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 » Ekstremalne zakończenie wakacji 
nad zalewem przy Bardowskiego! 
Runmageddon na Targówku Fabrycznym!

20 i 21 sierpnia nad zalewem przy ul. Bardowskiego od-
były się ekstremalne biegi przez przeszkody – Runmaged-
don. Blisko 4000 zawodników z  całej Polski, przez dwa 
dni bawiło się na trasach formuły Rekrut oraz Intro. Gę-

wyBoRy do Rady osiEdla 
TaRgówEk FaBRyczny i zaRządu osiEdla

soBoTa 24 wRzEśnia 2016 
godz. 15.00 

szkoła PodsTawowa nR. 58 ul. MiEszka i 7
Jeśli zależy Ci na rozwoju Osiedla, masz czas i chęci pracować społecznie w jednostce pomocniczej niższego 

rzędu w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przyjdź w sobotę, aby zagłosować na swoich kandydatów,  
zgłoszonych w dniu wyborów na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

ste zarośla, las, piaszczysta plaża oraz masa wymagających 
przeszkód – to okoliczności przyrody, z którymi przyszło 
zmierzyć się fanom ekstremalnego biegania. Organizato-
rzy przygotowali również wersję dla najmłodszych, czyli 
Runmageddon KIDS. Na dzieci w wieku od 4 do 11 lat cze-
kała trasa o długości około 1 km, a na niej 10 przeszkód.

Organizatorami imprezy była Fundacja Runmageddon 
oraz firma Extreme Events.
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 »wybrano projekty do Budżetu 
Partycypacyjnego 2017

W tym roku uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 
12 lipca w Teatrze Powszechnym. Dzielnicę Targówek re-
prezentowali, m.in. autorzy zgłoszonych projektów, przed-
stawiciele rady dzielnicy, członkowie Zespołu ds. budże-
tu partycypacyjnego wraz z Zastępcą Burmistrza Dzielni-
cy Targówek – Grzegorzem Gadeckim, urzędnicy, przed-

stawiciel Rady Osiedla Targówek Fabryczny Mariusz Bie-
lecki oraz aktywni mieszkańcy i sympatycy naszej dziel-
nicy. Po ogłoszeniu wyników odbyło się rozdanie podzię-
kowań dla dzielnicowych koordynatorów oraz dla zespo-
łów ds. budżetu partycypacyjnego. Na zakończenie zapro-
szono wszystkich obecnych na smaczny „budżetowy tort”.

Rada Osiedla Targówek Fabryczny dziękuje wszystkim 
mieszkańcom osiedla za każdy oddany głos.

 

    
 

TARGÓWEK FABRYCZNY, ELSNERÓW I UTRATA 
Wygrały projekty z największą liczbą głosów, 

które zmieściły się w puli pieniędzy przeznaczonej na obszar. 
 

Pula środków przeznaczona na obszar: 625 320,00 zł 
Koszt wybranych projektów: 618 305,00 zł 

Numer Projekt i kwota Oddane 
głosy 

2417. Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-
rekreacyjnym ul. Bardowskiego 
koszt projektu: 400 000 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 304 

2398. Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemowita 42 
koszt projektu: 90 000 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 246 

1688. Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek 
Fabryczny) 
koszt projektu: 41 000 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 245 

2284. Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek 
Fabryczny) 
koszt projektu: 25 500 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 180 

1801. Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku 
Fabrycznym 
koszt projektu: 7 805 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 169 

2374. 18 Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym, 
imprezy integracyjne dla mieszkańców 
koszt projektu: 35 000 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 168 

1046. Mamy Klub 
koszt projektu: 45 650 zł 

 163 

1780. Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja 
tworzenia smaków (Targówek Fabryczny) 
koszt projektu: 19 000 zł   ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 144 

1715. Angielski z native speakerem dla mieszkańców 
Targówka Fabrycznego, koszt projektu: 15 200 zł 

 130 

1226. Aktywna Ja 
koszt projektu: 31 750 zł 

 122 

680. Narysowana Warszawa - Targówek Fabryczny 
koszt projektu: 33 413 zł 

 74 

 



wrzesień 2016 3

 » Podwieczorki z kulturą dla dzieci – letnie 
przedstawienia teatralne

Spektaklem „Bajka o  grającym drzewie” zakończo-
no letni cykl przedstawień teatralnych na Targówku Fa-
brycznym.

Podwieczorki z kulturą odbywały się w kolejne niedziele 
(19,26 czerwca, 3, 10, 17, 24, 31 lipca oraz 7, 21, 28 sierp-
nia) na terenie zielonym przy Parafii Zmartwychwstania 
Pańskiego przy ul. Księcia Ziemowita 39 o godzinie 12:00 
oraz na  terenie zielonym przy Parafii św. Barnaby przy 
ul. Łodygowej 24 o godzinie 17:00. Spektakle zaprezento-
wała warszawska Agencja Artystyczna Dur-Moll.

Program realizowany był w ramach budżetu partycypa-
cyjnego Urzędu Dzielnicy Targówek.

Gdy zapadł zmrok mogliśmy obejrzeć zdjęcia przedsta-
wiające historię Targówka Fabrycznego, a na koniec film 
z 1970 roku „Hydrozagadka” w reżyserii Andrzeja Kon-
dratiuka.

Całe to wydarzenie finansowane było w ramach projek-
tu przez Dom Kultury Świt z Funduszu Animacji Kultu-
ry w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kultu-
ralnej 2015–2020.

 » „kino na kamienicy”

Kolejna edycja „Kino na B(l)oku” odbyła się 27 sierpnia 
br. na Targówku Fabrycznym przy Cafe Sąsiad ul. Ziemo-
wita 16. Projekt, który zamiast sali kinowej i ekranu wy-
korzystuje przestrzeń blokowiska, a w naszym przypadku 
budynek przy ulicy Rybieńskiej 21. Festyn sąsiedzki roz-
począł się od ogniska i pieczonej kiełbasy, następnie dzie-
ci wzięły udział w warsztatach recyklingowych, warszta-
tach kuglarskich Pracowni Cyrkowej, obejrzały przedsta-
wienie „Cyrk na walizkach”

 » sprawozdanie z dwuletniej działalności 
Rady osiedla Targówek Fabryczny oraz 
zarządu osiedla w latach 2013–2016

W Radzie Osiedla i Zarządzie społecznie pracowało 20 
osób. Powołano pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, komi-
sję ds. infrastruktury, pełnomocnika ds. budżetu party-
cypacyjnego, kronikarza. W tym czasie członkowie Rady 
Osiedla i Zarządu Osiedla brali udział w posiedzeniach 
Rady Dzielnicy, komisjach problemowych, imprezach or-
ganizowanych przez organy samorządowe. Rada i Zarząd 
Osiedla współpracował z: Radą Miasta, Radą i Zarządem 
Dzielnicy Targówek, Urzędem Dzielnicy Targówek, Dziel-
nicową Komisją Dialogu Społecznego, Zakładem Uniesz-
kodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, Zarządem 
Dróg Miejskich w  Warszawie, Zakładem Oczyszczania 
Miasta Warszawa, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczysz-
czania, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Go-
spodarowania Nieruchomościami nr 1 Dzielnicy Targó-
wek, Policją i Strażą Miejską, Fundacją Pedagogiki Ulicy, 
Fundacją Mierz Wysoko, Fundacją św. Józefa, firmą Proc-
ter & Gamble, dyrektorami szkół mieszczących się na na-
szym osiedlu, właścicielami sklepów usługowych na na-
szym osiedlu, księdzem proboszczem, firmą Dom Deve-
lopment, społecznością osiedla Wilno.

W ciągu trzech lat odbyło się 63 posiedzeń Rady Osiedla i Za-
rządu, podczas których podjęto następujące uchwały odnośnie:
•	 organizacji i przeprowadzenia akcji charytatywnych: 

„Gwiazdka 2013, 2014, 2015”, uroczystych Wigilii 
dla osób starszych i samotnych oraz akcji „Spełnia-
my Marzenia”

•	 organizacji i przeprowadzenia XIV, XV i XVI Festy-
nu Rodzinnego

Warsztaty recyklingowe.
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•	 konkursu „Kwietnik 2013” i  „Kwietnik 2014” 
„Kwietnik 2015” „Kwietnik 2016”

•	 zbierania podpisów osób sprzeciwiających się pla-
nowanej inwestycji firmy Segromet przy ul. Księcia 
Ziemowita 39 (zakład zbiórki i przetwarzania odpa-
dów metalowych, budowlanych i innych)

•	 zbierania podpisów osób sprzeciwiających się plano-
wanej inwestycji firmy Eco ABC z Bełchatowa przy 
ul. Zabranieckiej 21 (zbieranie i  spalanie niebez-
piecznych odpadów weterynaryjnych i medycznych)

•	 budowy trasy Świętokrzyskiej oraz rozbudowy ZUSOK-u
Wydano 8 numerów informatora Rady Osiedla „Sąsiad”. 

Prowadzona była kronika i pełna dokumentacja naszej pra-
cy. Interweniowaliśmy w wielu sprawach zgłaszanych przez 
mieszkańców. Udzielaliśmy konkretnej pomocy osobom 
zwracającym się do nas. Kierowaliśmy do OPS- ów lub in-
nych instytucji mogących wesprzeć i bezpośrednio pomóc. 
Otrzymywaliśmy informacje o sprawach dotyczących na-
szego osiedla (rewitalizacja Kanału Bródnowskiego, budo-
wa zbiornika retencyjnego, budowa Trasy Świętokrzyskiej). 
Przekazywaliśmy mieszkańcom środki czystości, i produk-
ty higieniczne otrzymane od firmy Procter& Gamble. Or-
ganizowaliśmy dla mieszkańców spotkania informacyjne 
z Zarządem Dzielnicy, spotkania w sprawie budżetu par-
tycypacyjnego na 2015 r i 2016 r.

Na naszym osiedlu odbyła się wizyta studyjna przedsta-
wicieli regionalnych ośrodków Europejski Fundusz Spo-
łeczny. Przedstawialiśmy propozycje do Zintegrowanego 
Programu Rewitalizacji na naszym osiedlu 2014–2020. Dą-
żyliśmy do zmiany planu zagospodarowania przestrzen-
nego naszego osiedla, aby zniknęły z naszego osiedla za-
kłady szkodliwe i niebezpieczne. Włączyliśmy się w or-
ganizację Dnia Sąsiada na Osiedlu Wilno. Otrzymaliśmy 
w nieodpłatne użytkowanie pomieszczenie przy ul. Księ-
cia Ziemowita 16 na  prowadzenie działalności statuto-
wej Rady Osiedla Targówek Fabryczny oraz prowadzenia 
Miejsca Aktywności Lokalnej. Od roku społecznie pełni-
my dyżury w Klubie Osiedlowym „Cafe Sąsiad” oraz pro-
wadzimy zajęcia dla dzieci, osób starszych i  wszystkich 
chętnych. W tym miejscu odbyło się również spotkanie 
w sprawie rozbudowy ZUSOK-u i rewitalizacji Targówka 
Fabrycznego z prezydentem Michałem Olszewskim oraz 
dyrektorem Januszem Goluchem. Odbyło się także studyj-
ne spotkanie lokalnych organizacji samorządowych, władz 
dzielnicy i miasta.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w rozwi-
janiu naszego osiedla.

 »ulica zabraniecka zamknięta do listopada

3 sierpnia po  godz. 22.00 zamknięta została jezdnia 
ul. Zabranieckiej w rejonie skrzyżowania z budowaną Tra-
są Świętokrzyską. Wyłączenie jezdni z ruchu umożliwi re-
alizację prac związanych z przebudową urządzeń podziem-
nych oraz jezdni ul. Zabranieckiej. Objazd poprowadzo-
ny został ul. Ks. Ziemowita, ul. Rzeczną oraz ul. Ks. Anny.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, nadzorujący 
budowę Trasy Świętokrzyskiej, zapowiada, że  zamknię-
cie części ulicy Zabranieckiej potrwa do listopada 2016 r.

Podziękowania dla dyrektor Danuty Jeziorkowskiej

 » Festyn szkolny

4 czerwca odbył się festyn szkolny zorganizowany przez 
grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej Nr 58 im Tade-
usz Gajcego. W trakcie festynu przedstawiciele Rady Osie-
dla Targówek Fabryczny wręczyli okolicznościową statuet-
kę „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzebę innego 
człowieka” Pani Dyrektor Danucie Jeziorkowskiej za wie-
loletnią pracę pedagogiczną i współpracę z Radą Osiedla.

Od 1 września nowym dyrektorem szkoły została Pani 
Wiesława Dziklińska.


