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(...) wiara chrześcijańska rodzi się nie tyle z przyjęcia nauki, 
ile ze spotkania z Osobą, z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał.

Życzę czytelnikom „Sąsiada” wiary tak silnej,
 która będzie prowadziła pośród życiowych doświadczeń do zmartwychwstawania nadziei 
i miłości budzącej w naszych sercach radość życia i poczucie sensu służby, 
oraz poświęcenia dla innych, zwłaszcza dla rodziny!
       Niechaj Święta Wielkanocne upłyną w atmosferze szczęścia i pokoju!                       
                                                                Ks.Tomasz Gill, proboszcz

“
”
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Nowa linia 212 na Targówku

Od środy 1 kwietnia na Targówku kursuje nowa linia 
autobusowa numer 212. Jej zadaniem jest poprawa dojaz-
du mieszkańców osiedla Targówek do linii tramwajowych 
kursujących przez rondo Żaba.

Autobusy pojadą z pętli Targówek ulicami: Trocką, 
Pratulińską, Handlową, następnie Kołową do Św. Win-
centego i dalej do ronda Żaba. 

Z powrotem trasa przebiegać będzie Św. Wincentego, 
Kołową, Ossowskiego, Barkocińską, Myszkowską, Han-
dlową, Pratulińską, Trocką do pętli Targówek.

Linia obsługiwana będzie przez duże autobusy o pojem-
ności ok. 100 miejsc.

Autobusy kursować będą co 10 minut w godzinach po-
rannego i popołudniowego szczytu, w tzw. między szczycie 
co kwadrans, a w soboty i święta średnio co 30 minut.

Krótka linia dowozowa ma zrekompensować mieszkań-
com osiedla Targówek dojeżdżającym do ronda Żaba od 
strony św. Wincentego wycofanie z tej ulicy autobusów 
linii 162.

»

Budowa Strażackiej c.d.

Rada Osiedla Targówek Fabryczny otrzymała e-mail 
o następującej treści:

Prace na ulicy Strażackiej cały czas trwają. W ramach 
porozumienia, które mamy zawarte z Zakładem Remontów 
i Konserwacji Dróg, przeprowadzone zostało już oczyszcza-
nie terenu, wycinka drzew, prace teletechniczne, a obecnie 
trwa korytowanie ulicy. Mamy także zapewnione pienią-
dze na roboty budowlane. Inwestycja nie jest i nie będzie 
wstrzymana.

	 	 Pozdrawiam
	 	 Agata	Choińska
	 	 Rzecznik	prasowy
	 	 Zarząd	Miejskich	Inwestycji	Drogowych	

»

Znów ostrzegamy pasażerów

Zarząd Transportu Miejskiego wraz z Komendą Stołecz-
ną Policji oraz partnerami medialnymi – TVP3, Radiem 
Kolor i Echem Miasta przypomną pasażerom, iż w okresie 
przedświątecznym trzeba zachować wyjątkową ostrożność, 
by nie paść ofiarą kieszonkowców. W taborze umieszczo-
nych zostanie 100 tysięcy ulotek zawierających porady, na 
co szczególnie zwracać uwagę podczas podróży komuni-
kacją lub pobytu w zatłoczonych miejscach. Podobna akcja 
została przeprowadzona przez ZTM i partnerów przed 
ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem.

»

Także tym razem w akcję włączą się policjanci, zarówno 
z pionu prewencji jak i nie umundurowani wywiadowcy. 
Będą oni podróżować z pasażerami w pojazdach komu-
nikacji miejskiej, pojawią się w metrze, na przystankach 
i pętlach, a także w centrach handlowych i innych miej-
scach, gdzie swoich ofiar szukać mogą złodzieje kie-
szonkowi. W działaniach operacyjnych policjanci będą 
współpracować ze Strażą Miejską.

Zbliżające się Święta Wielkanocne to czas żniw dla zło-
dziei. Kieszonkowcy wykorzystują nieuwagę podróżnych 
w autobusach, tramwajach, a także w metrze i pociągach 
SKM. Korzystają z tłoku na dworcach, peronach, przystan-
kach i w sklepach. Okradają warszawiaków z pieniędzy, 
kart bankowych i dokumentów.

Kieszonkowcy zazwyczaj działają w grupie. Metody ich 
„pracy” zwykle różnią się w zależności od doświadczenia 
i okoliczności. Zespoły złożone z kobiet działają przeważ-
nie w sklepach, grupy męskie „łowią” w pojazdach komu-
nikacji miejskiej i na dworcach kolejowych. Jak wynika 
z policyjnych analiz, najbardziej wprawieni w złodziejskim 
rzemiośle przestępcy, przy wyciąganiu przedmiotów z kie-
szeni okradanych posługują się m.in. żyletkami, drucikami 
i spinkami od włosów. Mniej doświadczeni kieszonkowcy 
działają gołą ręką, stosując wyuczone chwyty.

Według operacyjnego rozpoznania policji członkowie 
grup złodziejskich działają zgodnie z podziałem ról:

• robotnik – dokonuje kradzieży (zazwyczaj ma 
najwyższe kwalifikacje z grupy);

• tycer – obserwując typuje przyszłą ofiarę, powodu-
je sztuczny tłok, zasłania robotnika i jego rękę;

• świeca – prowadzi obserwację, rozpoznaje 
przebywających w rejonie kradzieży policjantów

• konik – przyjmuje od robotnika skradzione przed-
mioty i odchodzi w bezpieczne miejsce.

Aby uchronić się przed kradzieżą pamiętaj:
• Unikaj tłoku
• Obserwuj otoczenie i swój bagaż
• Zabezpiecz dobrze pieniądze i dokumenty
• Rzeczy wartościowych nie wkładaj do reklam-

ówki
• Noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę
• Niewielkie kwoty trzymaj w kilku miejscach
• Nie demonstruj zawartości portfela
• Unikaj pustych przedziałów
• Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni
• Nie noś pieniędzy w bocznej kieszeni marynarki
Torebkę zawsze trzymaj przed sobą
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19 kwietnia
Święto Parafii Zmartwychwstania
Pańskiego

W imieniu 
księdza proboszcza

Tomasza Gilla

serdecznie zapraszamy 

19 kwietnia
po mszy świętej 

o godzinie 11.00 

wszystkich obecnych 
i byłych mieszkańców Osiedla 

na Zabawę Parafialną 
z okazji odpustu parafii.

Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci 
i dorosłych.

Konkurs informatyczny dla młodzieży. 
Główna nagroda LAPTOP

Dzisiaj ostatni kupon (6) z pytaniami do Konkursu 
Informatycznego dla młodzieży z osiedla Targówek Fab-
ryczny: roczniki od 1988 do 1998 (konkurs dla młodzieży 
w wieku od dziesięciu do dwudziestu jeden lat).

Przypominamy: kupony z odpowiedziami zbieramy do 
końca trwania konkursu (koniec kwietnia br.). 

Wraz z ostatnimi pytaniami konkursowymi komplet 
kuponów (w sumie sześć)z odpowiedziami składamy 
w siedzibie Rady Osiedla w Szkole Podstawowej Nr. 58 
przy Mieszka I 7 podczas sobotnich dyżurów rady w godz. 
10.00 –11.00.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie 
nagród 20 czerwca na X Festynie Rodzinnym.

»

Skład Redakcji  www.rotf.waw.pl
Robert Sobiecki
Hanna Nerć
Michał Jakubiak

Redaktor naczelny

Redaktor techniczny

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)
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Jak to 
z szafirami 
Bywało

książka autorstwa 
zBigniewa 
mrozowskiego

wydana nakładem
rady osiedla 
targówek fabryczny

Jak to z Szafirami bywało – książka!

8 stycznia 2008 roku Zbyszek Mrozowski zakłada na fo-
rum www.nasza-klasa.pl wątek „Szafiry” pisząc do swojego 
brata Mariana:

Czy ktoś z kolegów i koleżanek kojarzy nasz zespół SZA-
FIRY, ciekawe czy ktoś jeszcze pamięta?....Kto pamięta niech 
się zgłasza!!!!!!

Jeszcze tego samego dnia na post odpowiada Janusz 
Grochowski. Po paru dniach odpowiadają następni: Re-
nata, Joanna, Grzesiek.

Zainteresowani historią pierwszej na Targówku Przemy-
słowym kapeli big bitowej namawiają Zbyszka do pisania. 
I tak się zaczęło.

W trakcie pisania wspomnień zrodził się pomysł wy-
stępu Szafirów na Festynie Rodzinnym. Czy zdążą na 
koniec maja, gdy zostało nie całe trzy miesiące? Przecież, 
niektórzy z nich nie grali od wielu lat. Marian w Stanach, 
a innych ciężko namówić do grania.

Ewentualny występ został przełożony na inny termin 
(może zlot absolwentów Naszej 58 we wrześniu?). Niestety, 
z przyczyn obiektywnych i z tej inicjatywy nic nie wyszło.

W grudniu Zbyszek odbiera telefon: Bierzemy się do 
roboty, bo mija kolejny termin i kolejny rok.

17 stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 58 przy 
ul. Mieszka I 7 spotykają się członkowie zespołu. Tutaj 
zaczynali swoją edukację i przygodę z muzyką. W trakcie 
spotkania pada wspólna deklaracja: Spróbujemy znów 
zagrać i zaśpiewać dla mieszkańców naszego Targówka 
Fabrycznego.

»

Od tego czasu spędzają czas na ciężkich wielogodzin-
nych próbach. Teraz muszą zdążyć, bo 20 czerwca 2009 
roku wystąpią jako gwiazda wieczoru na X Festynie 
Rodzinnym na Targówku Fabrycznym.

Już niedługo nakładem Rady Osiedla ukaże się książka 
poświęcona Szafirom. Fragmenty książki ukazywały się na 
łamach naszego informatora.

Nie ukrywamy, że było wiele przyczyn, które nakłoniły 
nas do realizacji tego projektu.

Rada Osiedla postawiła sobie za cel pisanie na łamach 
Sąsiada nie tylko artykułów informacyjnych, o bieżącej 
działalności, o sprawach które są ważne dla mieszkańców 
osiedla tu i teraz. Chcieliśmy przybliżyć naszym czytel-
nikom, w miarę naszych możliwości historię Targówka 
Fabrycznego.

Zbigniew Mrozowski, czystym przypadkiem wpisał się 
w nasze wielokrotne apele, aby współtworzyć łamy Sąsia-
da. Na naszym osiedlu mieszka wielu wspaniałych ludzi, 
których historie mogą interesować naszych Czytelników.

Historia Szafirów, to jedna z takich historii. Książka, 
która niedługo ukaże się drukiem wzbogacona jest wieloma 
zdjęciami z okresu istnienia zespołu.

Mamy nadzieję, a może przekonanie, że ta pozycja za-
interesuje nie tylko mieszkańców naszego osiedla. Będzie 
książką nietypową i wyjątkową.

Chcielibyśmy aby książka ta była również swego rodzaju 
cegiełką-wkładem w organizację X Festynu Rodzinnego.
Festynu Rodzinnego, którego organizacji jak co roku 
się podjęliśmy, usiłując zebrać wystarczające fundusze. 
Zastanówcie się Państwo, czy „Jak to z szafirami 
Bywało” będzie dobrze wyglądać w Państwa domowym 
księgozbiorze. Już w kolejnym numerze Sąsiada, będziemy 
mogli podać więcej szczegółów dla wszystkich zaintereso-
wanych kupnem (pozyskane fundusze zostaną przekazane 
w całości na organizację Festynu).


