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»» Monument»Józefa»Antoniego»Elsnera

5 września 2010 roku władze Dzielnicy Targówek odsło-
niły monument poświęcony pamięci wybitnemu kompo-
zytorowi, pedagogowi, nauczycielowi Fryderyka Chopina, 
mieszkańcowi Targówka Józefowi Antoniemu Elsnerowi.

Półtorametrowy monument, wykonany z jasnego grani-
tu w kształcie ułamanej kolumny autorstwa Marka Mode-
rau, dzięki pasji poszukiwania i badaniom pana Zygmunta 
Walkowskiego stanął dokładnie w  tym samym miejscu, 
gdzie znajdował się dworek Elsnera zburzony podczas 
bombardowań w czasie II wojny światowej, obecnie ulica 
Nefrytowa 6.

wego) przybył do Warszawy, by w 1799 roku objąć stanowi-
sko Dyrektora Muzyki Teatru Narodowego w Warszawie. 
Funkcję tę pełnił przez 25 lat (do roku 1824)

W 1815 r. Elsner objął stanowisko wykładowcy przed-
miotu „muzyki i śpiewania” w Szkole Dramatycznej przy 
Teatrze Narodowym.

W roku 1817 otwarto tzw. Szkołę Elementarną Muzyki 
i Sztuki Dramatycznej wg projektu Elsnera. W 1818 zo-
stał jej dyrektorem. Na bazie tej szkoły w 1821 rozpoczął 
działalność Instytut Muzyki i Deklamacji, czyli Konser-
watorium.

W 1826 r. powstała Szkoła Główna Muzyki. W tymże 
też roku uczniem szkoły został Fryderyk Chopin. Pierwsze 
zetknięcie się Elsnera z Chopinem miało najprawdopo-

Po uroczystościach na Elsnerowie, przybyli goście zapro-
szeni zostali do naszego Kościoła p.w. Zmartwychwstania 
Pańskiego na koncert symfoniczny pt. Gloria Polonica, 
Symfonia C-dur, op. 11 Józefa Antoniego Elsnera.

Koncert wykonała Warszawska Orkiestra Symfoniczna 
„Sonata” im. Bogusława Łepeckiego pod batutą Stanisła-
wa Winiarczyka, asystenta i współpracownika wybitnego 
dyrygenta Jerzego Maksymiuka, który również swą osobą 
zaszczycił nasze osiedle Targówek Fabryczny.

Józef Antoni Elsner urodził się 1 czerwca 1769 roku 
w Grodkowie. Po latach nauki przez wiele lat poszukiwał 
swojego miejsca przeznaczenia (Wiedeń, Brno, Lwów). 
Dopiero na zaproszenie Wojciecha Bogusławskiego (aktor, 
śpiewak operowy, dramatopisarz, dyrektor Teatru Narodo-

Fot.: Burmistrz Grzegorz Zawistowski, Przewodniczący Rady Zbigniew 
Poczesny i Zygmunt Walkowski przecinają wstęgę

Fot.: Dyrygent Stanisław Winiarczyk wraz z Jerzym Maksymiukiem.

Fot.: Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. Bogusława Łepeckiego 
pod batutą Stanisława Winiarczyka – koncert w naszym kościele.
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dobniej miejsce ok. 1818 r. W latach następnych Elsner był 
częstym gościem w domu Chopinów i na bieżąco śledził 
rozwój talentu Fryderyka. W lipcu 1829 r. Chopin skończył 
szkołę, a ocena wystawiona przez Elsnera brzmiała: “szcze-
gólna zdatność, geniusz muzyczny”. Osobiste pożegnanie 
nastąpiło 2 listopada 1830 r., gdy Chopin wyjeżdżał z kraju.

W tym czasie Józef Elsner dzierżawił od rządu podwar-
szawski folwark (kolonia nazwana od nazwiska właściciela 
– Elsnerów), który uległ zniszczeniu po powstaniu listopa-
dowym 1830 (spłonął dworek i zabudowania gospodarcze). 
Swoje największe dzieło, oratorium pasyjne „Męka Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa”, które ukończył w 1837 roku, 
zadedykował carowi Mikołajowi I. W  podziękowaniu 
otrzymał od cara złoty pierścień i zapis majątku na wła-
sność. Józef Elsner zmarł 18 kwietnia 1854 roku w swoim 
majątku, w którym mieszkała później jego wnuczka Lu-
dwika ze swym mężem Wincentym Kosteckim i dziećmi.

Po śmierci małżonka wyszła powtórnie za mąż za Sko-
kowskiego, którego brat namówił Ludwikę na sprzedaż 
Elsnerowa. Rodzina Elsnerów kupiła kamienicę w Warsza-
wie przy ulicy Długiej 28, gdzie mieszkała do 1944 roku. 
W 1862 roku Elsnerów przedzieliła budowana linia kolei 
wileńskiej, rozdzielając folwark od wsi (dworek pozostał po 
stronie dzisiejszego Zacisza, a ziemie uprawne po stronie 
dzisiejszego Targówka Fabrycznego). Leżący w Guberni 
Warszawskiej folwark Elsnerów zakupił przed 1880 rokiem 
Witold Marian Iłłakowicz, zamieszkały przy ulicy Ludnej 
28 w Warszawie. W 1917 Elsnerów posiadał 142 morgi 

103 pręgi ziemi (około 80 hektarów). W 1942 roku Jan 
i Feliksa Cecylia Pędzichowie kupili od Iłłakowicza działkę 
wielkości 3 hektarów. W tym czasie majątek miał wielkość 
69 hektarów. W 1944 roku w skład folwarku wchodziło 257 
działek. W 1946 roku ziemie folwarku Elsnerów zostały 
przejęte przez skarb państwa na cele reformy rolnej. Na 
Targówku Fabrycznym utworzono Państwowe Gospo-
darstwo Rolne (PGR) istniejące do 1990 roku (obecnie 
w dawnym gospodarstwie rolnym mieszkają bezdomni, 
którzy znaleźli pomoc w  Bursie im. H.C. Kofoeda). Na 
Zaciszu w miejscu gdzie znajdował się folwark powstało 
osiedle domków jednorodzinnych.

»» Budowa»nowego»osiedla»na»Targówku»
Fabrycznym

Na obszarze pomiędzy ulicami Bukowiecką i  Wierną 
ruszyła budowa zespołu budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych z usługami i garażami podziemnymi zwany 
WILNO I. Powstał już budynek administracyjny, w którym 
niedługo ruszy przedsprzedaż mieszkań w pierwszym bu-
dynku. Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy – wrzesień 2010, przewidywany termin 
zakończenia prac – styczeń 2012.

Osiedle WILNO I przy ul. Klukowskiej na Targówku 
składać się będzie z  czterech budynków o  wysokości 4 
kondygnacji nadziemnych. W budynkach A i B zaprojek-
towano jedną, wspólną kondygnację podziemną, a w niej 
m.in. garaż na 144 miejsc parkingowych. Dla budynków 
C i D przewidziano parkingi podziemne na 94 miejsca. 
Na parterze znajdą się lokale usługowe, administracyjne 
i  ochrony, wózkarnie, mieszkania, komórki lokatorskie 
i  pomieszczenia do gromadzenia odpadów stałych. Na 
wyższych kondygnacjach będą mieścić się mieszkania. 
Łącznie w czterech budynkach będzie ich 207. Od strony 
południowej i północnej loggie pokryte zostaną elemen-

Fot.: Fundamenty pod pierwszy budynek osiedla Wilno I.
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inwestycję drogową w okresie wakacyjnym, przy mniej-
szym natężeniu ruchu, lecz nie było zgody miasta, a Urząd 
Dzielnicy Targówek nie był kompetentny w jej udzieleniu. 
Teraz czekają nas potężnie korki i utrudnienia w ruchu 
drogowym, a zapowiadana mroźna zima na kolejne mie-
siące przedłuży drogowy bałagan.

»» Ośrodek»szkolenia»cudzoziemców

W zeszłym roku Burmistrz Dzielnicy Targówek poparł 
pozytywnie inicjatywę utworzenia na Utracie „Domu Sa-
motnej Matki i Dziecka”. Również Rada Osiedla wyraziła 
swoją aprobatę, dla tego pomysłu, uznając jako potrzebny 
społecznie.

Obecnie otrzymaliśmy pismo informujące, że w daw-
nym budynku biurowym przy ulicy Ks. Anny 24 powsta-
nie ośrodek szkolenia i  przysposobienia zawodowego 
z internatem dla cudzoziemców. Dysponentem i jednost-
ką decydującą o  skierowaniu do ośrodka jest Urząd do 
spraw Cudzoziemców. Ilość kursantów, zależeć będzie od 
chłonności obiektu kontrolowanego przez Sanepid i Straż 
Pożarną.

tami ze stali nierdzewnej, które docelowo osłonięte będą 
roślinnością, co da efekt zielonej elewacji. Mieszkańców 
osiedla na bieżąco będziemy informować o  postępach 
budowy. Wykonawcą budowy jest firma ERBUD S.A, 
a inwestorem Dom Development S.A

»» Nie»ma»zmian»w planie»zagospodarowania»
przestrzennego»Targówka»Fabrycznego

Rada Dzielnicy Targówek nie zaakceptowała zmiany 
funkcji przemysłowo-technicznej na mieszkaniowo-
usługową terenu w  rejonie ulicy Księcia Ziemowita, 
pomiędzy terenami kolejowymi i  terenami zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej związanej z ulicami: Grobelską, 
Mieszka I i Księcia Ziemowita.

W wyniku przeprowadzonych analiz, teren ten z racji 
swojego położenia w zasięgu uciążliwego oddziaływania 
kolei, przeznaczony jest do rozwijania funkcji usługowych, 
tak jak zostało zapisane w dotychczasowych ustaleniach 
studium. Aktualne zapisy studium umożliwiają wprowa-
dzenie w  obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
w miejscach wskazanych w planie miejscowym.

»» Kiedy»otwarcie»Kauflandu?

Supermarket Kaufland odsłonił przednią elewację. 
Zniknęła część ogrodzenia, wykończony został parking 
i położono asfalt na Birżańskiej. Wydawać by się mogło, 
że  lada dzień nastąpi uroczyste otwarcie pierwszego su-
permarketu na Targówku Fabrycznym. Niestety musimy 
jeszcze poczekać przynajmniej do końca roku, albo nawet 
i do wiosny.

Firma budująca market nie otrzymała od Urzędu Mia-
sta zgody na modernizację i przebudowę ulicy Naczelni-
kowskiej, a jak pamiętamy był to jeden z podstawowych 
warunków budowy marketu. Można było wykonać tę 

Fot.: administracyjny osiedla Wilno I.
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny; 
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa

Rada Osiedla pełni dyżury. Tradycyjnie czekamy na Pań-
stwa w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10.00-11.00  
(Szkoła Podstawowa Nr 58)

Miejmy nadzieję, że  nowy ośrodek, wkomponuje się 
w osiedle tak jak Stowarzyszenie Samopomocy Bursa Ko-
foeda, a jego kursanci nie będą uciążliwi dla mieszkańców.

»» Powiadom!»Nie»Toleruj!»Nie»czekaj»–»wyślij»
SMS

Pasażerowie komunikacji miejskiej mogą od 28 września 
informować Straż Miejską o przestępstwach lub wykro-
czeniach zaobserwowanych w autobusie, tramwaju lub na 
przystanku za pomocą SMS. Pilotażowy program został uru-
chomiony w ramach kampanii „Powiadom! Nie Toleruj!”.

SMS to bardzo dyskretna forma powiadamiania, która 
przy powszechności używania telefonów komórkowych 
nie powinna wzbudzać większego zainteresowania spraw-
ców i nie powinna sprawiać większych kłopotów osobom 
zgłaszającym interwencję.

Każdy świadek wysyłając SMS powinien podać nr linii, 
nr boczny pojazdu, kierunek jazdy, miejsce zdarzenia 
(ulica, charakterystyczny budynek, przystanek) oraz 
wskazać zagrożenie i liczbę sprawców. Bez precyzyjnych 
danych umożliwiających lokalizację miejsca przestępstwa/
wykroczenia i ocenę zagrożenia podjęcie interwencji przez 
Straż Miejską może być utrudnione. Przesłanie informacji 
ułatwi specjalny szablon z  algorytmem postępowania, 
uwzględniający powyższe dane.

Po wysłaniu SMS o treści POMOC na numer 723986112 
pasażerowie otrzymają zwrotny SMS z szablonem, który 
powinni wypełnić i wysłać.

Wyślij SMS o  treści POMOC → otrzymasz szablon → 
z opcji wybierz przekaż → uzupełnij SMS → uzupełniony 
SMS wyślij na numer 723986112

Opłata za wysłanie SMS-a  jest uzależniona od taryfy 
operatora sieci telefonicznej.

Głównym przesłaniem kampanii „Powiadom! Nie To-
leruj!” jest uwrażliwienie mieszkańców na wszystkie przy-
padki wandalizmu oraz skłonienie do szybkiego informo-
wania służb o wszelkich zaobserwowanych wykroczeniach 
i przestępstwach. Pilotażowy program powiadamiania za 
pomocą SMS pozwoli określić, czy istnieje zapotrzebowa-
nie na tego typu usługi.

Celem kampanii społecznej pod hasłem „Powiadom! 
Nie Toleruj!”, która rozpoczęła się 20 września br. jest 
ograniczenie aktów wandalizmu w komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej. Kampanię zorganizował Zarząd Transportu 
Miejskiego, wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, Stra-
żą Miejską, przy współpracy z  Kolejami Mazowieckimi 
i spółką AMS. Patronami medialnymi kampanii są TVP 
Warszawa, Radio VOX FM i portal MMWarszawa.pl.

»» Zmiana»terminów»dyżurów»RO

W związku z niską frekwencją mieszkańców na sobot-
nich dyżurach w Szkole Podstawowej Nr 58 Rada Osiedla 
postanowiła ograniczyć dyżury członków Rady Osiedla 
do jednego dyżuru w miesiącu. Od września br. dyżury 
będą pełnione w pierwszą sobotę każdego miesiąca w go-
dzinach 10-11.

Aby usprawnić i mieć stały kontakt z mieszkańcami przy 
kościele Zmartwychwstania Pańskiego została umiesz-
czona skrzynka pocztowa z napisem „Osiedle Targówek 
Fabryczny”, do której można wrzucać wszelką korespon-
dencję do Zarządu i Rady Osiedla.

W  korespondencji prosimy o  umieszczanie imienia 
i  nazwiska osoby zgłaszającej sprawę, oraz adresu lub 
telefonu kontaktowego. Na wszystkie listy będą udzielane 
odpowiedzi i  ewentualne porady.


