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»»Prezentacja projektów zgłoszonych

w ramach budżetu partycypacyjnego

Urząd Dzielnicy Targówek serdecznie zaprasza mieszkańców Targówka Fabrycznego do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu zaprezentowanie projektów zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych w ramach budżetu partycypacyjnego 2015 na terenie Dzielnicy Targówek i debatę z mieszkańcami na ich temat. Spotkanie (wtorek 10 czerwca 2014 r. godz. 18.00–20.00 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Mieszka I 7) będzie okazją dla wszystkich
mieszkańców do poznania projektów, na które będą mogli oddać w czerwcu głos w ramach głosowania w budżecie partycypacyjnym.

»»Przy ks. Ziemowita 16 powstaje nowe

miejsce spotkań sąsiedzkich. Włącz się!

Fundacja „Na Miejscu” zaprasza wszystkich mieszkańców Targówka do współtworzenia nowego miejsca spotkań 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, lokal został użyczony na 3 miesiące aby służyć mieszkańcom
Targówka Fabrycznego.
To znaczy, że każdy mieszkaniec osiedla może zgłosić
swój pomysł na organizację cyklicznego lub jednorazowego spotkania w tym miejscu. W organizacji pomogą doświadczeni animatorzy – Michał Mioduszewski i Janek
Mencwel, którzy prowadzili już działania w Domku Herbacianym na Bródnie. Lokal przejdzie też drobny remont
i zostanie przearanżowany tak, by można było w nim zorganizować wiele różnych spotkań. Kilka dni w tygodniu
zapraszamy też do lokalu, żeby usiąść przy kawie i herbacie. Lokal nie działa na komercyjnych zasadach – obowiązuje zasada, że każdy może odpłacić za kawę czy herbatę 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@namiejscu.org. W dni powszednie zapraszamy też
do samego lokalu – od 20 maja można będzie nas tam regularnie spotkać!

»»15-lecie Rady Osiedla Targówek
Fabryczny

W tym roku świętujemy 15-lecie Rady Osiedla Targówek Fabryczny. Chcielibyśmy przypomnieć zatem, jak to
wszystko się rozpoczęło i czego w czasie ostatnich 15 lat
udało nam się wspólnie dokonać. W kolejnych numerach
„Sąsiada” będziemy publikować krótkie notki z historii
ROTF, ale zacznijmy od początku...
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5 listopada 1998 r. grupa inicjatywna złożyła wniosek do Rady Gminy Warszawa Targówek o powołanie
Rady Osiedla Targówek Fabryczny. Wniosek poparło
swoimi podpisami 500 mieszkańców. Następnie Uchwałą nr X/100/99 z dnia 28.06.1999 Rady Gminy Warszawa Targówek utworzono Osiedle “Targówek Fabryczny”
– jako jednostkę pomocniczą niższego rzędu wraz ze statutem i zasadami wyboru członków Rady Osiedla. Pierwsze wybory odbyły się 9 października 1999 przy udziale
ponad 250 mieszkańców.

»»Skład Rady Osiedla pierwszej kadencji:
Hanna Nerć
Robert Sobiecki
Anna Nowakowska
Ryszard Dziwisiński
Ryszard Beczek
Stanisław Grodzki
Bogdan Dąbrowski
Joanna Cukrowska
Tomasz Drzewiecki
Jerzy Schloetzer
Grażyna Marciszonek
Agnieszka Szczepańska
Zbigniew Mroczkowski
Izabela Gawarecka
Andrzej Prymaczenko

c.d.n.

»»Budżet partycypacyjny
12 maja 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy przy współudziale około 10 mieszkańców, ustalono kolejność zakwalifikowanych projektów, uprzednio zgłoszonych przez mieszkańców:
• Zacisze –21 projektów
• Bródno – 30 projektów
• Targówek Mieszkaniowy –15 projektów
• Targówek Fabryczny –7 projektów
Projektami zgłoszonymi z terenu Targówka Fabrycznego
są:
• Przewijaki w miejscach użyteczności publicznej
– 2 000 zł
• Doposażenie Biblioteki przy Mieszka I 7 – 12 660 zł
• Integracja-edukacja – 6 000 zł
• Zajęcia fitness- Zumba dla mieszkańców Targówka
Fabrycznego – 13 200 zł
• Podwieczorki z kulturą (dla dzieci) – 28 000 zł
• Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego
– 290 132 zł
• XVI Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym.
Organizacja Święta Targówek Fabryczny w formie
czerwiec 2014

imprezy plenerowej dla mieszkańców – 28 000 zł
• stoiska edukacyjne, quizy, loterie, gry i zabawy dla
XVI Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym
wszystkich;
– propozycja do budżetu partycypacyjnego na 2015• występy artystyczne dla dzieci (iluzjonista, klauni,
numer 7
szczudlarze);
Rada Osiedla Targówek Fabryczny zaproponowała rów• występy zespołów młodzieżowych;
nież umieszczenie w budżecie m.st. Warszawy na rok 2015
• w godzinach popołudniowych występy zespołów
projektu jakim jest coroczna impreza na naszym Osiedlu:
zawodowych;
Festyn Rodzinny.
• dyskoteka pod chmurką;
Z różnych względów, a przede wszystkim finansowych,
• na zakończenie pokaz fajerwerków;
Festyn został ograniczony do programu skierowanego do
• w trakcie imprezy słodki poczęstunek, kuchnia podzieci i młodzieży. Mieszkańcy pamiętają jeszcze jak nielowa, napoje.
dawno na Festynie ustawialiśmy scenę, gościliśmy kabaOczywiście wzorem lat poprzednich Festyn jako imprerety, iluzjonistów i zespoły muzyczne.
za organizowana przez Radę Osiedla pozostanie imprezą
Do tej formuły Święta Targówka Fabrycznego – dla niekomercyjną, z możliwością korzystania z wszystkich
wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych – chcie- atrakcji bezpłatnie.
libyśmy dzięki głosom mieszkańców powrócić.
Zajęcia Zumba
Projekt XVI Festynu Rodzinnego
Inną propozycją Rady Osiedla do budżetu są:
•

»»

»»

•
•

Zajęcia Fitness-Zumba dla Mieszkańców, które przyscena z profesjonalnym nagłośnieniem i konferansjerem;
najmniej raz w tygodniu odbywałyby się w Szkole Poddmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, przejażdżki ku- stawowej Nr 58 przy Mieszka I 7 pod okiem doświadczonych instruktorów.
cykami;

Wiadomości z Wilna
»»Utworzenie terenu rekreacyjno

wypoczynkowego dla mieszkańców
Targówka Fabrycznego

»»Czym jest budżet partycypacyjny?
W dużym uproszczeniu, budżet partycypacyjny,
to ta część budżetu dzielnicy, o której decydują mieszkańcy. Prawo składania projektów mają wszyscy, niezależnie od wieku. W pierwszym roku jego funkcjonowania na nasz obszar (Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata) przypadło 340 tys. zł. Składane projekty są weryfikowane przez zespół ds. budżetu partycypacyjnego i odpowiednie instytucje miejskie (np. ZDM), a następnie poddawane głosowaniu.
Na jesieni, zeszłego roku odbył się nabór do komisji
budżetowej. W jej skład mogło wejść pięciu mieszkańców Targówka. Ze względu na większą ilość chętnych
niż miejsc, odbyło się losowanie, w którym wzięło udział
dwóch mieszkańców naszego osiedla, znany większości
z Was Grzegorz Cesarczyk, oraz autor artykułu.
czerwiec 2014

»»Nasz projekt.
Równocześnie na starym, osiedlowym forum rozpoczęła się dyskusja oraz głosowanie, jaki projekt spełnia aktualne potrzeby mieszkańców. Dużą ilością głosów, wygrał
plac zabaw dla starszych dzieci. I taki też projekt, dzięki społecznej pracy Michała i Wojtka został opracowany.
Niestety proponowany przez nas teren – obszar za działkami Albinka, został odrzucony przez miejskich urzędników, ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego. Na szczęście istniała możliwość korekty i zmieniliśmy
lokalizację na teren za siłownią.(od red. ulica Bukowiecka)
W naszego skład projektu wchodzi utworzenie placu
zabaw dla starszych dzieci, z następującymi elementami:
• statek piracki – Zestaw przeznaczony dla kilkudziesięciu małych marynarzy, do których dyspozycji
na pokładzie znajdują się dwa pomosty tunelowe,
okna z bulajem i koło sterowe dla kapitana. Na pokład wiedzie m.in. trap wspinaczkowy z rurą podciągową, lina wspinaczkowa znajdująca się na dziobie oraz ścianka wspinaczkowa. Prawdziwa frajda dla
piratów. Do zabawy pod pokładem zachęca ścianka
z grą kółko i krzyżyk.
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•

tyrolka – lina zawieszona na dwóch elementach
umożliwiająca zjazd na bloczku. Zjazd odbywa się
na długości 14 metrów.
• piramida – pajęczyna linowa w kształcie piramidy,
umożliwiająca bezpieczną wspinaczkę.
• sześciokątna ścianka w której skład wejdą:
• ścianka wspinaczkowa
• pajęczyna z lin pozioma
• przeplotnia linowa
• drążek do przewijania
• drążek sprawnościowy
• drabinka linowa
• drążek do podciągania
A to nie wszystkie atrakcje. W skład placu zabaw wejdą
jeszcze karuzela, podwójne huśtawki oraz kilka ławek dla
utrudzonych rodziców. A wszystko to na bezpiecznej powierzchni chroniącej przed upadkiem oraz przy użyciu materiałów zapewniających długotrwałą żywotność urządzeń.
Dodatkowo, aby zapewnić możliwość wspólnych spotkań w projekcie zawarto wytyczenie ścieżki żwirowej, oraz
instalację kilku dodatkowych ławek. Cały teren oddzielony zaś będzie od ulicy Przecławskiej żywopłotem, co odizoluje teren od przejeżdżających samochodów, oraz zapobiegnie wybieganiu na jezdnię naszych milusińskich.
Serdecznie zachęcamy do głosowania na nasz projekt.
Głosowanie odbędzie się w czerwcu i mamy nadzieję, że
weźmiecie w nim aktywny udział, tak aby jak najwięcej
dzieci z Targówka Fabrycznego miało gdzie fajnie spędzać wolny czas.
Rafał Suchocki

»»Migawki z Dnia Sąsiada
24 maja 2014 r. na Osiedlu Wilno odbyła się impreza
pod nazwą „Dzień Sąsiada”.
W ramach imprezy odbyły się zajęcia plastyczne dla
dzieci, gry, zabawy, warsztaty florystyczne, joga na świeżym powietrzu, giełda zabawek. Dokonano również wyboru najsmaczniejszego ciasta w ramach konkursu. Zwycięski przepis przekazany został właścicielom działającej
na osiedlu Coffeeteaka i zagości w niej na stałe jako ciasto
sąsiedzkie. Obok prezentujemy migawki z tego słonecznego
i radosnego dnia.

Skład Redakcji
Robert Sobiecki
Hanna Nerć
Michał Jakubiak

4

www.rotf.waw.pl
Redaktor naczelny

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)
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