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»»Projekty, propozycje do budżetu
partycypacyjnego na rok 2017

Do 31.05 trwa weryfikacja projektów. Od 1.06 do 14.06
promocja projektów. Głosowanie odbędzie się w dniach
14–20.06. Wszelkie informacje na stronie internetowej
www.twojbudzet.um.warszawa.pl:
• 		Trasa spacerowo-rowerowa szlakiem zwiniętych
torów – nr projektu 65 – koszt 308 320 zł
• 		Zagospodarowanie zlikwidowanych bocznic kolejowych na terenie Targówka o łącznej długości
3,2 km na trasy spacerowo-rowerowe, przebiegające
przez tereny zalesione oraz koło jeziora i plaży przy
ul. Bardowskiego. Dodatkowo poprawa ciągłości
i bezpieczeństwa na istniejących ścieżkach rowerowych
przy ulicach Rozwadowskiego i Zabranieckiej.
• Żłobek dla Malucha – nr projektu 150 – koszt 148 500 zł
		 Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która
jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż
tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce
wychowawczej dla dzieci do lat 3. Opiekun dzienny
może zapewnić
opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3
• Droga rowerowa wzdłuż Księcia Ziemowita (Rzeczna-Wierna) – ułatwienie w dojeździe nad nowy zalew
przy Bardowskiego – projekt nr 541 – koszt 315 000 zł
		 Projekt polega na wybudowaniu drogi rowerowej
po wschodniej stronie ulicy Księcia Ziemowita od Rzeczna do Wiernej, co ułatwi mieszkańcom całej dzielnicy
w dojeździe nad zalew, a mieszkańcom Elsnerowa
dojazd z i na osiedle
• Narysowana Warszawa – projekt nr 732 – koszt 33
413 zł – lokalizacja Targówek Fabryczny, Elsnerów
i Utrata
		 Projekt polega na dokumentowaniu ciekawych a mało
popularnych miejsc w dzielnicy za pomocą rysunku
oraz popularyzacji ich co przyczyni się do rozwoju
dzielnicy.
• Mamy Klub – projekt nr 1101 – koszt 45 000 zł – lokalizacja ul. Księcia Ziemowita 16,
		 Projekt Mamy Klub ma na celu stworzenie klubu dla
rodziców, lokalnego miejsca spotkań i integracji mam
oraz ojców wraz z dziećmi na terenie dzielnicy. Projekt
ma zapewnić urozmaicenie czasu wolnego rodziców oraz
dzieci, rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców
oraz aktywizować społecznie jednych jak i drugich.

• AKTYWNA JA – projekt nr 1285 – koszt 25 000 zł – lokalizacja Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy
		 Zajęcia ruchowe z Zumby dla WSZYSTKICH uczestników projektu
• Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek
Fabryczny) – nr 1754 – koszt 41 000 zł
		 9 wieczornych seansów filmowych dla mieszkańców
w plenerze w każdą sobotę lipca i sierpnia
• Angielski z native speakerem dla mieszkańców
Targówka Fabrycznego – nr 1781 – koszt 7 400 zł – lokalizacja Klub Osiedlowy Cafe Sąsiad
		 Projekt zakłada naukę języka angielskiego w dwóch
grupach na poziomie podstawowym i zaawansowanym
• Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia
smaków (Targówek Fabryczny) – nr projektu 1846
– koszt 19 000 zł
		 Warsztaty kulinarne są połączeniem pasji do gotowania,
poznawania nowych smaków oraz integracji mieszkańców.
Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy mogą nauczyć
się nowych technik gotowania, oryginalnych przepisów.
Ten projekt to nie tylko nauka, ale także zabawa, degustacje oraz propagowanie świadomości w zakresie
zdrowego odżywiania. Na ostatnim finałowym spotkaniu
wyjątkowy pokaz znanego kucharza.
• Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku – nr
projektu 1867 – koszt 7 805 zł
		 Zajęcia na świeżym powietrzu dla mieszkańców
Targówka Fabrycznego (maj–czerwiec nordic walking; lipiec–sierpień–wrzesień – zajęcia z jogi, pilatesu,
zumby) lokalizacja wybrana przez mieszkańców.
• Strzelnica miejska na Targówku – nr projektu 2132 –
koszt 5 000 zł
		 Strzelnica sportowa do strzelania z łuków. Obiekt otwarty na Targówku Fabrycznym.
• Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Targówka – nr projektu 2343 – koszt 3 100 zł
		 Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych
Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych
postawwobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży),
wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek,
jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród
kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej dzielnicy.
• Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny) – nr projektu 2350 – koszt 25 000 zł
		 Plenerowe, niedzielne, popołudniowe występy artystyczne (przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne). W

miejscach rodzinnych spacerów na terenie Targówka
Fabrycznego (np. teren zielony obok Kościoła)
• 18 Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym, imprezy integracyjne dla mieszkańców. Nr projektu 2454
– koszt 35 000 zł
		 18 Festyn Rodzinny. Spotkanie wielkanocne, osiedlowa
choinka i wigilia osiedlowa, lokalizacja ul. Mieszka I 7,
ul. Ks. Ziemowita 16
• Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemowita 42 – nr
projektu 2481– koszt 90 000 zł
		 Parking w miejscu obecnie niezagospodarowanego
terenu. Usprawni parkowanie dla osób przyjeżdżających

do kościoła.
• Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno rekreacyjnym – ul.Bardowskiego – nr 2501 – Koszt
400 000 zł
		 Fontanna przykryta płytami granitowymi z trzema
dyszami wytwarzającymi strumienie w postaci korony
wodnej.
Przedstawione wyżej projekty w większości zostały
zgłoszone przez mieszkańców osiedla Targówek Fabryczny
i dotyczą rozwoju .

»»Plan zajęć Klubu Osiedlowego „Cafe Sąsiad”
Poniedziałek
Wtorek

15.00–20.00
Odrabianie prac domowych, prace plastyczne, śpiewanie
13.00–19.00
10.00–12.00
Odrabianie prac domowych, prace
Grupa zabawowa:
Szukasz miejsca, aby spędzić czas z dzieckiem, ale jednocześnie spotkać plastyczne, gry planszowe
z drugimi rodzicami? Chcesz porozmawiać, wymienić się doświadczeniem
o rozwoju, wychowaniu dziecka? Szukasz inspiracji do zabaw i wspierania
rozwoju dzieci? Zapraszamy na grupę zabawową dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat w każdy wtorek od 10.00 do 12.00.
Spotkania są otwarte, nie wymagają zapisów. Masz pytanie, zadzwoń:
575 182 306.

19.00
Zebrania Rady
Osiedla Targówek
Fabryczny

Środa

15.30–20.00
Spotkania emerytów przy kawie i herbacie

Czwartek

14.30–20.00
Czytanie na głos książek, zajęcia kulinarne

Piątek

15.30–20.00
Inicjatywy mieszkańców np. opowieści z podróży, zdjęcia,
wspomnienia, filmy

Sobota

11.00 – 13.00
Nauka języków obcych
11.00–12.00
Język angielski dla dorosłych
12.00–13.00
Język hiszpański dla dorosłych

13.00–17.00
17.00
Po p o ł u d n i e p r z y k aw i e d l a Spotkania Fundacji
mieszkańców, zajęcia kulinarne, Św. Józefa
wyjazdy rowerowe

Czekamy na zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców chętnych, by współtworzyć Klub Osiedlowy.

»»Wielkanocne tradycje na Targówku
Fabrycznym

Celem projektu była integracja wszystkich grup wiekowych w okresie przed wielkanocnym. Odbywały się spotkania warsztatowe podczas których przygotowywaliśmy
wielkanocne ozdoby, dekorowaliśmy koszyki, kwiaty z krepiny, pisanki ze wstążek i cekinów, palemki. Na warsztatach
kulinarnych wymienialiśmy się między sobą przepisami
i piekliśmy ciasta. Sami przygotowaliśmy potrawy na spotkanie wielkanocne, które odbyło się w dniu 20 marca.

tkaliśmy się na odpuście parafialnym. Był czas na zabawę i wspólne spotkanie. Wiele osób wzięło udział w loterii fantowej przygotowanej przez rodziców dzieci z przed-

»»Odpust parafialny
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy 3 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po Mszy Św. o godz. 11.00 spo-
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Fot.: Spotkanie wielkanocne w Cafe Sąsiad.
kwiecień 2016

go – Wiesław Raboszuk; Wiceprezydent m st. Warszawy
– Michał Olszewski; Burmistrz Dzielnicy Targówek – Sławomir Antonik; Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek – Krzysztof Miszewski; Arcybiskup Henryk Hoser.
W trakcie sesji wyświetlono prezentacje historyczne, poświęcone Targówkowi: „Dzielnica Targówek już od wieku jest częścią stolicy” – Jana Bergera, „Spacer 3D przedObchody 100-lecia włączenia Targówka
wojenną ulicą Białołęcką na Nowym Bródnie” – Bartodo Warszawy
sza Wieczorka.
Oficjalnie zostało również zaprezentowane logo stuleW czwartkowe popołudnie 8 kwietnia, sala sesji Urzęcia przyłączenia Targówka do Warszawy. Kamil Wiśniewdu Dzielnicy wypełniła się szczelnie zaproszonymi gośćmi
ski, mieszkaniec Targówka – zwycięzca konkursu na logooraz mieszkańcami dzielnicy. Kiedy zgasło światło na ekratyp, z rąk zastępcy burmistrza dzielnicy Pawła Michalca
nie umieszczonym w sali konferencyjnej wyświetlony zootrzymał czek na 2000 zł.
stał teledysk, przygotowany przez dzieci ze szkoły PodstaPodczas sesji wręczone zostały okolicznościowe wywowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej. Teledysk pt. „Hymn
różnienia dla członków Komitetu Honorowego ObchoTargówka” przygotowany został pod kierunkiem opiekudów 100-lecia włączenia Dzielnicy Targówek do Warnów Agnieszki Stankiewicz, Anna Grotowska i Mariusz
szawy, które otrzymali: Paweł Althamer, Marek BorowCzai. Tuż po prezentacji, Przewodniczący Rady Dzielniski, Janusz Gajos, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Edycy – Krzysztof Miszewski, otworzył uroczystą Sesję Rady
ta Gruszczyk – Kolczyńska, abp. Henryk Hoser, Marcin
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. W asyście 22 poczKiewriński, Jan Kobuszewski, Ewa Malinowska – Grutów sztandarowych ze szkół z Targówka, odśpiewana zopińska, Alicja Majewska, Andrzej Mastalerz, Andrzej
stała Warszawianka. Wykonawcami pieśni były połączoMyjak, Joanna Mytkowska, Paweł Nowak, Witold Olene chóry z gimnazjum 145 oraz LXVI LO, którym na forjarz, Maria Pomianowska, Andrzej Półrolniczak, Waltepianie towarzyszyła Agnieszka Drzewska.
demar Rolewski, Andrzej Strejlau, Andrzej Supron,
W czasie okolicznościowych przemówień głos zabrali m.
Krzysztof Szczurowski, Wojciech Szpil, Bolesław Szuin.:Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckielia. Okolicznościowe odznaczenia wręczone zostały rówszkola Iskierka. Każdy znalazł coś dla siebie. Dziękujemy
wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły w organizacji imprezy, przygotowali pyszny bigos, pierogi, słodkości,
aby wspólne świętowanie się udało. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

»»

kwiecień 2016
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nież dla najbardziej zasłużonych mieszkańców dzielnicy.
Wyróżnienia otrzymali Regina Głuchowska, Hanna Nerć,
Zofia Kochan, Remigiusz Sikora, płk. Czesław Lewandowski, ks. Prałat Mieczysław Mosak, mjr Marian Słowiński,
płk. Czesław Mirowski, kpt. Edward Kublik, dowódca
plutonu w Powstaniu Warszawskim – Leon Skórzewski.
Po zakończeniu sesji przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiła młodzież ze szkoły podstawowej nr 285, która zaśpiewała piosenkę pod wymownym tytułem „Bo jak nie
my to kto?!”. Bezpośrednio po zakończeniu sesji odbył się
uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej im. Józefa Elsnera pod dyrekcja Bolesława Szulii. W koncercie wystąpili również soliści: Agnieszka Kozłowska i Rafał Bartmiński, na fortepianie zagrały: Maria Silva-Skurjat oraz Jagoda Gilewska.
Bezpośrednio po uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na tort a każdemu z wychodzących dzielnicowa maskotka Stefan Łasica wręczał okolicznościowy album, wydany przez Urząd Dzielnicy pt. „Targówek 100 lat
w Warszawie”.

»»Wyprawa do granic Dzielnicy Targówek
9 kwietnia Ruch Sąsiedzki Targówek-Zacisze-Bródno
zorganizował happening integracyjny z okazji 100-lecia
włączenia Bródna i Targówka do Warszawy. Start nastąpił
przy Domku Herbacianym w Parku Bródnowskim o godz.
9.30. Kolejne etapy marszu to: Nowe Bródno, Rondo Żaba,
ul. Plantowa, ul. Naczelnikowska, Klub Osiedlowy „Cafe
Sąsiad”, ul. Zabraniecka, ośrodku dla uchodźców, ZUSOK,
tereny leśne na Utracie, zbiornik wodny przy ul. Bardowskiego, granica dzielnicy z Ząbkami, centrum handlowe
Ikea, Trasa Toruńska, ul. Wysockiego i finał w Domu
Kultury Świt o godz. 21.30. Szczegółowa relacja i zdjęcia
na stronie Ruchu Sąsiedzkiego Targówek-Zacisze-Bródno
(www.facebook.com/ruchsasiedzki.targowek).

uchodźców. Podczas tych spotkań przeprowadzono diagnozę potrzeb Dzielnicy Targówek związanych z obecnością uchodźców. Zastanawiano się także nad możliwymi polami do współpracy między lokalnymi instytucjami
w tym obszarze. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i miejskich instytucji: Ośrodek Pomocy
Społecznej, Centrum Komunikacji Społecznej, Centrum
Wsparcia Rodziny, Szkoła Podstawowa nr 58, Ośrodek dla
uchodźców, Rada Osiedla Targówek Fabryczny, lokalne
media, asystentki międzykulturowe. O podsumowaniach
poinformujemy w następnym numerze.

»»Dom Kultury na Targówku Fabrycznym
Zdewastowany budynek przy ulicy Siarczanej 6 na Targówku Fabrycznym czekają spore zmiany. Zabytkowy dom
przejdzie gruntowny remont. Ulokowane w nim zostanie
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Inwestycja pochłonie ponad 10 mln zł, a prace sfinansuje stołeczny ratusz. Urzędnicy planują też budowę sali
widowiskowej, bufetu, toalet oraz pomieszczeń technicznych. Pierwsze prace zaczną się jeszcze w tym roku.
W nowym domu kultury będą odbywać się zajęcia dla
dzieci i młodzieży, wystawy, spotkania z mieszkańcami,
spotkania dotyczące rozwoju dzielnicy.
Budynek przy Siarczanej należał do Jana Kijewskiego, współwłaściciela sąsiedniej Huty Szkła Towarzystwa Akcyjnego Kijewski, Scholtz i Spółka (wybudowana
w 1879 r.). Budując w tym miejscu dom mieszkalny dla rodziny Kijewskich obok istniejących już mieszkań dla robotników, właściciele pragnęli udowodnić brak szkodliwości na otoczenie funkcjonującej huty.
Po II wojnie światowej dworek został zamieniony
na mieszkania komunalne, a zadrzewiony teren wokół
domu miejscowi szumnie nazwali „parkiem”.

»»Spotkania na temat rodzin uchodźców
w Cafe Sąsiad

W dniach 17.03 i 7.04 2016 r. Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej (TEA), Fundacja na rzecz Różnorodności oraz Konsorcjum My Targówek zorganizowały spotkania strategiczne poświęcone sytuacji rodzin
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Ziemowita 16; 03-778 Warszawa
Klub Osiedlowy Cafe Sąsiad
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