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Ciepłej rodzinnej atmosfery, zdrowia,
cudownych prezentów pod choinką
i spełnienia marzeń w Nowym 2015 roku
życzy Zarząd i Rada Osiedla Targówek Fabryczny.

Wigilia Osiedlowa
Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny serdecznie zapraszają osoby samotne, chore, starsze na Wigilię Osiedlową,
która odbędzie się 20.12.2014 r. (sobota) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Mieszka I nr 7.

»»Otwarcie ulicy Wiernej
W dniu 5 listopada br. Zarząd Dom Development SA
oraz Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dokonali
uroczystego otwarcia ulicy Wiernej, centralnie położonej
arterii osiedla Wilno, w całości sfinansowanej ze środków
spółki. Koszt inwestycji wyniósł 19,3 mln zł.
Ulica Wierna to kolejna inwestycja w infrastrukturę
miejską sfinansowana przez spółkę, a przekazana pod zarząd Dzielnicy Targówek. W ramach realizacji zadania
Dom Development wykonał budowę nowej ulicy Wiernej wraz z pętlą autobusową w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Zacisze-Wilno oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Swojską, wraz z pełnym oświetleniem całości oraz pięcioma przystankami autobusowymi. Przebudowano ponadto sieć cieplną, umieszczając ją pod ziemią,
oraz wybudowano komorę ciepłowniczą, a także wykonano podziemne sieci wodno-kanalizacyjne oraz teletechniczne. Inwestycja obejmowała również budowę zbiorników retencyjnych, oczyszczalni i pompowni wód deszczowych dla całego rejonu osiedla Wilno, a także zaprojektowanie i utworzenie niewielkiego skweru z zielenią zwa-

Wierna kiedyś...

»»Zbiornik retencyjny przy ul. Bardowskiego
»»Zbiornik retencyjno-rekreacyjny przy

Bardowskiego – zakończenie pierwszego etapu
inwestycji

Zakończenie pierwszego etapu budowy zbiornika wodnego przy ulicy Bardowskiego na Elsnerowie już za nami.
Już dzisiaj możemy wstępnie podsumować działania, związane z tą inwestycją. Zaledwie cztery miesiące temu wykonawca rozpoczął prace na nieużytkach przekazanych
dzielnicy. Początki były trudne. Już pierwszego dnia prace, z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących,
zostały wstrzymane. Okazało się, że pod wierzchnią warstwą gruntu znajdują się setki niewypałów z drugiej woj-
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Fot. Uroczyste otwarcie ulicy Wiernej.

nego Placem Trynopolskim, małą architekturą i oświetleniem w okolicy zbiorników retencyjnych.
Wieloetapowe osiedle Wilno zakłada budowę kameralnego, nowoczesnego miasteczka, obejmującego docelowo
2500 mieszkań.
na podst. www.gazetainwestor.pl

... i dzisiaj.

ny światowej. Władze dzielnicy w trybie pilnym ściągnęły na plac budowy ekipy saperskie, które przez dwa miesiące – metr po metrze – przeczesywały cały teren. Łącznie wydobyto ok. 2 tysięcy sztuk pocisków do dział, moździerzy, amunicji karabinowej oraz granatów.
Mimo początkowych kłopotów, prace związane z budową zbiornika wodnego i przyległej infrastruktury były
kontynuowane. Wybudowano m.in. betonową przystań,
przepusty, wydrążono nieckę zalewową zdolną pomieścić
ponad 30 tys m3 wody, wytyczono plażę. Już wiosną ruszą dalsze prace związane z tą inwestycją. Ułożone zostaną
ścieżki i szlaki spacerowe. Powstaną fontanny, 20-metrowa wieża widokowa oraz place zabaw dla dzieci. Na zalewie planowane jest utworzenie przystani dla kajaków i rowerów wodnych.
grudzień 2014

Panoram zbiornika – fot. Wojciech Łuczak.

czwartek: 17–20;
piątek: 17–20;
sobota: 10–13.

»»Proponujemy następujący plan działania
w grudniu:

Pierwszy etap inwestycji zakończony został zgodnie
z planem. Do 15 listopada firma miała wywiązać się z zdania i to zostało zrobione – mówi Grzegorz Zawistowski
Burmistrz Dzielnicy Targówek.
Martwi nas jedynie zakaz pływania w zbiorniku. Główną funkcją zbiornika bowiem będzie całoroczne gromadzenie wód związane z przejmowaniem ich nadmiaru z Rembertowa, Ząbek i Targówka.

»»Kilka informacji o zbiorniku
• powierzchnia: 1,85 ha
• pojemność maksymalna zbiornika: 27 100 m3
• średnia głębokość: 1,47m
na podst. www.targowek.waw.pl

poniedziałki: gry planszowe, spotkanie plastyczne,
wtorki: pomoc przy odrabianiu prac domowych, czytanie
na głos książek, rozwiązywanie krzyżówek,
środy: śpiew, możliwość gry na przyniesionych instrumentach, szydełkowanie, robienie na drutach,
czwartki: spotkanie plastyczne, przygotowanie rowerów
na zimę,
piątki: hip- hop, spotkania fotograficzne,
sobota: spotkanie emerytów i rencistów, haftowanie
Opiekunami pomieszczeń są członkowie Rady i Zarządu Osiedla Targówek Fabryczny. Prowadzona jest strona
„Cafe Sąsiad” na facebooku z aktualnymi informacjami
o działalności Klubu. W zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców program może ulec zamianie. Jesteśmy otwarci również na sugestie.
„Cafe Sąsiad” ma być miejscem spotkań, rozmów a także rozwijania swoich zainteresowań. W miłej atmosferze,
przy kawie czy herbacie, w ogrzewanych pomieszczeniach
można spędzić jesienne i zimowe, długie wieczory. Zapraszamy młodzież, studentów, osoby pracujące, emerytów i rencistów.

»»Klub osiedlowy
Klub osiedlowy „ Cafe Sąsiad”– Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Księcia Ziemowita 16 zaprasza wszystkich
mieszkańców do korzystania z przekazanych przez Zarząd
Dzielnicy pomieszczeń.
„Cafe Sąsiad” jest otwarty w godzinach:
poniedziałek: 17–20;
wtorek: 17–19;
środa: 17–20;
grudzień 2014
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»»Kwietnik 2014
Oto laureaci tegorocznej edycji konkursu „Kwietnik
2014”:
Teresa i Marian Rejent
Ewa Teper
Maria Winnik
Maria Owczarczyk
Zdzisława Banaszek
Barbara Piórek
Jacek Sas
Danuta Wileńska
Janina Danielak
Elżbieta Cieślak
Teresa Szewczyk
Dzięki pasji i pracy tych osób, możemy podziwiać piękne
rośliny i cieszyć nimi nasze oczy. Gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku powiększy się grono laureatów.

»»Nowo wybrani radni Rady Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy

Antonik Sławomir, Bittel Andrzej, Cichocki Tomasz, Dąbrowski Andrzej, Duczman Jacek, Gapys Andrzej, Golec
Grzegorz, Górska-Manczenko Katarzyna, Harasim Witold,
Jamiński Michał, Jankiewicz Maciej, Kaczmarska Agnieszka, Kozielska Dorota, Kunowski Jędrzej, Marczyk Janusz,
Miszewski Krzysztof, Miśkiewicz Jolanta, Mroczek Joan-

na, Poczesny Zbigniew, Rybak Jacek, Skłodowski Marcin,
Stanisławski Miłosz, Suzdalcew Urszula, Szajkowski Bartosz, Waszczak Marek

»»Budżet partycypacyjny 2015
W 2015 roku w ramach budżetu partycypacyjnego na terenie Targówka Fabrycznego:
• Powstanie teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy
ul. Przecławskiej dla mieszkańców naszego osiedla;
• Zostaną doposażone zostaną biblioteki na naszym
terenie;
• Odbędą się bezpłatne zajęcia zumba-fitness dla
mieszkańców;
• Zostaną wsparte działania projektu Integracja-Edukacja;
• Powstaną przewijaki w miejscach użyteczności publicznej.
Łączna kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny
w 2015 r. to 1 360 000 zł.
W związku z tak dużym zaangażowaniem mieszkańców
Zarząd Dzielnicy postanowił przeznaczyć na 2016 r. więcej środków, tj. 2 860 000 zł.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Targówka Fabrycznego do przygotowania własnych projektów, które polepszą jakość życia na naszym osiedlu.
Informacje na temat budżetu partycypacyjnego można
znaleźć na stronach internetowych miasta oraz dzielnic.
Hanna Nerć

Wigilia Osiedlowa
Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny
serdecznie zapraszają osoby samotne, chore,
starsze na Wigilię Osiedlową, która odbędzie się
20.12.2014 r. (sobota) o godz. 16.00 w Szkole
Podstawowej nr 58, przy ul. Mieszka I nr 7
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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)

grudzień 2014

