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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
wszelkich łask Bożych,
pogodnych, zdrowych świąt
i pomyślności w życiu osobistym życzy
Rada Osiedla Targówek Fabryczny
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 » Spotkanie w sprawie rozbudowy 
ZUSOK-u i rewitalizacji Targówka 
Fabrycznego

17.12.2014 r. w Klubie Osiedlowym „Cafe Sąsiad” przy 
ul. Księcia Ziemowita 16 gościliśmy pana Michała Olszew-
skiego, zastępcę prezydent Warszawy oraz pana Janusza 
Golucha, dyrektora Biura Polityki Lokalowej. W spotka-
niu uczestniczyli także radni m. st. Warszawy, radni dziel-
nicy Targówek z przewodniczącym Krzysztofem Miszew-
skim, zastępca burmistrza Grzegorz Gadecki, ks. proboszcz 
Tomasz Gill, przedstawiciele Rady Osiedla Zacisze oraz 
mieszkańcy Targówka.

Pan Michał Olszewski przedstawił plany m. st. Warszawy 
w sprawie polityki śmieciowej i miejsca ZUSOK-u w jej re-
alizacji. 20.11.2014 r. podpisano umowę między m. st. War-
szawą a MPO na rozbudowę spalarni. Umowa jest istot-

nizację infrastruktury czy architektury. Tak samo waż-
nym celem dla władz jest poprawa jakości życia w aspek-
cie społecznym. Mieszkańcy Targówka Fabrycznego po-
trzebują i zasługują na miejsce, w którym będą mogli ob-
cować z kulturą, spotykać się i rozwijać. Zabytkowa willa 
przy ul. Siarczanej jest idealnym do tego miejscem. W wie-
loletniej prognozie finansowej miasta wpisano zadanie 
– utworzenie centrum aktywności lokalnej. Na ten cel za-
rezerwowano w latach 2015–2017 10 mln. zł. Do 2020 r. 
czekają nas także remonty i budowa nowych budynków 
komunalnych.

Na temat programu w lutym i w marcu odbędą się kon-
sultacje społeczne, po których Rada Warszawy w połowie 
roku podejmie uchwałę realizacyjną.

 » Budżet partycypacyjny 2016 – czyli 
co by tu fajnego zrobić na Targówku 
Fabrycznym?

W drugiej edycji budżetu partycypacyjnego do wyko-
rzystania w Dzielnicy Targówek jest 2 860 000 zł. Decy-
zją Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego zatwierdzo-
ną przez Zarząd Dzielnicy pozostał podział na 4 obszary. 
Na każdy obszar przypada 715 000 zł. Maksymalna kwota 
dla jednego projektu to 500 000 zł. Zgłaszanie projektów 
rozpoczyna się 17.02.2015 r. poprzez formularz interne-
towy – system, w którym widoczne będą projekty od mo-
mentu zgłoszenia do głosowania. W formularzu zgłosze-
niowym musi być 30 podpisów osób popierających pro-
jekt. Harmonogram na dalsze etapy:
•	 weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów 

do 26.02.2015 r.
•	 publiczna dyskusja mieszkańców od 27.02 do 22.03. 

2015r.
•	 wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej 

od 23.03 do 01.04.2015 r.
•	 weryfikacja szczegółowa do 22.05.2015 r.
•	 spotkania promocyjne projektów poddanych pod 

głosowanie od 03.06 do 15.06.2015r.
•	 głosowanie mieszkańców na  projekty od  16.06 

do 26.06.2015 r.
•	 ogłoszenie listy projektów do realizacji do 10.07.2015 r.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie interne-

towej Urzędu Dzielnicy: www.targowek.waw.pl/budżet-
partycypacyjny.

 » Propozycje projektów budżetu 
partycypacyjnego 2016 r. na Targówku 
Fabrycznym zakwalifikowane do etapu 
dyskusji

•	 doposażenie placówki bibliotecznej – Wypożyczal-
nia dla dorosłych Nr 49 ul. Mieszka I 7 – koszt cał-

nym elementem zapewniającym aglomeracji warszawskiej 
sprawnie funkcjonujący i efektywny system gospodarowa-
nia odpadami, który ma być przyjazny zarówno mieszkań-
com jak i środowisku. Po rozbudowie, do ZUSOK-u bę-
dzie dostarczane ponad 300 000 ton śmieci, czyli nastąpi 
ponad siedmiokrotny wzrost ruchu „śmieciarek”.

W  2015  r. MPO przeprowadzi opracowanie studium 
wykonalności i  poszuka sposobów finansowania, nato-
miast w 2016 r. wystąpi o pozwolenia na budowę. Plano-
wane rozpoczęcie działania nowej linii to styczeń 2019 r.

W  trakcie ciekawej dyskusji pojawiło się wiele obaw 
co do funkcjonowania tak powiększonego zakładu i bra-
ku rozbudowanej sieci dróg dojazdowych. Pan Michał Ol-
szewski zaproponował wznowienie działania Społecznej 
Rady ds. ZUSOK, gdzie wszelkie wątpliwości i problemy 
będą wyjaśniane. Poinformował także o planowanych in-
westycjach drogowych:
•	 w latach 2015–2016: Trasa Świętokrzyska do ul. Za-

branieckiej
•	 do roku 2020: Obwodnica Śródmiejska do ul. Ra-

dzymińskiej
W  drugiej części spotkania uzyskaliśmy informację 

o programie rewitalizacji, który zakłada nie tylko moder-
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W imieniu władz dzielnicy, głos zabrał burmistrz dziel-
nicy Targówek, Sławomir Antonik, który powiedział m. in.: 
„Aby stworzyć miejsce aktywności lokalnej przede wszyst-
kim trzeba chcieć to zrobić. Należy znaleźć partnerów spo-
łecznych, którzy będą kontynuować pracę. My znaleźliśmy 
takich ludzi w tutejszej Radzie Osiedla. Lokal wygospodaro-
wano od ZGN- u i dzięki uporowi stworzyliśmy to miejsce.”

Hanna Nerć, przewodnicząca Osiedla Targówek Fa-
bryczny, współtwórca Cafe Sąsiad – nie kryła zadowolenia: 
„Od ponad 15 lat staramy się, aby na terenie Targówka Fa-
brycznego działo się coś pozytywnego. Zawsze musimy pa-
miętać, że dążymy do wspólnego celu. Obecnie do klubu za-
czynają przychodzić także osoby starsze, dla których przy-
gotowaliśmy interesującą ofertę. Z początku pracowaliśmy 
w większości z dziećmi. Organizowaliśmy korepetycje, za-
jęcia. Trudno w to uwierzyć ale dla wielu dzieciaków sam 
fakt, że w naszej placówce jest ciepło, był wystarczającą za-
chętą aby nas odwiedzić w zimowe popołudnie”.

Dzisiaj klub odwiedza blisko 30 osób dziennie. Odby-
wają się tutaj spotkania świąteczne, oraz zajęcia dla naj-
młodszych. Dzieci i dorośli znajdą tu przyjazne miejsce 
i miłą atmosferę.

W spotkaniu udział wzięli delegaci z większości war-
szawskich dzielnic. Dzielnicę Targówek reprezentowali: 
Burmistrz Sławomir Antonik, zastępca Burmistrza  Paweł 
Michalec, radne Targówka Katarzyna Górska-Manczenko 
i Dorota Kozielska.

Miasto stołeczne Warszawa reprezentowała zastępca dy-
rektora CKS Urszula Majewska.

kowity projektu 15 000 zł – szczegółowy opis pro-
jektu strona internetowa https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/taskPropose/2134

•	 remont chodnika ul. Ziemowita – strona parzysta 
– koszt 218 000 zł (https://app.twojbudzet.um.war-
szawa.pl/taskPropose/2798)

•	 atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-rekreacyj-
nym ul. Bardowskiego – koszt 400 000 zł (https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/2813)

•	 system informacji wizualnej – montaż słupów re-
klamowych urzędu dzielnicy w wybranych lokaliza-
cjach na osiedlu – koszt 32 000 zł (https://app.twoj-
budzet.um.warszawa.pl/taskPropose/3141)

•	 łąka kwietna dla Targówka – koszt 3 960 zł (https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/3250)

•	 nowe półki pod nowe książki w bibliotece – Wypoży-
czalnia dla dorosłych Nr. 49 – koszt 50 250 zł (https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/3351)

•	 bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień 
publicznych dla dzieci – Targówek Fabryczny, Elsne-
rów i Utrata – miejsce Szkoła Podst. Nr. 58 – koszt 
4 900 zł (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/ta-
skPropose/2214)

•	 rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego 
dla mieszkańców Targówka Przemysłowego – Te-
ren zlokalizowany przy ul. Przecławskiej –  koszt 
500 000 zł (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/
taskPropose/2997)

•	 podwieczorki z kulturą dla dzieci – miejsce rotacyj-
nie – skwery i place zabaw na Targówku Fabrycz-
nym, chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi, 
miejsca niedzielnych spacerów np. w okolicach Osie-
dla Wilno, Parafii przy ul.Ks. Ziemowita oraz Plac 
Zabaw przy ul. Siarczanej – koszt 20 000 zł (https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/3682)

 » Spotkanie samorządowców w Cafe Sąsiad

Miejsce aktywności lokalnej to ostatnio bardzo modny 
temat. Jak grzyby po  deszczu powstają w  warszawskich 
dzielnicach punkty, skupiające mieszkańców. Takim miej-
scem na Targówku jest „Cafe Sąsiad”, zlokalizowany przy 
ulicy Ziemowita 16. Lokal pozyskano od ZGN-u. Ludzie, 
skupieni wokół Rady Osiedla Targówek Fabryczny oraz or-
ganizacji pozarządowych, stworzyli punkt, w którym za-
równo dzieci jak i dorośli mogą dziś spędzić czas.

„Cafe Sąsiad” pozostanie przy Ziemowita do czasu od-
restaurowania zabytkowej willi przy ulicy Siarczanej 6.

W  dniu 19 marca, w  godzinach przedpołudniowych, 
właśnie w Cafe Sąsiad odbyło się spotkanie studyjne lokal-
nych organizacji, władz dzielnicy i delegacji z miasta. Te-
matem przewodnim było tworzenie i aktywizacja miejsc, 
związanych z aktywnością lokalną.
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