
112•(125)•VI

23.05
2014

24.05Dzień 
Sąsiada 2014

 sobota
godz. 11-15

twarta 
przes

ul. Zamkowa 8
Warszawa

      Plac Ostrej Bramy

    W programie: 
• gry i zabawy dla dzieci
• warsztaty fl orystyczne
• występy i konkursy
• konsultacje społeczne 
• sąsiedzka wymiana książek
• zajęcia z jogi 
i wiele innych atrakcji
Szczegółowy program imprezy: www.facebook/

fundacjaotwartaprzestrzen
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 » Kolejowe tradycje Pragi i Targówka

W piątek, 9 maja, o godz. 11.00 Galeria „Spinacz” otwo-
rzyła, przy naszym kościele wystawę wielkoformatową 
pt.  „Kolejowe tradycje Pragi i Targówka”, przygotowaną 
przez Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społecznych „Praca”, 
Fundację edukacyjną „Non verba” i naszą parafię. Projekt 
współfinansowało Miasto stołeczne Warszawa. Przygoto-
wanie i zrealizowanie projektu zawdzięczamy w głównej 
mierze panu Krzysztofowi Chmarze.

Wystawa przypomina, że prawobrzeżna Warszawa była 
jednym z największych i najważniejszych węzłów kolejo-
wych nie tylko Królestwa Polskiego i Cesarskiej Rosji, ale 
i niepodległej Polski. Wystawę będzie można oglądać prak-
tycznie bez ograniczeń każdego dnia i o każdej porze, po-
nieważ jest umieszczona na przęsłach ogrodzenia kościoła.

Konsultacje to  szansa, żeby głos mieszkańców został 
uwzględniony przy planowaniu działań w ramach Zinte-
growanego Programu Rewitalizacji, który obejmuje Tar-
gówek Fabryczny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 22 827 01 05 lub mailem: konsultacje@um.warszawa.pl

 » Przy ul. ks. Ziemowita 16 powstaje nowe 
miejsce spotkań sąsiedzkich. Włącz się!

Fundacja „Na Miejscu” zaprasza wszystkich mieszkań-
ców Targówka do współtworzenia nowego miejsca spo-
tkań sąsiedzkich w dzielnicy. Mieścić się ono będzie przy 
ul. ks. Ziemowita 16, w lokalu w którym kiedyś mieścił się 
pub „Nokaut”. Dzięki uprzejmości dzielnicy Targówek, lo-
kal został użyczony na 3 miesiące aby służyć mieszkańcom 
Targówka Fabrycznego.

To znaczy, że każdy mieszkaniec osiedla może zgłosić 
swój pomysł na organizację cyklicznego lub jednorazowe-
go spotkania w tym miejscu. W organizacji pomogą do-
świadczeni animatorzy –  Michał Mioduszewski i  Janek 
Mencwel, którzy prowadzili już działania w Domku Her-
bacianym na Bródnie. Lokal przejdzie też drobny remont 
i zostanie przearanżowany tak, by można było w nim zor-
ganizować wiele różnych spotkań. Kilka dni w tygodniu 
zapraszamy też do  lokalu, żeby usiąść przy kawie i her-
bacie. Lokal nie działa na komercyjnych zasadach – obo-
wiązuje zasada, że każdy może odpłacić za kawę czy her-
batę czym chce.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które chciałyby włączyć 
się w działania. Można zadzwonić do animatora lokalu Janka 
– 503 075 212 lub napisać mail na adres: fundacja@namiej-
scu.org W dni powszednie zapraszamy też do samego loka-
lu – od 20 maja można będzie nas tam regularnie spotkać!

 » Rewitalizacja Targówka – co dalej?

Zapraszamy do ostatniego etapu konsultacji społecznych 
w ramach programu rewitalizacji Targówka Fabrycznego. 
Podczas sąsiedzkiego pikniku 24 maja na Osiedlu Wilno, 
między 11:00 a 14:00 stanie specjalne stoisko, na którym 
zbierać będziemy pomysły i opinie mieszkańców. Będzie-
my komentować zarówno już zgłoszone podczas grudnio-
wych warsztatów pomysły (można było o nich przeczytać 
w  poprzednim numerze „Sąsiada”), jak i  zbierać nowe. 
Zastanowimy się też nad ogólną wizją rozwoju dzielnicy 
– w którą stronę powinna zmierzać? Jak powinna wyglą-
dać za kilka, a może kilkanaście lat?

Tych z mieszkańców, którzy chcą bardziej dogłębnie za-
stanowić się nad tymi sprawami, zapraszamy też na spo-
tkanie do nowo powstającego sąsiedzkiego miejsca spo-
tkań przy ul. ks. Ziemowita 16 (dawny pub „Nokaut”). 
W czwartek 29 maja w godz. 17:30 – 20:30 odbędzie się 
tam otwarte dla mieszkańców spotkanie, na którym będzie 
można zastanowić się wspólnie nad wizją rozwoju dziel-
nicy i nad konkretnymi pomysłami na to, co może zmie-
nić program rewitalizacji.
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Podczas imprezy porozmawiamy o  rozwoju Targówka 
i o naszym wpływie na ten rozwój. Na spotkaniu poświęco-
nym budżetowi partycypacyjnemu dowiemy się, jakie pro-
jekty zostały wyłonione do głosowania. Wspólnie zastano-
wimy się, jak je skutecznie promować wśród mieszkańców, 
by na ich realizacji zyskała nasza społeczność i okolica. Od-
będą się też konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowane-
go Programu Rewitalizacji Targówka, podczas których bę-

dzie można wyrazić swoją opinię dotyczącą potrzeb i pro-
blemów naszego rejonu i zaproponować sposoby ich roz-
wiązania. Konsultację będzie prowadzić Pracownia Stocznia.

Zbierane będą również głosy mieszkańców pragnących 
poprzeć budowę pieszego przejścia ze stacji Warszawa-Za-
cisze-Wilno na stronę Zacisza. Istnieje możliwość wybu-
dowania takiego przejścia bez naruszania terenu działek 
po drugiej stronie torów – dzięki wybudowaniu chodnika 
wzdłuż torów do ul. Tużyckiej. Mieszkańcy Osiedla Wil-
no zyskaliby łatwiejsze przejście do najbliższej apteki i re-
jonowej przychodni, natomiast mieszkańcy Zacisza mo-
gliby komfortowo korzystać ze stacji PKP i szybkiego do-
jazdu do Dworca Wileńskiego.

Na Dzień Sąsiada serdecznie zapraszają organizatorzy: 
Fundacja Otwarta Przestrzeń, Rada Osiedla Targówek Fa-
bryczny i Rada Osiedla Zacisze oraz główny partner wy-
darzenia Dom Development SA

Małgorzata Sosnowska
Fundacja Otwarta Przestrzeń

 » 24 maj Dzień Sąsiada

Warsztaty florystyczne, joga na świeżym powietrzu, gieł-
da zabawek, balony i bańki dla dzieci – to tylko niektóre 
atrakcje Dnia Sąsiada, który odbędzie się już w sobotę 24 
maja, w godzinach 11–15, na Osiedlu Wilno na Pl. Ostrej 
Bramy. Impreza to też okazja do zabrania głosu na temat 
spraw ważnych dla osiedla i mieszkańców.

Dzień Sąsiada to  impre-
za stworzona przez sąsiadów 
dla sąsiadów –  organizowana 
przez mieszkańców i organiza-
cje z trzech osiedli: Targówka 
Fabrycznego, Zacisza i Osiedla 
Wilno. To okazja do spotkania 
się i wspólnego działania.

W  ramach imprezy odbę-
dą się zajęcia plastyczne dla 
dzieci, gry i zabawy. Będą też 
dmuchańce-skakańce, balo-
ny i bańki – czyli wszystko to, 
co dzieci uwielbiają. Maluchy 
będą mogły powymieniać się 
zabawkami, oddać te niepo-
trzebne i  wybrać sobie nowe. 
Wystąpią dzieci ze  świetlicy 
„Nowa perspektywa” i  z  od-
działu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 58. Bę-
dzie można też kupić ręcznie robione cudeńka, stworzone 
przez dzieci w świetlicy Stowarzyszenia Dzieci Targówka.

Nie zabraknie atrakcji dla dorosłych. Odbędą się warszta-
ty florystyczne, prowadzone przez Dom Kultury Zacisze. Bę-
dzie można wziąć udział w zajęciach jogi na świeżym powie-
trzu, prowadzonych przez Zacisze Jogi, wymienić się książka-
mi lub przekazać te niepotrzebne dla lokalnej biblioteki w ra-
mach akcji „Stara książka w nowym miejscu”.

Wybierzemy również najlepsze ciasto po tej stronie Tar-
gówka. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje ciasta i przynosić 
je w dniu imprezy do degustacji na stoisko konkursu, gdzie 
każdy będzie mógł ich próbować i oddawać głosy. Przepis 
na najlepsze ciasto zostanie przekazany do kawiarni Coffeete-
aka i zagości w niej na stałe jako ciasto sąsiedzkie. W konkur-
sie będą nagrody: komplet porcelany wraz z koszem herbat 
i kaw, ufundowane przez Coffeeteakę, oraz ekskluzywne za-
biegi fryzjerskie i kosmetyczne, ufundowane przez salon fry-
zjersko-kosmetyczny G&D Studio. Zgłoszenia do konkursu 
można przesyłać na adres: fundacja@otwartaprzestrzen.org.p

Wiadomości z Wilna
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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)


