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Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny życzy wszystkim mieszkańcom Osiedla 
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby ten czas wypełnił spokojem,  

radością i miłością wśród rodziny, bliskich, znajomych.
Oby czas, jaki spędzimy był czasem dobrej nowiny, a po świętach, byśmy z radością 

i nadzieją przygotowali się do przejścia ze starego w nowy 2016 rok.
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 » Lista laureatów konkursu „Kwietnik 2015”

•	 Teresa	Marian	Rejent
•	 Zofia	Gądek
•	 Ewa	Teper
•	 Maria	Winnik
•	 Maria	Owczarczyk
•	 Wanda	Rotuska
•	 Anna	Nowak
•	 Zofia	Wiśniewska
•	 Renata	Grabek
•	 Ewa	Ferensztejn
•	 Zdzisława	Banaszek
•	 Elżbieta	Cieślak
•	 Teresa	Szewczyk
•	 Janina	Danielak
•	 Barbara	Piórek
•	 Danuta	Wileńska

 » Święto „Cafe Sąsiad”

6	grudnia	w klubie	osiedlowym	„Cafe	Sąsiad”-	Miejscu	
Aktywności	Lokalnej	przy	ul.	Księcia	Ziemowita	16	od-
było	się	po raz	pierwszy	uroczyste	dekorowanie	choinki	
osiedlowej.	W spotkaniu	uczestniczyły	dzieci	i mieszkańcy	
z naszego	Osiedla.	Dzień	ten	był	również	okazją	do świę-
towania	pierwszej	rocznicy	istnienia	Klubu	„Cafe	Sąsiad”.	
Zaprosiliśmy	laureatów	konkursu:	Kwietnik	2015”,	przed-
stawicieli	urzędu	dzielnicy,	 radnych.	Był	wspaniały	 tort	
z jedną	świeczką…..

Wigilia Osiedlowa
Rada i Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny serdecznie zapraszają osoby sa-

motne, chore, starsze na Wigilię Osiedlową, która odbędzie się 19.12.2015 r. 
(sobota) o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Mieszka I nr 7.

Fot. Zarząd Osiedla z tortem urodzinowym.

Fot. Przewodnicząca Hanna Nerć z radną Katarzyną Górską- 
-Manczenko.
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•	 800	12	12	12	– Dziecięcy	Telefon	Zaufania	Rzeczni-
ka	Praw	Dziecka,

•	 112	 –  jednolity	 numer	 alarmowy	 obowiązujący	
na terenie	całej	Unii	Europejskiej

•	 800	 060	 800	 – Bezpłatna,	 całodobowa	 infolinia	
Głównego	Inspektora	Sanitarnego.

	 Pod	 tym	numerem	telefonu	możemy	uzyskać	 in-
formacje	na temat	negatywnych	skutków	zażywa-
nia	dopalaczy	oraz	o możliwościach	leczenia.	Info-
linia	jest	także	przeznaczona	dla	rodziców,	którzy	
mają	wątpliwości	czy	ich	dzieci	zażywają	dopalacze.	
Na infolinię	GIS	można	przekazywać	także	informa-
cje,	które	mogą	ułatwić	służbom	dotarcie	do osób	
handlujących	tymi	nielegalnymi	substancjami.

•	 116	111	– Telefon	Zaufania	dla	Dzieci	i Młodzieży.
	 Służy	 on	młodzieży	 i  dzieciom	potrzebującym	

wsparcia,	opieki	i ochrony.	Zapewnia	dzwoniącym	
możliwość	wyrażania	 trosk,	 rozmawiania	o  spra-
wach	 dla	 nich	ważnych	 oraz	 kontaktu	w  trud-
nych	sytuacjach.	Telefon	prowadzi	Fundacja	Dzie-
ci	Niczyje.	 Linia	 jest	dostępna	 codziennie	w go-
dzinach	 12:00	 –  22:00,	 pomoc	 online	 dostępna	
na www.116111.pl/napisz.	Tylko	w 2014	roku	spe-
cjaliści	przeprowadzili	3205	rozmów	dotyczących	
kontaktu	dzieci	z substancjami	psychoaktywnymi.

 » Uchwała w sprawie budowy Trasy i Mostu 
Krasińskiego przyjęta jednogłośnie!

Podczas	 czwartkowej	 sesji	Rada	Dzielnicy	Targówek	
jednogłośnie	przyjęła	uchwałę	Nr	XVIII/51/2015	z dnia	
3 grudnia	2015 r.	w sprawie:	budowy	Trasy	Mostu	Krasiń-
skiego	od pl.	Wilsona	(Żoliborz)	przez	Jagiellońską	(Praga	
Północ)	do ul.	Matki	Teresy	z Kalkuty	(Targówek).
Dziewiętnastu	radnych	dzielnicowych	obecnych	na sesji	

zagłosowało	za budową	Trasy	Mostu	Krasińskiego.	Prze-
prawa	połączyć	ma ulicę	Matki	Teresy	z Kalkuty	na Tar-
gówku	z placem	Wilsona	na Żoliborzu.
Pod	petycją	w sprawie	budowy	trasy	 i mostu	Krasiń-

skiego	skierowaną	do władz	Warszawy,	radni	z Targów-
ka,	organizacje	pozarządowe	oraz	mieszkańcy	zebrali	pra-
wie	24.000	podpisów.	Podpisy	zbierano	w ciągu	zaledwie	
kilku	dni.

 » Dopalacze – gdzie szukać pomocy?

•	 800	 060	 800	 –  bezpłatna,	 całodobowa	 infolinia	
Głównego	Inspektora	Sanitarnego,

•	 116	111	– telefon	Zaufania	dla	Dzieci	i Młodzieży,
•	 800	100	100	–  telefon	dla	 rodziców	 i nauczycieli	

w sprawach	bezpieczeństwa	dzieci,

Balkon ul. Naczelnikowska 50
Podwórko  

Zabraniecka 10

Kwietnik przed oknem ul. Utrata Rozdanie dyplomów za konkurs “Kwietnik 2015”
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny; 
ul. Mieszka I 7; 03-886 Warszawa

Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca  
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)

•	 800	100	100	– Telefon	dla	 rodziców	 i nauczycieli	
w sprawach	bezpieczeństwa	dzieci.

	 To bezpłatna	i anonimowa	pomoc	telefoniczna	i on-
line	dla	rodziców	i nauczycieli,	którzy	potrzebują	
wsparcia	i informacji	w zakresie	przeciwdziałania	
i pomocy	dzieciom	przeżywającym	kłopoty	i trud-
ności	wynikające	z problemów	i zachowań	ryzykow-
nych	takich	jak:	agresja	i przemoc	w szkole,	cyber-
przemoc	i zagrożenia	związane	z nowymi	techno-
logiami,	wykorzystywanie	seksualne,	kontakt	z sub-
stancjami	psychoaktywnymi,	uzależnienia,	depre-
sja,	myśli	samobójcze,	zaburzenia	odżywiania.	Te-
lefon	prowadzi	Fundacja	Dzieci	Niczyje.	Linia	do-
stępna	od poniedziałku	do piątku	w godzinach	12:00	
– 18:00,	pomoc	online	dostępna	pod	adresem	po-
moc@800100100.pl.	W pierwszym	półroczu	2015	
roku	61	rozmów	dotyczyło	problemów	z substan-
cjami	psychoaktywnymi	(www.800100100.pl).

 » Spotkanie informacyjne w Klubie Sąsiad 
„Babciu, to nie Twój wnuczek … Bądź 
ostrożna”.

Miasto	st.	Warszawa	i Komenda	Stołeczna	Policji	przy-
pominają	 seniorom	o  zagrożeniu,	 jakie	niesie	działanie	
w dobrej	wierze.	Oszuści	w dalszym	ciągu	wyłudzają	pie-

niądze	od osób	starszych.	Ruszyła	druga	odsłona	kampa-
nii	informacyjnej	„Babciu,	to nie	Twój	wnuczek	…	Bądź	
ostrożna”.
Statystyka	jest	porażająca.	W pierwszym	kwartale	tego	

roku	było	249	zdarzeń	o tym	charakterze.	Niestety	131	razy	
osoby	starsze	zostały	oszukane,	wyłudzono	od nich	aż	3,8	
mln zł.	Złodzieje	podszywający	się	pod	policjantów	118	
razy	trafili	na osoby,	które	były	świadome	zagrożenia	i nie	
dały	się	ograbić	z oszczędności.
W związku	z zagrożeniami	Rada	Osiedla	przy	współ-

pracy	z Biurem	Bezpieczeństwa	i Zarządzania	Kryzysem	
wspólnie	z Policją	zorganizowała	spotkanie	dla	mieszkań-
ców,	które	poprowadził	st.	aspirant	Tomasz	Kręgiel.

 » Jak działają oszuści

Oszuści	 dzwoniąc	na numer	 stacjonarny	 i  nawiązu-
jąc	rozmowę	ze starszą	osobą	podszywają	się	pod	które-
goś	z członków	rodziny.	Po chwili	jednak	przerywają	po-
łączenie.	Bardzo	szybko	telefon	ponownie	dzwoni.	Tym	
razem	przestępca	podaje	się	za policjanta,	funkcjonariu-
sza	CBŚ	lub	CBA.
Oszust	przekonuje	starszą	osobę,	że rozpracowuje	zor-

ganizowaną	grupę	przestępczą	i prosi,	aby	mu	w tym	po-
móc.	Ta pomoc	ma polegać	na przekazaniu	gotówki.	Dzię-
ki	temu	będzie	można	zatrzymać	prawdziwych	przestęp-
ców	oszukujących	starsze	osoby	„na wnuczka”.
W rzeczywistości	 są przestępcami,	nie	mającymi	nic	

wspólnego	z policją.	 Jedynym	 ich	celem	 jest	wzbogace-
nie	się	kosztem	ludzkiej	krzywdy.	Po przekazaniu	pienię-
dzy	lub	wpłaceniu	ich	na wskazane	przez	oszusta	konto,	
wszelki	kontakt	z przestępcami	się	urywa.	Z reguły	wów-
czas	pokrzywdzony	orientuje	się,	że padł	ofiarą	oszusta.

 » Kampania informacyjna

Miasto	Stołeczne	Warszawa	 i KSP	 z pierwszą	 edycją	
kampanii	ruszyły	w październiku	2014 r.	Jak	bardzo	po-
trzebna	była	 szeroko	 zakrojona	 informacja	 skierowana	
do seniorów	pokazuje	statystyka.	W 2014 r.	w Warszawie	
wyłudzono	od nich	ponad	12	mln zł,	612	razy	próbowa-
no,	a w 359	przypadkach	złodziejom	udało	się	pozyskać	
pieniądze.

Tak nie musiało się stać. Bądź ostrożna, pamiętaj:

Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy 
lub zaciągnięcie kredytu.

Nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, 
nie zaciągaj kredytów.

Nie działaj pochopnie, pod presją czasu.

Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany ci  numer 
telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie  może być ono 
tajemnicą.

Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie 
powiadom policję o takim zdarzeniu dzwoniąc pod numer 997 lub 
112

Więcej dowiesz się pod numerem:

www.bezpieczna.um.warszawa.pl    

www.policja.waw.pl

· dzwoni telefon

· ktoś mówi, że jest twoim wnuczkiem, krewnym, 
policjantem…

· coś się wydarzyło - wypadek, choroba, jest akcja 
policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów…

· pada prośba o zachowanie wszystkiego 
w tajemnicy

· rozmówca proponuje ci, że możesz potwierdzić autentyczność 
dzwoniącego policjanta pod numerem 997 lub 112, zanim 
zadzwonisz pod ten telefon sprawdź czy rozłączyłaś poprzednią 
rozmowę

· pilnie potrzebne są pieniądze lub wartościowe rzeczy 

· rozmówca prosi cię o przekazanie pieniędzy 

TAK DZISIAJ DZIAŁAJĄ OSZUŚCI!

997

22 60-33-222

W nawiązaniu do liftingu, po rozmowie z Dyrekcją, uprzejmie 
proszę o:

- zamianę numeru 112 na numer policyjny 997 (na ulotce i 
plakacie) w całym tekście,
- dodanie (na pierwszym miejscu) adresu strony internetowej 
BBiZK  www.bezpieczna.um.warszaw.pl, w miejscu "Więcej 
dowiesz się na stronie",
- na plakacie proponujemy dodanie do numeru 997, 
specjalnie dedykowanego do tej akcji numeru 22 60-33-222 
(byłyby dwa numery).

Zastanawialiśmy się również (dla pokreślenia, że jest to 
produkt Miasta), czy nie byłoby korzystne, aby z boku 
materiałów umieścić wąski pasek żółto-czerwony.


