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 » Pierwszy supermarket na Targówku 
Fabrycznym
25 maja br. burmistrz dzielnicy Targówek Grzegorz 

Zawistowski, ksiądz Tomasz Gill, przewodnicząca Osie-
dla Targówek Fabryczny Hanna Nerć i dyrekcja marketu 
Kaufland dokonała uroczystego przecięcia wstęgi do długo 
oczekiwanego przez mieszkańców pierwszego na Osiedlu 
supermarketu.

Strona internetowa www.kaufland.p
Sklepy Kaufland na dużej powierzchni sprzedaży oferują 

szeroki wybór artykułów spożywczych i przemysłowych. 
Koncepcja sprzedaży opiera się na zasadach dyskontowych, 
to jest: niskich cenach i dużej ilości towarów, których więk-
szość pochodzi od lokalnych dostawców i producentów. 
Ofertę handlową Kauflandu uzupełniają punkty handlowo-
usługowe, zlokalizowane w pasażu każdego hipermarketu.

 » Wizyta studyjna –Sztokholm

Rada Społeczna ds. ZUSOK-u zorganizowała wizytę 
studyjną mająca na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem 
nowoczesnej spalarni oraz z systemem segregacji śmieci 
w Sztokholmie – Zielonej Stolicy Europy, który to tytuł 
w  2010 roku Komisja Europejska UE przyznała stolicy 
Szwecji. Tytuł ten nadawany europejskim miastom ma 
służyć propagowaniu poprawy jakości życia mieszkańców 
oraz stymulować ochronę środowiska i  zrównoważony 
rozwój gospodarki miejskiej.

Dla kupujących nowy sklep sieci Kaufland w Warszawie, 
przy ulicy Birżańskiej 1 został otwarty w czwartek 26 maja 
2011 r. o godzinie 7.00. W nowo otwartym markecie za-
trudnienie znalazło ponad stu pracowników.

Godziny otwarcia:
pn.–pt. godz. 7:00–22:00
sobota godz. 7:00–22:00
niedziela godz. 9:00– 0:00
Kaufland to sieć 600 sklepów należących do niemieckiej 

grupy Lidl i Schwarz. Działa w Niemczech, Czechach, na 
Słowacji, w Polsce, w Chorwacji, w Rumunii i w Bułgarii. 
Pierwszy sklep w Polsce powstał w 2001 r. Obecnie na te-
renie Polski działa 117 sklepów sieci Kaufland. Zaliczają się 
one do grupy obiektów handlowych o dużej powierzchni, 
z niewielką galerią handlową. 

W dwudniowej wizycie 27–28 05 br. udział wzięło osiem 
osób, w tym prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania pan Sławomir Michalak (spółka MPO w naj-
bliższym czasie przejmuje zarządzanie ZUSOK-iem) głów-
ny technolog i zastępca dyrektora ZUSOK-u pan Janusz 
Malczewski, oraz dziennikarze prasy lokalnej.

Fot.: Ksiądz proboszcz Tomasz Gill przecina wstęgę

Fot.: Od lewej dyrektor .Janusz Malczewski i prezes Sławomir Michalak
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adaptacji w dużej grupie osób, bezpieczeństwo i akceptację. 
Pragniemy w  ten sposób uczyć naszych podopiecznych 
życia przykazaniem miłości bliźniego. 

Dużą część czasu w  Przedszkolu dzieci spędza-
ją wspólnie w  sali przedszkolnej. Jest ona urządzona 
w sposób przemyślany – pomoce dydaktyczne są proste 
w  użyciu i  celowe – służą do zdobywania określonych 
umiejętności, znajdują się w zasięgu ręki dziecka. I  tak,  
w sali znajdziemy kącik życia codziennego, gdzie dzieci, 
na miarę swoich możliwości, uczą się samodzielnego 
wykonywania codziennych czynności np. wiązania bu-
tów, sprzątania, przygotowania prostego posiłku; kącik 
kształcenia zmysłów, w  którym rozpoznają i  nazywają 
różne kształty, wielkości, doskonalą integrację wzrokowo-
ruchową, ćwicząc sprawności manualne przygotowują się 
do pisania; kącik przyrodniczy, matematyczny, językowy,  
w których zdobywają podstawową wiedzę z tych dziedzin 
nauki oraz kącik religijny – miejsce wyciszenia i spotkania 
z Bogiem. 

W  tym przygotowanym celowo, z  myślą o  rozwoju 
malucha otoczeniu, dziecko pracuje samodzielnie. Jedną 
z podstawowych zasad pedagogiki Montessori jest umoż-

liwienie dziecku 
prac y  własnym 
rytmem z  wybra-
nym przez siebie 
materiałem dydak-
tycznym – takim, 
jaki w danej chwili 
je interesuje. Dzię-
ki temu angażuje 
się ono bardziej 
w  wykonywanie 
zadania, a pracując 
w  skupieniu, uczy 

się, rozwija, porządkuje wewnętrznie. Nauczyciel odgrywa 
szczególną rolę – jego zadaniem jest wprowadzenie malu-
cha w świat pomocy dydaktycznych, nauka zasad panują-
cych w grupie, towarzyszenie dziecku w pracy, analiza jego 
postępów, proponowanie kolejnych, trudniejszych zadań. 

Pierwsza część wizyty odbyła się w  urzędzie miasta 
Sztokholm w Wydziale Technicznym Biura ds. Transportu 
i Komunikacji, a następnie w elektrociepłowni Högdalen 
WtE CHP należącego do korporacji Fortum, wiodącego 
przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej w krajach skandy-
nawskich i nadbałtyckich.

Dokładny opis wizyty studyjnej w następnym numerze 
Sąsiada. 

 » Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
prowadzone przez parafię 
Zmartwychwstania Pańskiego  
na Targówku Fabrycznym

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Iskierka” po-
wstaje z  inicjatywy księdza Tomasza Gilla – proboszcza 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fa-
brycznym, w  odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na 
placówki tego typu w gminie. Jest to jedno z wielu działań 
Księdza Proboszcza na rzecz dzieci z osiedla i okolic Tar-
gówka Fabrycznego. Stanowi część planu, który zakłada 
utworzenie w przyszłości także przedszkola specjalnego dla 
dzieci z autyzmem.

Naszą troską jest 
jak najpełniejszy 
rozwój  dziecka 
w  każdej dziedzi-
nie. Opieramy się 
na zasadach peda-
gogiki Marii Mon-
tessori – włoskiej 
uczonej, która na 
początku XX  wie-
ku wypracowała 
nową metodę pedagogiczną. Pracując z dziećmi w wieku 
od 3 do 6 lat zaobserwowała, że dziecko nosi w  sobie 
wewnętrzną potrzebę rozwoju, uczenia się, poznawania 
i  doświadczania świata. Jest ono z  natury ciekawe rze-
czywistości, która je otacza i  chętne do pracy. Na tych 
naturalnych predyspozycjach dziecka Maria Montessori 
oparła swoją metodę pedagogiczną opracowując zasady 
pracy z dziećmi, odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz 
otoczenie (wystrój sali przedszkolnej) tak, by służyły one 
pełnemu rozwojowi osobowości malucha. 

Podążając za myślą pedagogiczną Marii Montessori 
tworzymy w Przedszkolu grupę dzieci w różnym wieku 
– od 2,5 do 4 lat. Znajdą w niej również miejsce dzieci 
z zaburzeniami rozwoju. Dzięki takiemu zróżnicowaniu 
będą one mogły uczyć się od siebie nawzajem, dostrzegać, 
że są różne, zdobywać umiejętność akceptowania siebie, 
wrażliwości na potrzeby innych, pomagania sobie i wyba-
czania. W grupie integracyjnej dzieci z zaburzeniami roz-
woju odnajdą dla siebie przychylne środowisko, możliwość 
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny; 
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa

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

Pracuje on z dzieckiem indywidualne wprowadzając nowy 
materiał i ucząc kolejnych umiejętności.

W grupie przedszkolnej zorganizowanej w taki sposób 
młodsze dzieci często obserwują pracę starszych ucząc się 
od nich, starsze natomiast wprowadzają dzieci młodsze 
w rzeczywistość przedszkola, uczą zasad, opiekują się nimi. 
Następuje proces naturalnej wymiany doświadczeń tak 
jak często ma to miejsce w rodzinie między rodzeństwem. 
Poza tym spontanicznym zbieraniem się dzieci w  małe 
grupki w czasie pracy samodzielnej, proponujemy zajęcia 
w zorganizowanych grupach takie jak: wspólne rozmowy, 
katecheza, gimnastyka, zajęcia dodatkowe.

Tworzymy Przedszkole oparte na fundamencie wiary. 
W  życiu, w  pracy, w  odniesieniu do dzieci oraz współ-
pracowników chcemy kierować się przykazaniem miłości 
Pana Boga i bliźniego. Bezwarunkowa miłość Chrystusa do 
każdego człowieka jest dla nas światłem i drogowskazem.

Zapewniamy kadrę pedagogiczną z  wieloletnim do-
świadczeniem w  pracy z  dziećmi. Oferujemy zajęcia 
dodatkowe – plastyczne, muzyczne, z języka angielskiego 
i francuskiego oraz rewalidacyjne. W przyszłości planu-
jemy powołać fundusz socjalny, aby wspomagać rodziny 
wielodzietne lub niżej uposażone.

 » 3 Piknik Sportowy & XII Festyn Rodzinny 
na Targówku Fabrycznym

 » 18 06 2011 r. teren przed Szk. Podst. Nr 58 ul. 
Mieszka I nr 7

 – godz. 8.30 – 15.00 
  rozpoczęcie 3 Pikniku Sportowego: międzyklubowy 

Tur nie j  Pi łk i  Nożne j  o   Puchar  D yrektora 
Procter&Gamble,

 – godz. 14.00 
  rozpoczęcie XII Festynu Rodzinnego, 
  przedstawienie organizatorów, programu, wykonawców 

i sponsorów
  uroczyste wręczenie nagród za Turniej Piłkarski
 – godz. 15.00–16.00 
  występ dla dzieci, program artystyczny zespołu  

PUENTA
 – godz. 16.30–17.30 występ zespołów:
  uczniów Szkoły Podstawowej Nr 58
  młodzieży z „Klubu Dzieci Targówka” 

  taneczny dzieci z Kaukazu (Ośrodek dla Uchodźców)
 – godz. 17.30–18.00 
  występ zespołu rockowego 1000MSU (wolontariusze 

P&G)
 – godz. 18.15–18.45 
  występ zespołu rockowego Hydrofor 
 – godz. 19.00–20.15 występ zespołu rockandrollowego 

Banda Łysego www.bandalysego.pl
 – godz. 20.30–22.30 występ zespołu disco polo Vexel 

www.vexel.pl

 » W trakcie imprezy:

 – stoisko czytelnicze 
 – stoisko Klubu Naszej Ziemi
 – stoisko Stowarzyszenia CAL (Centrum Aktywności 

Lokalnej)
 – stoiska atrakcji dla dzieci (Kiwanis Klub Warszawa)
 – stoisko rękodzieła (dzieci  z świetlicy  socjalnej)
 – kucyki, wata cukrowa, trampolina, 
 – samochody specjalne Straży Pożarnej i MPO, 
 – konkursy, zabawy, słodki poczęstunek i napoje
 – zbiórka zużytych baterii – nagrody

Wstęp wolny

 » Sponsorzy:

Procter & Gamble

Eurest

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Ogród Smaków

Infopomiar Sklep Geodezyjny Hubert Soluch
Markbud Marek Sójka
Delta Glas Anna i Krzysztof Zawada
Sklep Marcin Sekuła
Sklep Grażyna i Kazimierz Kwiatkowscy


