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WYNIKI KONKURSU „KWIETNIK 2016”
Rada Osiedla Targówek Fabrycz-
ny po raz kolejny przeprowadziła 
konkurs „Kwietnik 2016”, mający 
na celu promowanie i nagradzanie 
mieszkańców, którzy w szczegól-
ny sposób dbają o swoje ogródki, 
kwietniki balkonowe, przyokienne 
podnosząc estetykę naszego osie-
dla. Lista tegorocznych laureatów:
Rejent Teresa ul. Zabraniecka, Kie-
łek Krystyna ul. Zabraniecka, Rogal-
ska Ewa ul. Zabraniecka, Gądek Zo-
fia ul. Zabraniecka, Winnik Maria ul. 
Zabraniecka, Owczarczyk Maria ul. 
Zabraniecka, Wiśniewska Zofia ul. 

Zabraniecka, Rosicka Beata ul. Ks. 
Ziemowita, Marciszonek Grażyna 
ul. Ks.Ziemowita, Danielak Barbara 

ul. Jeleniogórska, Cieślak Elżbieta 
ul. Wszeborska, Teresa Szewczyk 
ul. Ziemowita, Barbara Piórek ul. 
Dziewanny, Zdzisława Banaszek ul. 
Dziewanny, Małgorzata Banach ul. 
Zamkowa, Teodora Bozhikova ul. 
Zamkowa, Magda Szponar ul. Po-
narska, Jolanta Kończyk ul.Zamko-
wa, Aleksandra Kowalczyk ul. Zam-
kowa, Agnieszka Suchodolska ul. 
Ponarska.
Laureaci otrzymają nagrody 6 XII 
br. godz. 18.30 na spotkaniu cho-
inkowym w klubie Cafe Sąsiad ul. 
Ziemowita 16.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej Nocy, 
życzymy radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym 2017 roku.

 
Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny

WIGILIA OSIEDLOWA
Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny serdecznie zapraszają osoby samotne,  

chore, starsze na Wigilię Osiedlową, która odbędzie się 10.12.2016 r. (sobota)  
o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Mieszka I nr 7.
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POWITANIE MIKOŁAJA 
Na Osiedlu Wilno przywitamy Św. 
Mikołaja… Jednak zanim to nastąpi, 
dzieci odbędą pełną przygód podróż 
do jego krainy, wykonując po dro-
dze przygotowane przez Śnieżynkę 
i Elfika zadania. Przedstawienie mu-
zyczne “Jakiż to Święty rozdaje pre-
zenty?” z pewnością wprowadzi ro-
dziców i ich pociechy w świąteczny, 
bożonarodzeniowy nastrój.

KARNAWAŁ
Rozpoczniemy Karnawał! Miesz-
kańcy Warszawy będą mieli okazję 
posłuchać koncertu, na którym za-
grają gwiazdy polskiej muzyki oraz 
wziąć udział w szeregu zimowo-no-
worocznych atrakcji. Konferansje-
rzy prowadzący wydarzenie zabiorą 
uczestników w podróż przez deka-
dy, dzięki czemu wszyscy poczuje-
my czar minionych epok.

LODOWISKO
O powierzchni do 200 m2! Atrakcja 
będzie gratką zarówno dla dzieci 
przeżywających w tym okresie ferie 
zimowe, jak i dorosłych chcących 
doświadczyć zimowego szaleństwa. 
Po jeździe natomiast warto będzie 
uzupełnić energię, o co zadbają fo-
odtrucki usytuowane w pobliżu lo-
dowiska.

ZMID informuje o Zabranieckiej
Na ul. Zabranieckiej w rejonie skrzyżowania z trasą 
Świętokrzyską trwa budowa chodników oraz przebudo-
wa: odwodnienia drogi, sieci wodociągowej, oświetlenia 
ulicznego oraz usuwanie kolizji z infrastrukturą teletech-
niczną i energetyczną. Otwarcie ul. Zabranieckiej plano-
wane jest pod koniec roku. Odcinek trasy Świętokrzy-
skiej od ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej będzie gotowy 
w drugiej połowie 2017 r.

WYBORY DO 
RADY OSIEDLA 
TARGÓWEK 
FABRYCZNY
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy Krzysz-
tof Miszewski zwołał na sprawoz-
dawczo-wyborcze zebranie miesz-
kańców Targówka Fabrycznego, 
które odbyło się 24 września br. 
w Szkole Podstawowej Nr. 58. Ze 
zgłoszonych 20 kandydatów miesz-
kańcy wybrali 15 osób do Rady 
Osiedla Targówek Fabryczny: Ma-
riusz Bielecki, Anna Kędziorek, Do-
minika Kosk, Elżbieta Królak, Ewa 
Mroczek, Hanna Nerć, Aleksandra 
Nerć, Mariusz Prelwitz, Agniesz-
ka Sikora, Michał Siwołowski, Ro-
bert Sobiecki, Elżbieta Sobiecka, 
Rafał Suchocki, Jacek Śniżko, Ewa 
Wiechno. Na pierwszym zebraniu 
nowej rady w dniu 4 października 
br. przewodniczącym rady wybra-
no Elżbietę Sobiecką, a zastępcami 
Hannę Nerć i Annę Klaudię Kędzio-
rek. Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Targówek Fabryczny został 
Robert Sobiecki, zastępcami Mał-
gorzata Sekuła i Mariusz Bielecki. 
W skład zarządu wybrani zostali: 
Agnieszka Sikora i Renata Łukasze-
wicz. Skład Rady Osiedla Targówek 
Fabryczny uzupełnili: Anna Melo-
nik i Joanna Dąbrowska.
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SZKOŁA BRAMKARZY
Rozwój umiejętności 

bramkarskich dla 
dzieci od 8 do 14 roku 

życia.
Łazienkowska 3.

Rekomenduje 
Krzysztof Dowhań.

Zapisz swoje dziecko!
tel. 22 318 20 17

legiasoccerschools.pl
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WIZYTA ARCYBISKUPA HENRYKA HOSERA
Parafia Zmartwychwstania Pań-
skiego 23 października br. gościła 
JE Abpa Henryka Hosera, który w 
naszym kościele celebrował Mszę 
św. dziękczynną w intencji przed-
szkolaków z przedszkola „Iskierka”, 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej im. Achillesa Ratti. Po Mszy 
św. Arcybiskup poświęcił szkołę oraz 
piętra budynku przedszkolnego.

STARTUJE IV EDYCJA 
BUDŻETU PARTYCYPA-
CYJNEGO. 
Wybierać będziemy projekty do re-
alizacji w 2018 roku. W Warszawie 
odbywa się 18 budżetów partycy-
pacyjnych. Kwota środków prze-
znaczonych do dyspozycji miesz-
kańców w każdej dzielnicy to 1-2 % 
budżetu dzielnicowego. Łącznie do 
rozdysponowania w IV edycji bu-
dżetu partycypacyjnego jest ponad 
61 mln zł. W naszej dzielnicy Targó-
wek 3 126 600 zł.
Najistotniejsze zmiany IV edycji:

• więcej czasu na głosowanie - gło-
sowanie potrwa przez całą II po-
łowę czerwca

• definicja ogólnodostępności w 
każdej dzielnicy będzie znana 
przed etapem składania projek-
tów – każdy dzielnicowy zespół 
ds. budżetu partycypacyjnego, 
uwzględniając rekomendacje 

Rady ds. budżetu partycypacyjne-
go, ustali definicję ogólnodostęp-
ności, która będzie obowiązywała 
w danej dzielnicy - na podstawie 
tej definicji weryfikowana będzie 
ogólnodostępność projektów

• na liście poparcia projektu nie 
trzeba będzie podawać nume-
rów PESEL

• włączenie dyskusji o projektach 
do etapu weryfikacji projektów - 
pracownicy urzędu wstępnie zwe-
ryfikują projekty przed spotkania-
mi dyskusyjnymi i na spotkaniach 
przekażą informacje o propono-
wanych zmianach w projektach

• zmiana formuły procedury od-
wołań od wyników weryfikacji 
- autor projektu lub jego przed-
stawiciel zaprezentuje wniosek 
o ponowną weryfikację na po-
siedzeniu dzielnicowego zespołu 
ds. bp - w tym spotkaniu będzie 
uczestniczył także pracownik, 
który przeprowadzał weryfikacje 
szczegółową oraz członek Zarządu 
Dzielnicy

• konieczność zachowania orygi-
nału listy poparcia do każdego 
projektu (w przypadku składania 
projektu elektronicznie) aż do 
ogłoszenia wyników głosowania 
i okazania jej w razie wezwania 
przez urząd dzielnicy lub jednost-
kę weryfikujące projekt

• próg 10% - realizowane będą tyl-
ko te projekty, które w trakcie 
głosowania uzyskają przynajmniej 
10% głosów ważnych oddanych  
w danym obszarze 

HARMONOGRAM  
IV EDYCJI:
zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 
2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
weryfikacja zgłoszonych projektów 
i dyskusje nad projektami – od 24 
stycznia do 8 maja 2017
odwołania i ponowna weryfikacja – 
od 8 do 26 maja 2017
głosowanie – od 14 do 30 czerwca 
2017
ogłoszenie listy projektów do reali-
zacji – do 14 lipca 2017
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NIE WIESZ CZY TWOJE DZIECKO ZAŻYWA DOPALACZE? 
Chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat możliwości leczenia? Wiesz 
wszystko o negatywnych skutkach 
tych niebezpiecznych substancji? 
Masz informacje o miejscach, w 
których handluje się zakazanymi 
środkami? Jesteś uzależniony? Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych 
przygotowało listę numerów tele-
fonów pod którymi można szukać 
pomocy. Lista zostanie także prze-
kazana do wszystkich resortów, 
urzędów wojewódzkich oraz powia-
tów.

800 060 800 – Bezpłat-
na, całodobowa in-
folinia Głównego In-
spektora Sanitarnego. 
Pod tym numerem telefonu mo-
żemy uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywania 
dopalaczy oraz o możliwościach 
leczenia. Infolinia jest także prze-
znaczona dla rodziców, którzy mają 
wątpliwości czy ich dzieci zażywają 
dopalacze. Na infolinię GIS można 
przekazywać także informacje, któ-
re mogą ułatwić służbom dotarcie 
do osób handlujących tymi nielegal-
nymi substancjami.

116 111 – Telefon  
Zaufania dla Dzieci  
i Młodzieży. 
Służy on młodzieży i dzieciom 
potrzebującym wsparcia, opieki  
i ochrony. Zapewnia dzwoniącym 
możliwość wyrażania trosk, rozma-
wiania o sprawach dla nich ważnych 
oraz kontaktu w trudnych sytu-
acjach. Telefon prowadzi Fundacja 
Dzieci Niczyje. Linia jest dostęp-
na codziennie w godzinach 12:00 
– 22:00, pomoc online dostępna 
na www.116111.pl/napisz. Tylko w 
2014 roku specjaliści przeprowadzili 

3205 rozmów dotyczących kontak-
tów dzieci z substancjami psychoak-
tywnymi.

800 100 100 – Telefon 
dla rodziców i nauczy-
cieli w sprawach bez-
pieczeństwa dzieci. 
To bezpłatna i anonimowa pomoc 
telefoniczna i online dla rodziców 

i nauczycieli, którzy potrzebują 
wsparcia i informacji w zakresie 
przeciwdziałania i pomocy dzieciom 
przeżywającym kłopoty i trudności 
wynikające z problemów i zacho-
wań ryzykownych takich jak: agresja 
i przemoc w szkole, cyberprzemoc 
i zagrożenia związane z nowymi 
technologiami, wykorzystywanie 
seksualne, kontakt z substancja-
mi psychoaktywnymi, uzależnie-
nia, depresja, myśli samobójcze, 
zaburzenia odżywiania. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. 
Linia dostępna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12:00 – 18:00, 
pomoc online dostępna pod ad-
resem pomoc@800100100.pllub 
www.800100100.pl/napisz. W 2015 
roku 61 kontaktów z Telefonem 
800 100 100 dotyczyło kontaktów 
dzieci z substancjami psychoaktyw-
nymi.  

800 12 12 12 - Dziecię-
cy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziec-
ka.

Osoby poszukujące pomocy oraz in-
formacji na temat dopalaczy mogą 
korzystać także z telefonu zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka. Nu-
mer przeznaczony jest zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą 
zgłosić problemy dzieci. Telefon jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.15 do 20.00. Po 
godzinie 20.00 oraz w dni wolne od 
pracy, każdy może przedstawić pro-
blem i zostawić numer kontaktowy. 

801 199 990 – Ogólno-
polski Telefon Zaufa-
nia Narkotyki – Nar-
komania, 
w którym specjaliści udzielają 
wsparcia w trudnych sytuacjach, 
pomagają wyszukać odpowiednią 
formę pomocy  i informują  na te-
mat ryzyka używania narkotyków  
i ,,dopalaczy”.  Telefon adresowany 
jest nie tylko do osób używających 
narkotyków i „dopalaczy”, ale także 
ich bliskich i rodzin. Telefon prowa-
dzony jest przez Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
i czynny jest codziennie w godzi-
nach 16:00 – 21:00

Poradnia interneto-
wa www.narkomania.
org.pl 
– w której,  można uzyskać anoni-
mową pomoc on- line  lekarza psy-
chiatry, psychologa i prawnika; dwa  
razy w tygodniu można skorzystać  
z konsultacji za pośrednictwem 
chatu. Poradnia prowadzona jest na 
zlecenie Krajowego Biura do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

112 – Jednolity numer 
alarmowy obowiązu-
jący na terenie całej 
Unii Europejskiej. 


