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»»W trakcie imprezy:
•
•
•
•

współpracowała do września 1982 r., nagrała z nim „Złotą Płytę” – album „Śmierć dyskotece!”, wyśpiewała swoje
dmuchana zjeżdżalnia, zamek, trampolina, gry i za- przeboje: „Dworzec pełen snów”, „Bez zysków, bez strat”
bawy dla najmłodszych
czy „O jeden dreszcz”, wystąpiła na licznych imprezach
przejażdżki konne dla najmłodszych 2 kucyki
i koncertach rockowych w całym kraju. W listopadzie
głosowanie na projekty budżetu partycypacyjne- 1982 r. postanowiła założyć własny zespół – grupę BANgo 2016
DA I WANDA, w której była wiodącym frontmanem, wowata cukrowa, słodki poczęstunek i napoje dla dzie- kalistką i kompozytorem. W skład zespołu weszli znakoci i młodzieży, gorący poczęstunek dla wszystkich

»»Artyści
»»Zespół WANDA i BANDA – gwiazda XVI Festynu
Rodzinnego na Targówku Fabrycznym

Wanda Kwietniewska. Piosenkarka, kompozytor, aranżer. Jedna z popularniejszych wokalistek polskiego rocka
lat 80-tych, założycielka zespołu BANDA I WANDA. Absolutnie jedyna wśród kobiet śpiewających, niezależna liderka i menadżer, samodzielnie funkcjonująca od początku swojej zawodowej kariery estradowej.
Wspólnie z Małgorzatą Ostrowską, Grzegorzem Stróżniakiem oraz Andrzejem Sobolewskim utworzyła grupę wokalną VIST, która została zauważona i wyróżniona
na festiwalu opolskim w 1980 r. dzięki piosence „Dziwny film”, a utwór „Poszedł w świat” zajął 1 miejsce w telewizyjnym plebiscycie Studia „Gama” w I pr. TVP. Wanda
Kwietniewska wspólnie z grupą VIST zdobywała szlify estradowe m.in. podczas wspólnych występów z K. Krawczykiem, Betty Dorsey i zespołem ALEX BAND. W maju
1981 r. VIST przekształcił się w grupę SKANDAL, a następnie w zespół LOMBARD – w którym WANDA była
jedną z wiodących wokalistek. Z zespołem LOMBARD
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mici muzycy: Marek Raduli, Jacek Krzaklewski, Andrzej
Tylec i Henryk Baron.
Debiutancki album tej grupy, Banda i Wanda z 1984,
okazał się sukcesem. Zawierał takie hity jak „Nie będę Julią”, „Hi-Fi” i „Chcę zapomnieć” i uzyskał ona status złotej płyty. Rok później zespół wydał drugi longplay zatytułowany Mamy czas. Również ten album zdobył popularność, dzięki przebojom „Kochaj mnie miły”, „Mamy czas”
i „Para goni parę”.
W roku 2000 zespół reaktywował się kolejny raz, już pod
nową obecną nazwą WANDA i BANDA.
czerwiec 2015

Obecny skład: Wanda Kwietniewska (vocal), Marek
Tymkoff (gitara, chórki), Waldemar Szoff (gitara, chórki),
Dominik Samborski (gitara basowa) oraz Damian Grodziński (perkusja).
http://tymkoff.wix.com/wandaibanda

•

system informacji wizualnej- montaż słupów reklamowych Urzędu Dzielnicy w wybranych lokalizacjach
• doposażenie Biblioteki nr 49 w nowości książkowe
• nowe półki pod nowe książki w Bibliotece nr 49 przy
ul. Mieszka I nr 7
Zespół disco polo OKEJ
• rozbudowa terenu rekreacyjno- wypoczynkowego
przy ul. Przecławskiej
Zespół „Okej” powstał w 2000 roku w Pasymiu, koło
•
podwieczorki z kulturą dla dzieci na skwerach i plaSzczytna.
cach zabaw
Jednym z pomysłodawców i założycieli, a zarazem auDo 15.06.2015 r. odbędą się spotkania promocyjne protorem wszystkich tekstów i większości muzyki do piosejektów
poddanych pod głosowanie.
nek „Okej” jest Grzegorz Grzywiński.
W dniach 16.06–26.06.2015 r. trwać będzie głosowaPromowany jest przez telewizję Polsat w programie „Dinie
na dwa sposoby: internetowo i na tradycyjnie. Chcąc
sco Polo Live”.
Najbardziej znany w tym okresie hity zespołu to: „ umożliwić większej ilości mieszkańców udział w głosowaniu, w czasie XVI Festynu Rodzinnego (20.06.2015 r.) bęA ja mam swą gitarę” i „ Za tobą chodzę jak cień”.
Po kilku latach nieobecności w mediach „Okej” wraca dzie specjalny punkt do głosowania zorganizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną nr 49. Zapraszamy na Festyn
na szerszy rynek muzyczny wydając trzy płyty.
Obecnie zespół Okej i teledyski do jego piosenek można i do wzięcia udziału w głosowaniu!
zobaczyć i usłyszeć na kanałach telewizji: „Polo TV”, promowany jest w takich programach jak: „Disco Polo Live”,
Zintegrowany Program Rewitalizacji
„ Disco polot’’, czy „Wszystko mi Disco”.
do 2022 roku – spacer po Targówku
www.okej-discopolo.pl
i konsultacje

»»

»»

11.04.2015 r. oprócz spacerowiczów na Targówek Fabryczny przyjechała ekipa TVP Warszawa przeprowadzając relację na żywo z początku spaceru i rozmów o rewitalizacji.
Spacer rozpoczął się na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i Księcia Ziemowita. Kolejne etapy to: Szkoła Podstawowa nr 58, wloty do tunelu metra przy Mieszka I, ul. Dziewanny, ul. Wszeborska, Kościół Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Grobelska, ul. Księcia Ziemowita, Ołycka, Rybieńska, Siarczana, Chemiczna, Naczelnikowska, Birżańska. Pod koniec spaceru grupa odwiedziła Klub Osiedlowy „Cafe Sąsiad” gdzie przy kawie i herbacie wymieniła
swoje spostrzeżenia i propozycje. Wśród zgłaszanych postulatów wymieniamy te najważniejsze: termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Mieszka I, remonty domów
komunalnych i podłączenie do sieci cieplnej, remont willi przy ul. Siarczanej 6 – stworzenie centrum aktywności
lokalnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa, budowa doBudżet Partycypacyjny 2016- czyli
mów komunalnych przy ul. Dziewanny i Birżańskiej, buco by tu fajnego zrobić na Targówku
dowa infrastruktury drogowej (Trasa Świętokrzyska, ObFabrycznym?- cd
wodnica Śródmiejska), wykonanie tunelu pieszo-roweZakończył się etap weryfikacji projektów do Budżetu rowego w nasypie kolejowym na wysokości ul. ŁomżyńPartycypacyjnego 2016. Na obszarze Targówka Fabrycz- ska-Księcia Ziemowita.
Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować
nego następujące projekty będą poddane procedurze głoza wkład pracy w opracowywanie ZPR: wiceprezydentosowania:
• atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno- rekre- wi Warszawy Michałowi Olszewskiemu; zespołowi Biura
Polityki Lokalnej z dyr. Markiem Goluchem; radnej m. st.
acyjnym ul. Bardowskiego
• remont chodnika ul. Księcia Ziemowita str. parzysta Warszawy Iwonie Wujastyk; koordynatorowi ds. Rewitalizacji Dzielnicy Targówek Małgorzacie Pawłowskiej

»»

czerwiec 2015

3

»»Sprawozdanie z dwuletniej działalności
Rady Osiedla Targówek Fabryczny oraz
Zarządu Osiedla w latach 2013–2015

W Radzie Osiedla i Zarządzie społecznie pracuje
20 osób. Powołano pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, komisję ds. infrastruktury, pełnomocnika ds. budżetu partycypacyjnego, kronikarza. W tym czasie członkowie Rady
Osiedla i Zarządu Osiedla brali udział w posiedzeniach
Rady Dzielnicy, komisjach problemowych, imprezach organizowanych przez organy samorządowe. Rada i Zarząd
Osiedla współpracuje z: Radą Miasta, Radą i Zarządem
Dzielnicy Targówek, Urzędem Dzielnicy Targówek, Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, Zakładem Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, Zarządem
Dróg Miejskich w Warszawie, Zakładem Oczyszczania
Miasta Warszawa, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami nr 1 Dzielnicy Targówek, Policją i Strażą Miejską, Fundacją Pedagogiki Ulicy,
Fundacją Mierz Wysoko, Fundacją św. Józefa, firmą Procter & Gamble, dyrektorami szkół mieszczących się na naszym osiedlu, właścicielami sklepów usługowych na naszym osiedlu, księdzem proboszczem, firmą Dom Development, społecznością osiedla Wilno.
W ciągu tych dwóch lat odbyło się 36 posiedzeń Rady Osiedla i Zarządu, podczas których podjęto uchwały dotyczące:
• organizacji akcji charytatywnych: „Gwiazdka 2013”
i „Gwiazdka 2014, uroczystych Wigilii dla osób starszych i samotnych oraz akcji „Spełniamy Marzenia”
• organizacji i przeprowadzenia XIV, XV i XVI Festynu Rodzinnego
• organizacji konkursu „Kwietnik 2013” i „Kwietnik
2014”
• zbierania podpisów osób sprzeciwiających się planowanej inwestycji firmy Segromet przy ul. Księcia
Ziemowita 39 (zakład zbiórki i przetwarzania odpadów metalowych, budowlanych i innych)
• zbierania podpisów osób sprzeciwiających się planowanej inwestycji firmy Eco ABC z Bełchatowa przy
ul. Zabranieckiej 21 (zbieranie i spalanie niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych i medycznych)
• budowy trasy Świętokrzyskiej oraz rozbudowy
ZUSOK-u
Skład Redakcji
Robert Sobiecki
Hanna Nerć
Michał Jakubiak

www.rotf.waw.pl
Redaktor naczelny

Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 03-886 Warszawa
Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)
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Ponadto:
• wydano 6 numerów informatora Rady Osiedla „Sąsiad”.
• prowadzona jest kronika i pełna dokumentacja naszej pracy.
• interweniowaliśmy w wielu sprawach zgłaszanych
przez mieszkańców.
• udzielaliśmy doraźnej pomocy informacyjnej osobom zwracającym się do nas na dyżurach Rady Osiedla. Mieszkańców osiedla kierowaliśmy do OPS-ów
lub innych instytucji mogących wesprzeć i bezpośrednio pomóc.
• otrzymywaliśmy informacje o sprawach dotyczących naszego osiedla (rewitalizacja Kanału Bródnowskiego, budowa zbiornika retencyjnego, budowa Trasy Świętokrzyskiej).
• przekazywaliśmy mieszkańcom środki czystości,
i produkty higieniczne otrzymane od firmy Procter& Gamble.
• organizowaliśmy dla mieszkańców spotkania informacyjne z Zarządem Dzielnicy, m.in. spotkania w
sprawie budżetu partycypacyjnego na 2015r.
• na osiedlu odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli regionalnych ośrodków Europejski Fundusz
Społeczny.
• przedstawialiśmy propozycje dotyczące terenu osiedla do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
2014–2020.
• dążymy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego naszego osiedla, aby zniknęły z naszego
osiedla zakłady szkodliwe i niebezpieczne.
• włączyliśmy się w organizację Dnia Sąsiada na Osiedlu Wilno.
• otrzymaliśmy w nieodpłatne użytkowanie pomieszczenie przy ul. Księcia Ziemowita 16 na prowadzenie działalności statutowej Rady Osiedla Targówek
Fabryczny oraz prowadzenia Miejsca Aktywności
Lokalnej.
• od pół roku społecznie pełnimy dyżury w Klubie
Osiedlowym „Cafe Sąsiad” oraz prowadzimy zajęcia dla dzieci, osób starszych i wszystkich chętnych.
• w „Cafe Sąsiad” odbyło się również spotkanie w sprawie planów rozbudowy ZUSOK-u i rewitalizacji Targówka Fabrycznego z prezydentem Michałem Olszewskim oraz dyrektorem p. Januszem Goluchem.
Odbyło się także studyjne spotkanie lokalnych organizacji samorządowych, władz dzielnicy i miasta.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w rozwijaniu naszego osiedla.
Hanna Nerć
Elżbieta Sobiecka
czerwiec 2015

