 85 animatorzy omówili realizowane
w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Targówek inicjatywy
integrujące i aktywizujące grupy społeczne. Uczestnicy
spotkania wymienili się doświadczeniami związanymi
z realizowanymi zadaniami społecznymi i dyskutowali
nad nowymi pomysłami.

Mariusz Bielecki

»»Zintegrowany Program Rewitalizacji

na lata 2014–2020 w Dzielnicy Targówek

4 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu M. St. Warszawy mieszczącego się przy Pl. Bankowym odbyło się
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•
•

Odzyskanie przestrzeni publicznej w ramach modernizacji naziemnej sieci ciepłowniczej;
Budowa ścieżek edukacyjnych związanych z tradycją
kolejarską.

Mariusz Bielecki

»»Zmiana w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego M. St. Warszawy

spotkanie, którego celem było doprecyzowanie przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego(DKDS) Targówek
zgłoszonych problemów, późniejsze zapisanie ich w formie projektowej oraz dokonanie wstępnej hierarchizacji.
W wyniku dużego zaangażowania DKDS Targówek udało
się sprawnie doprecyzować możliwe rozwiązania zgłoszych
problemów, a w niektórych wypadkach także ewentualne
lokalizacje dla poszczególnych projektów.

»»Propozycje projektów dla Dzielnicy Targówek
Podobszar Targówek Fabryczny:
• Adaptacja willi przy ul. Siarczanej na centrum
kultury, miejsca aktywności lokalnej i biblioteki
multimedialnej;
• Integracja przestrzenna mieszkańców poprzez
wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz poprawę rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej. Celem projektu jest włączenie
obszaru rewitalizowanego do reszty dzielnicy.
Działania powinny dotyczyć w szczególności
ul. Księcia Ziemowita, ul. Zabranieckiej, Trasy
Świętokrzyskiej i Obwodnicy Śródmiejskiej;
• Budowa systemu kanalizacji(sanitarnej i deszczowej) wzdłóż ul. Księcia Ziemowita, Sterdyńskiej,
Klementowickiej, Żmudzkiej, Dziewannny, Wszeborskiej, Hutniczej, Szklanej, Trojanowskiej, Ciemnej, Ołyckiej, Rybieńskiej, Józefowskiej, Siarczanej,
Chemicznej;
• Budowa kładek dla pieszych przez ul. Radzymińską
na wysokości przejazdu Naczelnikowska z pełnym
wyposażeniem, dla matek z wózkami, rowerzystów,
osób niepełnosprawnych;
• Stworzenie Centrum Wsparcia Rodziny;
• Rewitalizacja przestrzeni ulicy Ksiecia Ziemowita
(budynki i otoczenie);
• Modernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul.
Mieszka I nr 7 oraz wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
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Na Targówku Fabrycznym projekt zmian obejmuje
następujące rejony:
1. Tereny kolejowe w rejonie ul. Zabranieckiej, działka
ze stacją STATOIL – zmiana na kategorię usługi,
handel z funkcją mieszkaniową;
2. Okolice Osiedla Wilno – zmiana na funkcję
mieszkaniową wielorodzinną.
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest do publicznego wglądu
od 3.04 do 7.05.2014 r. w siedzibie Urzędu M. St. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00. Zainteresowane osoby i podmioty
prawne mogą składać swoje uwagi i zastrzeżenia w sprawie
zmian w Studium.
W imieniu Zarządu i Rady Osiedla Targówek Fabryczny
dziękujemy tym wszystkim osobom, które złożyły swój
podpis pod protestem przeciw umiejscowieniu na naszym
osiedlu dwóch firm: firmy ECO-ABC zajmującej się zbieraniem zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych
oraz firmy Segromet – Zakładu Zbiórki i Przetwarzania
Odpadów Metalowych, Budowlanych i innych. Zebraliśmy
1700 podpisów. Zostały one przekazane do odpowiednich
instytucji.
Mamy nadzieję, że nasz głos w tej sprawie zostanie wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez Władze
Miasta.
Hanna Nerć

»»XV Festyn Rodzinny na Targówku
Fabrycznym

Sobota 14.06.2014 r. (wstęp wolny)
Impreza plenerowa Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Mieszka I 7
Zabawki stacjonarne
– dmuchana zjeżdżalnia gigantyczna 11×6×8 m
– wodny basen z kulami 8×6 m
– mała zjeżdżalnia dla dzieci
– trampolina 5 m
– suchy basen 4×4×2,5 m
– salonik piękności
Gry i zabawy
– tworzenie baloników
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– warsztaty z baniek mydlanych
– turniej „rycerski”
– mega puzzle
– chusta animacyjno-plenerowa
– zawody hula-hop
– tworzenie wielkich obrazów

Skład Redakcji
Robert Sobiecki
Hanna Nerć
Michał Jakubiak
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www.rotf.waw.pl
Redaktor naczelny

– gigantyczna skakanka
– tory przeszkód
– stoiska atrakcji i tematyczne
– pokazy Straży Pożarnej
Darmowa wata cukrowa, słodki poczęstunek i napoje

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)
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