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Rada Osiedla Targówek Fabryczny serdecznie zaprasza 21 grudnia o godz. 16 do Szkoły Podstawowej 
Nr 58 przy ul. Mieszka I  nr 7 wszystkich samotnych i  starszych mieszkańców naszego Osiedla 
na Uroczystą Wieczerzę Wigilijną

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,  
udanej zabawy Sylwestrowej oraz spełnienia marzeń  

w Nowym Roku 2014 życzy Rada Osiedla Targówek Fabryczny
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 » Procter & Gamble remontuje kamienice

Dwie sąsiadujące ze sobą kamienice na ulicy Naczelni-
kowskiej 50 oraz Birżańskiej 2A, będące w kiepskiej kondy-
cji, zostały wyremontowane przez ponad 50 wolontariuszy 
z firmy Procter & Gamble we współpracy z organizacją 
pozarządową Habitat for Humanity.

W ramach trwających od 23 września prac fundamenty 
oraz piwnice obu domów zostały osuszone i zaizolowane, 
a  po  zakończeniu wszystkich robót w  pobliżu zostanie 
zorganizowany plac zabaw dla dzieci. Dzięki pracom sfi-
nansowanym przez P&G władze Targówka ociepliły ściany 
zewnętrzne obu budynków i położyły nowe tynki na elewa-
cje. Na Targówku jesteśmy obecni od prawie 20 lat i sprawy 
tutejszej społeczności są dla nas bardzo ważne – tłumaczy 
zaangażowanie firmy Marek Kapuściński, prezes Procter 
& Gamble w Polsce. Do P&G należą m.in. takie marki jak 
Gillette, Ariel, Always czy Pampers i w tej części naszej 
dzielnicy ma wielką fabrykę dziecięcych pieluch.

Akcja na Targówku Fabrycznym jest częścią globalnej 
współpracy Procter & Gamble oraz Habitat for Human-
ity. Podobne inicjatywy odbywają się w dwunastu innych 
państwach na świecie, na przykład na Filipinach i w RPA, 
gdzie Habitat for Humanity buduje, remontuje lub sprząta 
domy potrzebującym.

 » Targówek Fabryczny mówi

Gdy na początku tego roku na zebranie Rady Osiedla 
Targówek Fabryczny zgłosił się Pan Jan Wiśniewski, pa-
trzyliśmy na  niego trochę z  niedowierzaniem. Kolejny 
młody człowiek z „podejrzanej fundacji-organizacji” z po-
mysłami, które prędzej czy później nie zostaną do końca 
zrealizowane. Wszystko ładnie, ale…

Zaangażowanie Pracowni Badań i Innowacji Społecz-
nych „Stocznia” w  powstanie wystawy multimedialnej 
o  Targówku Fabrycznym przerosła nasze oczekiwania. 
Powstało dzieło o jakim chyba tylko marzyliśmy. Miesz-
kańcy osiedla sami opowiadając zarejestrowali na trwale 
historię Fabrycznego. Dzięki wspomnieniom pana Jerzego 
Stańczaka, paniom Jadwidze i Barbarze, Andrzejowi i Janu-
szowi powstała historia, która przypomina nam młode lata, 
a młodszym opowiada o dawnej wielkości osiedla, które 
zamieszkiwało dawniej prawie 10 tysięcy mieszkańców.

Rada Osiedla Targówek Fabryczny dziękuje wszystkim, 
którzy zaangażowali się w powstanie projektu „Targówek 
mówi”.

Posłuchać historii i obejrzeć zdjęcia można na stronie 
www.targowekmowi.pl

 » O projekcie

„Targówek Mówi” to wyprawa po starej, ale rzadko dziś 
odwiedzanej dzielnicy – Targówku Fabrycznym – śladami 
wspomnień jej mieszkańców. Targówek Fabryczny za-
wdzięcza swoją nazwę licznym zakładom przemysłowym, 
które działały tu już od XIX wieku. Po II wojnie światowej 
kilkakrotnie ogłaszano wielkie plany modernizacyjne dla 
dzielnicy, zapowiadające poszerzanie ulic, budowę nowych 
zakładów oraz poprawą komunikacji z resztą miasta. Z za-
miarów zazwyczaj rezygnowano w połowie drogi, a zarów-
no doniosłe, jak i codzienne wydarzenia zostawiały ślady 
w przestrzeni dzielnicy, ale przede wszystkim – w pamięci 
mieszkańców.

Oprócz strony internetowej, gromadzącej opowieści 
mieszkańców, powstała wystawa multimedialna „Targówek 
Mówi”. Wystawę można oglądać od  25 sierpnia 2013  r. 
w  starej dzwonnicy na  terenie parafii Zmartwychwsta-
nia Pańskiego przy ul. ks. Ziemowita 39. Na  wystawie 
można odsłuchiwać fragmenty nagranych opowieści 
mieszkańców o życiu w dzielnicy, a także obejrzeć dzielnicę 
na nieznanych dotąd starych fotografiach, zebranych z pry-
watnych i publicznych archiwów. Zaprezentowane zostaną 
też współczesne zdjęcia Targówka Fabrycznego autorstwa 
fotografa Tomka Kaczora.

Projektowi towarzyszą także instalacje w  przestrzeni 
Targówka: mini-fotoplastikony, pozwalające zobaczyć 
poszczególne miejsca w dzielnicy na fotografiach sprzed 
lat, oraz drukowana mapa-miniprzewodnik po dzielnicy 
śladami wspomnień mieszkańców.
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Mieszkańcy zwrócili się o  interwencję w  sprawie za-
mknięcia ulicy Wiernej i  braku dostępu mieszkańców 
do  stacji kolejowej Wilno i  pętli autobusowej 170. Przy 
okazji poruszony został temat częstotliwości kursowania 
autobusu.

Organizator: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” (www.stocznia.org.pl)
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu 
ze środków Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Partnerzy: Muzeum Warszawskiej Pragi, Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe
Dziękujemy Radzie Osiedla Targówek Fabryczny oraz 
księdzu Tomaszowi Gillowi za współpracę przy realizacji 
projektu.
Opracowanie graficzne strony i mapy: Urszula Woźniak 
(www.urszulawozniak.com)
Projekt instalacji: Jan Libera
Zdjęcia współczesne: Tomek Kaczor
Opracowanie merytoryczne i koordynacja projektu: Jan 
Mencwel, Jan Wiśniewski

 » Spotkanie informacyjne

Z  inicjatywy Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. War-
szawy 4 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 58 odbyło się 
spotkanie informacyjne z mieszkańcami dzielnicy.

Chyba po raz pierwszy w historii na spotkanie przybył 
prawie cały Zarząd Dzielnicy:

Pan Burmistrz Sławomir Antonik, zastępcy Pan Andrzej 
Bittel, Pan Wacław Kowalski i Pan Janusz Marczyk.

Burmistrzowie przedstawili kwestie inwestycji, remon-
tów dróg, domów komunalnych i placówek oświatowych’ 
oraz problemy związane z bezpieczeństwem.

http://targowekmowi.pl/
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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)

Burmistrz Wacław Kowalski obiecał zająć się problemem 
hałasu i uciążliwością prac firmy Złomex na Utracie.

Jednym z głównych tematów była rewitalizacja Targówka 
Fabrycznego i prac z tym związanych (powstanie zbiornika 
retencyjnego na Elsnerowie, remonty domów komunal-
nych i kwestie związane z centralnym ogrzewaniem)

 » Budżet partycypacyjny na Targówku

Od  2015 roku mieszkańc y  Warszaw y b ędą 
współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy w ramach 
budżetów dzielnicowych. Budżet partycypacyjny (zwany 
także obywatelskim) umożliwia mieszkańcom wyrażenie 
swojego zdania na co chcieliby wydać część środków, który-
mi dysponuje miasto. Korzystając z pomocy urzędników 
mieszkańcy będą mogli zaproponować pomysły, które 
odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom. Złożone projek-
ty będą podlegały weryfikacji jedynie pod względem praw-
no-formalnym, a nie marytorycznym, a o tym który z nich 
zostanie umieszczony w  budżecie i  będzie realizowany 

zdecydują mieszkańcy na drodze głosowania: listownie, 
internetowo i w lokalu wyborczym. Dzięki zaangażowaniu 
w proces decydowania o wydatkach mieszkańcy dowiedzą 
się więcej o  tym, jak powstaje budżet dzielnicy i  jej jed-

nostek a  także o  tym skąd 
biorą się środki zasilające 
bu d ż e t y  s am or z ą d owe . 
Wyniki głosowania będą 
wiążące, co  odróżnia budżet 
partycypacyjny od  konsul-
tacji społecznych. Propozy-
cje inwestycyjne wybrane 
przez mieszkańców zostaną 
s k i e r o w a n e  d o   r e a l -
izacji. W  2015 roku środki 
przeznaczone do  dyspozycji 
mieszkańców na  Targówku 
wyniosą 0,5% całego budżetu. 
To w przybliżeniu 1.360.000 zł. 
Targówek został podzielony 
na 4 obszary: Bródno, Zacisze, 
Targówek Mieszkaniowy, 
Targówek Fabryczny.

Na  każdy obszar przypa-
da ok 340.000  zł. Zaprasza-
my do  zgłaszania pomysłów 
na  wykorzystanie tych pie-
niędzy do Rady Osiedla Tar-
gówek Fabryczny.

Czy na Elsnerowie będzie jak na Gocławiu?

Jeden z wariantów zagospodarowania terenu pod zbiornik wodny na Elsnerowie. 


