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Zapraszamy na Osiedlową Wieczerzę Wigilijną, 
która odbędzie się w sobotę 19 grudnia 

o  godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 58

Miłości, spokoju 
i radosnych chwil
spędzonych w gronie rodziny 
życzy 
Rada Osiedla Targówek Fabryczny

W tym dniu radosnym, 
oczekiwanym,
gdzie gasną spory, 
goją się rany
życzę Wam zdrowia, 
życzę miłości,
niech mały Jezus 
w sercach zagości

Ksiądz Proboszcz Tomasz Gill
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Laureaci konkursu „Kwietnik 2009”

	–	 Krzemińska	Grażyna
	–	 Rejent	Teresa
	–	 Kiełek	Krystyna
	–	 Rogalska	Ewa
	–	 Kurowicka	Zofia
	–	 Pazurek	Bożena
	–	 Danielak	Barbara
	–	 Zielińska	Ewa
	–	 Maciejewska	Domicela
	–	 Cieślak	Elżbieta
	–	 Szewczyk	Teresa
	–	 Wesołowska	Maria
	–	 Kostrzębska	Stanisława
	–	 Jakubiak	Helena

Od 12 grudnia jeździmy Strażacką

Zakład	Remontów	i	Konserwacji	Dróg	kończy	pierwszy	
etap	inwestycji	–	„Budowa	Ciągu	ulic	Zabraniecka	–	Stra-
żacka	na	odcinku	ZUSOK	–	Cyrulików”.	Ten	etap	ZRiKD	
planuje	zakończyć	12	grudnia	2009	roku,	a	zakończenie	
całości	inwestycji	na	30	maja	2010	roku.

Jeśli	 wszystko	 pójdzie	 zgodnie	 z	planem,	 a	nic	 nie	
wskazuje	żeby	było	inaczej,	ulica	Strażacka	powinna	być	
dostępna	dla	kierowców	od	12	grudnia	tego	roku.

»

»

I posiedzenie Rady Społecznej 
ds. Projektu „Rozwiązanie problemów 
gospodarki odpadami w Warszawie 
– etap I: modernizacja i rozbudowa 
ZUSOK”

30.11.2009	r.	 o	godz.	 14.00	 w	Centrum	 Komunikacji	
Społecznej,	 ul.	 Senatorska	 27,	 w	Warszawie	 odbyło	 się	
posiedzenie	Rady	Społecznej.

Na	 spotkaniu	 Przewodniczącym	 Rady	 wybrano	 Zbi-
gniewa	 Poczesnego	 (Przewodniczący	 Rady	 dzielnicy	
Targówek)	 i	Zastępców	 Przewodniczącego:	 Dariusza	
Klimaszewskiego	 (radny	 Miasta	 stołecznego	 Warszawy)	
i	dok.	inż.	Tadeusza	Pająka	(Akademia	Górniczo	Hutni-
cza).

Przyjęto	regulamin	Rady	Społecznej,	ustalono	zasady	
pracy	i	plan	działań.

Przedstawiono	informacje	na	temat	projektu	„Rozwiąza-
nie	problemów	gospodarki	odpadami	w	Warszawie	–	etap	
I:	modernizacja	i	rozbudowa	Zakładu	Unieszkodliwiania	
Stałych	Odpadów	Komunalnych”.

»

Osiedlowa Wieczerza Wigilijna

Rada	 Osiedla	 Targówek	 Fabryczny	 wspólnie	 z	Polskim	 Związkiem	 Emerytów		
Rencistów	 i	Inwalidów	 (koło	 nr	 8)	 serdecznie	 zaprasza	 wszystkie	 osoby	 starsze	
i	samotne	 z	Targówka	 Fabrycznego	 na	 Osiedlową	 Wieczerzę	 Wigilijną,	 która	
odbędzie	się	w	sobotę	19	grudnia	o	godz.	16.00	w	Szkole	Podstawowej	Nr	58	przy	
ulicy	Mieszka	I	7.

Na	wieczerzy	zostaną	wręczone	nagrody	dla	laureatów	tegorocznej	edycji	konkursu	
„Kwietnik	2009”,	których	również	serdecznie	na	wieczerzę	zapraszamy.
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Można rozmawiać

W	związku	 z	„alarmującymi”	 doniesieniami	 jedne-
go	 z	dzienników,	 który	 sugeruje,	 że	Zarząd	 Transportu	
Miejskiego	nakazał	wypraszanie	z	autobusów	pasażerów	
rozmawiających	przez	telefon	komórkowy,	przedstawiamy	
oficjalne	stanowisko	Zarządu.

W	autobusach	oraz	w	tramwajach,	a	także	w	pociągach	
Szybkiej	Kolei	Miejskiej,	można	bez	przeszkód	rozmawiać	
przez	telefon	komórkowy.	Z	telefonów	można	także	korzy-
stać	na	stacjach	metra	(w	tunelach	nie	ma	„zasięgu”).	Nikt	
nie	będzie,	z	powodu	rozmów	przez	„komórki”,	wypraszać	
pasażerów	z	pojazdów.	Telefony	komórkowe	stały	się	nie-
odłączną	częścią	naszego	życia.

Warto	 także	 przypomnieć,	 że	ZTM	 promuje	 usługę	
e-biletu,	czyli	płacenia	za	przejazdy	przy	pomocy	telefonu	
komórkowego	(w	trakcie	całej	operacji	pasażer	też	musi	
zadzwonić	pod	określony	numer).	Z	oferty	skorzystało	już	
ponad	115	tys.	pasażerów.

Opisywany	 przez	 dziennik	 przypadek	 pasażera,	 wy-
proszonego	 przez	 kierowcę,	 był	 tylko	 i	wyłącznie	 incy-
dentalnym	zdarzeniem,	a	nie	częścią	planowego	działania	
odpowiedzialnych	 za	 komunikację	 miejską	 podmiotów.	
Prowadzący	 pojazdów	 zostaną	 poinformowani	 o	tym,	
że	takie	zachowanie	z	ich	strony	nie	może	mieć	miejsca.

Oczywiste	jest	jednak	to,	że	prywatne	rozmowy	powinny	
być	prowadzone	z	szacunkiem	dla	współpasażerów.

Oferta dla ludzi dojrzałych 
– Bilet Seniora

Zarząd	Transportu	Miejskiego	przypomina,	że	w	swojej	
taryfie	 posiada	 tzw.	 bilet	 seniora.	 To	 wyjątkowa	 oferta	
dla	osób	w	przedziale	wiekowym	65-70	lat.	Za	40	złotych	
–	tyle	kosztuje	bilet	–	można	przez	cały	rok,	bez	ograni-
czeń,	korzystać	ze	stołecznej	komunikacji.	Warto	wykupić	
go	 od	 razu	 na	 spersonalizowanej	 Warszawskiej	 Karcie	
Miejskiej.

»

»

??
Bilet	 seniora	 na	 karcie	 bez	 zdjęcia	 będzie	 honorowa-

ny	przez	kontrolerów	biletów	tylko	do	30	czerwca	2010	
roku.

Kontrakt	 ze	 starej	 karty	 na	 nową	 spersonalizowaną	
można	bezpłatnie	przenieść	w	Punkcie	Obsługi	Pasażerów	
w	siedzibie	ZTM	przy	ul.	Senatorskiej	37	(wejście	E).	ZTM	
mając	na	uwadze	dobro	pasażerów	wydłużył	(od	1	do	30	
grudnia)	jego	działanie	do	godziny	20.

Warto	dodać,	że	ZTM	od	czwartku	(3	bm.)	wprowadza	
nowy	 stały	 wzór	 Warszawskiej	 Karty	 Miejskiej	 –	 „Ko-
cham	 Warszawę”	 z	widokiem	 kolumny	 Zygmunta	 III	
Wazy.	 Ponadto	 można	 wybrać	 inny	 z	6	 wzorów,	 w	tym	
z	wizerunkiem	Fryderyka	Chopina.

Hipermarket Kaufland 
na Targówku Fabrycznym

Na	działce	o	powierzchni	około	2,7	hektara,	położonej	
przy	ulicach	Naczelnikowskiej	i	Birżańskiej	powstaje	Cen-
trum	handlowe	Kaufland.

Kilka	miesięcy	 temu	spółka	GF	Investment	sprzedała	
ten	grunt,	ale	nie	ujawniła	komu.	Wiadomo	było	 tylko,	
że	nabywcą	 jest	 jedna	 z	sieci	 handlowych	 działających	
w	Polsce.

Wyjaśniło	się,	że	chodzi	o	Kaufland,	który	posiada	sieć	
hipermarketów	i	supermarketów,	zaliczanych	czasem	do	
grupy	dyskontów	ze	względu	na	ich	specyfikę:	niskie	ceny,	
dużo	produktów	marek	własnych.

Z	naszych	informacji	wynika,	że	wybudowane	będą	dwie	
połączone	hale,	każda	o	powierzchni	2000	m2.

Firma	Kaufland	zobowiązała	się	do	przebudowy	ulicy	
Birżańskiej	aby	ułatwić	dojazd	do	parkingów.

Będziemy	 śledzić	 postępy	 na	 budowie	 i	informować	
o	nich	na	bieżąco	mieszkańców	Osiedla.

»
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny; 
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa

R ada Osiedla pełni  dyżur y.  Tradyc yjnie czek a -
my na Państwa w soboty w godzinach 10.00-11.00  
(Szkoła Podstawowa Nr 58)

SZAFIRY znów piszą teksty

Ze spaceru po Naczelnikowskiej

Gdzieś w Warszawie za duktem,
Za Szmulowym wiaduktem
Bazyliki wieżycą
Wałem, krzyżem, ulicą

Kucnął skromnie Naczelnik
Nieskończony w odwadze
Zadumany nad sobą
Bo zabłądził na Pradze

Koło Książąt Piastowskich
Niedotrzymia, Wszeborska
Srok, Hut, Siarek i bocznic
Czy to jeszcze jest Polska?

Polska Wodzu kochany
Choć tu ludek nieliczny
Za to dumny, wspaniały
To …Targówek Fabryczny

Skraweczek Warszawy
Otulony Kościołem
Po Powstaniu, komunie
Ale wciąż z jasnym czołem

Kolejarski matecznik
Polski, piękny kochany
Raz zraniony rozstaniem
Nie zagoisz tej rany

Nie wygoisz Utraty
Nie zapomnisz Paryża
Tęsknisz i z Karoliny
Bo już jesień się zbliża

Po jesieni to zimy
Czas bezwzględnie się smuci
Ale go rozgrzejemy
Bo choć sercem…się wróci!!!!!

Marek Dobrowolski

Przedłużona kadencja Rady Osiedla

W	związku	 z	zaawansowanymi	 pracami	
nad	 projektem	 statutu	 dzielnicy	 Targówek	
m.st.	 Warszawy,	 w	którym	 rozdział	 V	 jest	
poświęcony	działalności	jednostek	pomocni-
czych	niższego	rzędu	w	dzielnicy	przekłada	się	
wybory	do	Rady	Osiedla	Targówek	Fabryczny	na	wiosnę	
2010	roku.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

Zbigniew Poczesny

»

»

Posłuchaj nas na stronie internetowej:
http://web.me.com/raffalsky/mrozowski/Witamy.html

kontakt:zbigniewmrozowski@wp.pl

Profesjonalny zespół
muzyczny zagra:

• na Twoim przyjęciu weselnym
 • imprezie okolicznościowej
 • bankiecie 
 • festynie

Kontrolerzy w firmowych kurtkach

Kontrolerzy	biletów	komunikacji	miejskiej	w	Warszawie	
otrzymają	 do	 15	 grudnia	 br.	 jednolite,	 służbowe	 kurtki	
z	logo	Zarządu	Transportu	Miejskiego.

Logo	ZTM	pojawi	się	na	rękawie	kurtki,	a	także	z	przodu	
na	patce.

Służbowe	kurtki	dostanie	65	zawodowych	kontrolerów	
–	etatowych	pracowników	ZTM.

Zarząd	Transportu	Miejskiego	dąży	do	tego	aby	kontro-
ler	biletów	był	osobą	identyfikowaną	z	firmą	jako	urzędnik	
administracji	publicznej.	ZTM	chce	aby	kontrolerzy	bile-
tów	wyróżniali	się	z	tłumu,	a	nie	działali	z	zaskoczenia.

Warto	dodać,	że	Zarząd	Transportu	Miejskiego	organi-
zuje	dla	kontrolerów	cykliczne	szkolenia	m.in.	z	zakresu	
profesjonalnej	 obsługi	 klienta.n	 Wpływa	 to	 na	 poprawę	
ich	pracy.

»


