SKRZYNKA
KONTAKTOWA
DLA
MIESZKAŃCÓW
Aby ułatwić kontakt mieszkańców
z Radą Osiedla Targówek Fabryczny
przy wejściu do Klubu Cafe Sąsiad
ul. Ziemowita 16 została umieszczona skrzynka pocztowa. Do skrzynki
można wrzucać wszelakiego rodzaju
korespondencję ze wszystkimi sprawami i problemami dotyczącymi
osiedla. Jeżeli będzie adres zwrotny
na pewno odpowiemy.
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Zdrowych Świąt Wielkanocnych i mokrego dyngusa
życzy Rada Osiedla Targówek Fabryczny

ODPUST PARAFIALNY
Tradycyjnie, w niedzielę po Świętach czyli w Niedzielę Miłosierdzia
(23 kwietnia,) jako uwieńczenie oktawy zmartwychwstania – w naszej
parafii odbywa się odpust. Na zakończenie sumy o godz.11.00, którą odprawi nasz Dziekan, ks.Edmund Modzelewski, relikwiami św.Jana Pawła II, Apostoła Bożego Miłosierdzia, pobłogosławi nas Kanclerz
Kurii Warszawsko-praskiej, ks.Dariusz Szczepaniuk. Po uroczystościach
w kościele zapraszam do wspólnej zabawy. Proszę o pomoc w przygotowaniu atrakcji dla dzieci oraz agapy: potrzebne są ciasta i napoje!
A także batoniki jako nagrody dla dzieci za udział w konkursie.
ks. Tomasz Gill

Projekty do Budżetu Partycypacyjnego
CENNE ZNALEZISKO
Pan Tadeusz S. przedwojenny  mieszkaniec naszego Osiedla (mieszkał
do 1940 roku na nie istniejącej już
ulicy Narwińskiej prostopadłej do
ulicy Rzeczna) przekazał oryginalną
kopię   projektu budowlanego na
budowę garażu murowanego przy
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ulicy Naczelnikowskiej pochodzącego z 1939 roku wraz ze szkicami
i mapą sytuacyjną. O zezwolenie
na budowę wystąpił pan Eugeniusz
Szczepan Walter, który był właścicielem działki róg Ziemowita i Naczelnikowskiej (dzisiaj Ziemowita
2). Pan E. Walter mieszkał w domu
przy Ziemowita 2, który wybudował, był producentem,
właścicielem firmy   „Wytwórnia Luster i Szlifiernia
Szkła Szczepan Eugeniusz
Walter- lustra, szyby do mebli i samochodów”.

WARSZTATY
PLASTYCZNE
W dniach 25 marca i 1
kwietnia w Klubie Cafe Sąsiad odbyły się warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży związane z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Na zajęciach wykonywano
pisanki i ozdoby świąteczne różnymi metodami plastycznymi np. filcowanie wełną na mokro. Warsztaty odbyły się między innymi dzięki
realizacji funduszy z budżetu partycypacyjnego na rok 2017  Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.
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Wystartowała  IV edycja budżetu partycypacyjnego. Wybierać
będziemy projekty do realizacji w
2018 roku.   W Warszawie odbywa
się 18 budżetów partycypacyjnych.
Kwota środków przeznaczonych do
dyspozycji mieszkańców w każdej
dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego. Łącznie do rozdysponowania
w IV edycji budżetu partycypacyjnego  jest ponad 61 mln zł. W naszej
dzielnicy Targówek 3 126 600 zł.

•
•
•

odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
ogłoszenie listy projektów do
realizacji – do 14 lipca 2017

SPOTKANIA DYSKUSYJNE O PROJEKTACH

W dniach 2 – 15 marca br. odbyło się dziewięć spotkań dyskusyjnych dotyczących projektów złożonych przez mieszkańców do czwartej
HARMONOGRAM IV
edycji budżetu partycypacyjnego
EDYCJI:
w Dzielnicy Targówek. Omówione
• zgłaszanie projektów – od 1 zostały 173 projekty o charakterze
grudnia 2016 roku do 23 stycz- lokalnym i ogólnodzielnicowym.
nia 2017 roku
Pomimo, że każdy projektodawca
• weryfikacja zgłoszonych projek- miał jedynie 2 minuty na przedstatów i dyskusje nad projektami – wienie swojego pomysłu, prezenod 24 stycznia do 8 maja 2017
tacjom towarzyszyły ciekawe slaj-

dy, zdjęcia i plansze, dzięki którym
dowiedzieliśmy się dużo więcej o
zgłoszonych pomysłach. Projekty
wzbudzały duże zainteresowanie i
ożywioną dyskusję. Spotkania dyskusyjne były okazją do nawiązania
bezpośredniego kontaktu projektodawcy z pracownikami Urzędu,
jednostek miejskich i członkami
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, którzy oceniali wstępnie projekty. Szczególną uwagę zwracano
na kryterium ogólnodostępności
projektu dla ogółu mieszkańców
i budżet projektu. Spotkania wyjaśniły wiele wątpliwości, umożliwiły wymianę uwag i opinii. Do
21 marca autorzy mogą zmieniać
swoje projekty uwzględniając uwagi przekazane w trakcie dyskusji.
Dalsza weryfikacja szczegółowa

projektu będzie przebiegała wewnątrz urzędzie i jej ostateczne
wyniki poznamy 8 maja br. W tym
czasie pracownicy urzędu dzielnicy,
miejskich i dzielnicowych jednostek
organizacyjnych będą pracowali nad ostateczną wersją projektu
w kontakcie z projektodawcami.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, projektodawcom, członkom
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, przedstawicielom jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy
oraz pracownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Targówek za współpracę i poświęcony

czas. Dziękujemy moderatorom z
Fundacji Konsultacje Społeczne za
prowadzenie spotkań.
Więcej o zgłoszonych projektach na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=4

BUDOWA CENTRUM KULTURY
I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PRZY
UL. SIARCZANEJ 6
Trwają prace nad przebiciem Trasy Świętokrzyskiej na
drugą stronę torów kolej obwodowej. Na Targówku Fabrycznym
trasa połączy się z ul. Zabraniecką
tuż przy nowym Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej, które powstanie   w stuletniej zabytkowej
willi należącej przed II wojną do
jednego z właścicieli przedwojennej fabryki chemicznej Kijewski,
Scholtze i Spółka.    
Trwa projektowanie adaptacji budynku na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. W
ramach rewitalizacji Pragi i Targówka ratusz rezerwuje na ten cel
10 mln zł. Budynek zostanie rozbudowany o nową kubaturę. Wewnątrz znajdą się sale wielofunkcyjne przeznaczone na spotkania.
Planowana jest również budowa
sali widowiskowej o powierzchni
ok. 120 m2, bufetu z zapleczem,
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przeszklonego hallu wielofunkcyjnego oraz pomieszczeń technicznych i sanitarnych.
W tym roku rozpoczną się
prace związane z zabezpieczeniem
części zabytkowej, podbiciem fundamentów, zabezpieczeniem stropów oraz dachu. Planowany jest
także drugi etap, związany z rozbudową. Odpowiednie pozwolenia wydał już stołeczny konserwator zabytków.
Działka nr 84 z obrębu 4-11-23 o
powierzchni 20570 m2, na której
zlokalizowany jest obiekt, stanowi własność m.st. Warszawy. Teren działki stanowi nieogrodzony
obszar ze starym drzewostanem.
Budynek istniejący nie był podłączony do sieci miejskich i zgodnie
z ekspertyzą konstrukcyjną był w
złym stanie technicznym.
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi 250,67 m2,

DRODZY DARCZYŃCY STOWARZYSZENIA
DZIECI TARGÓWKA!
Dzięki Waszemu corocznemu wsparciu przez 1% podatku możemy zajmować się dziećmi, które
pomocy naprawdę potrzebują.
Pokazujemy im świat zabierając na
wyprawy wakacyjne, wyjazdy do
kina, teatru, muzeum, umożliwiając
spełnianie pasji sportowych.
Pracujemy z nimi poprzez programy
wyzwalające ich aktywność i inicjatywę.
Dziękując serdecznie wszystkim naszym Szanownym Darczyńcom za
dotychczasowe towarzyszenie nam
w działaniach na rzecz ubogich dzieci z Targówka zachęcamy w tym
roku do wpłaty 1% na nasze Stowarzyszenie.
Co należy uczynić, aby 1% swojego
podatku przekazać na cele organizacji pożytku publicznego?

a kubatura 1465 m3. Budynek
składa się obecnie z dwóch kondygnacji oraz poddasza nieużytkowego. Kondygnacja przyziemia ma
wysokość w świetle ok. 2,17 m.
Dostosowanie jej dla celów użyteczności publicznej wymaga podbicia fundamentów i obniżenia
posadzki o ok. 50 cm w stosunku
do poziomu terenu.
W budynku istniejącym
zostaną zlokalizowane pomieszczenia o powierzchni użytkowej
332,10 m2.  Planowana jest dobudowa nowej części o powierzchni
użytkowej ok. 337,59 m2.
Zadanie jest powiązane z zadaniem
„Rewitalizacji m.st. Warszawy dla
terenu Targówka Fabrycznego „
oraz z budową Obwodnicy Śródmiejskiej po stronie wschodniej w
tym budową ul. Nowo-Zabranieckiej.
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Przy składaniu rocznego zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu
w 2016 roku, które należy złożyć
na druku PIT-37, w części “J” poz.
137 tego zeznania należy podać
numer KRS czyli 0000219413,
a w części “K” poz. 139: „darowizna na cele statutowe”

Następnie należy obliczyć kwotę
stanowiącą 1% wartkości podatku
i zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy.
Obliczoną kwotę należy wpisać w
rubryce 138 na druku PIT-37.

PRZYKŁAD:
Podatek należny to 2538,00 złotych,
1% z tej kwoty to 25,38 złotych.
Po zaokrągleniu w dół kwota ta
wyniesie 25,30 złotych.

ULICA ZABRANIECKA OTWARTA
Po wielu miesiącach i przedłużającym się terminie oddania inwestycji 3 kwietnia została otwarta ulica Zabraniecka, która zostanie wkrótce
połączona z przebiciem Trasy Świetokrzyskiej. Ostatnie prace położenia
asfaltu na odcinku róg Naczelnikowska Ziemowita znacznie utrudniły ruch
na naszym osiedlu, lecz nowa nawierzchnia ulic w pełni to zrekompensuje.

AGENCJA POCZTOWA NA WILNIE!
Informujemy, że na ul Zamkowa 1,
W miejscu sklepu „Meblowa Elegancja” została otwarta Agencja
Pocztowa.
Godziny pracy :
Poniedziałek:
10:00 - 15:00, 15:30-20:00
Wtorek - piątek:
10:00 - 15:00, 15:30 -19:00
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
1. Przyjmowanie
- przesyłek listowych poleconych do
kwiecień 2017

2000 g
- przesyłek listowych do 2000 g z
zadeklarowaną zawartością
- przesyłek pocztowych do 10 000
g, w tym z zadeklarowaną zawartością
- Paczka 24, 48
- Pocztex
- Paczka Mini
- EMS
- Global Express
2. Wydawanie :
- przesyłek listowych nierejestrowa-

nych, poleconych
- paczek pocztowych
- odbiór w punkcie
3. Sprzedaż :
- znaczków pocztowych
- opakowań do przesyłęk pocztowych
- kopert
- kartek i karnetów okolicznościowych
- art. piśmienniczych i biurowych
- towarów handlowych
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