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O święta noc! W tej ciszy Bóg przychodzi
Przynosi nam z niebios stron zbawczą wieść.
Niesie On moc, co ludzi oswobodzi
Więc dajmy Mu z naszych serc należną cześć!
Zbawca już zamieszkał z ludem swoim
Więc od radości serce nasze drży
Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu!
I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić Cię.
Więc raduj się, On otwarł dla cię raj!

Oby Boże dziecię przyniosło Wszystkim Czytelnikom 
„Sąsiada” i mieszkańcom Osiedla Targówek Fabryczny 
wiele radości i pokoju w nadchodzącym roku.

Ksiądz Proboszcz Tomasz Gill

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej 
Nocy, życzymy radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym 
2012 roku.

Zarząd Osiedla i Rada Osiedla Targówek Fabryczny

Wieczerza Wigilijna na Targówku Fabrycznym » więcej na str. 4
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 » Mieczysław Pietrucha – Honorowy 
Profesor Oświaty 2011 r.

14 października 2011 r. podczas uroczystości obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej w  Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Katarzyna Hall, minister edukacji na-
rodowej wręczyła Tytuły Honorowe Profesora Oświaty. 
W tym roku Tytuł Honorowy Profesora Oświaty otrzymało 
dwudziestu najwybitniejszych nauczycieli z całego kraju. 
Z województwa mazowieckiego zaszczytny Tytuł Hono-
rowy Profesora Oświaty otrzymał Pan Mieczysław Pie-
trucha - nauczyciel przedmiotów zawodowych, Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I przy ul. Mieszka I nr 
7 w Warszawie.

Pan Mieczysław Pietrucha jako 
pierwszy z  nauczycieli na Targówku 
otrzymał zaszczytny tytuł HONORO-
WEGO PROFESORA OŚWIATY. Jest 
absolwentem Politechniki Warszaw-
skiej, a początki Jego pracy nauczyciel-
skiej sięgają roku 1979. To prawdziwy 
wzór nauczyciela i pedagoga.

Od 1 września 1991 kieruje Zespołem 
Szkół nr 34 im. Mieszka I., który znany 
jest również jako placówka środowisko-
wa. Jego duże zaangażowanie, zrozu-
mienie i  wsparcie umożliwia podjęcie 
i kontynuowanie nauki przez młodzież 
trudną, pochodzącą z rodzin zagrożo-
nych patologią, niedostosowaniem lub 
wręcz wykluczeniem społecznym.

Dzięki Jego postawie do placówki 
przyjmowani są uczniowie usuwani 
z  innych szkół z  powodu problemów wychowawczych. 
Wśród młodzieży i  ich rodziców szkoła, którą kieru-
je nazywana jest „Przystanią dla odrzuconych”. Wraz 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Targówek 
m. st. Warszawy opracowano program dla młodzieży 
zagrożonej patologią i wykluczeniem społecznym. Licz-
ne szkolenia i warsztaty pozwoliły młodym ludziom na 
rozwój osobowościowy i pokazały, że warto inwestować 
w  swoją przyszłość, pomogły też w  poznaniu własnych 
zdolności i umiejętności. Do swojej koncepcji pracy szkoły 
Pan Mieczysław Pietrucha potrafił przekonać całą Radę 
Pedagogiczną. Jako długoletni pracownik szkoły mającej 
siedzibę na Targówku Przemysłowym bardzo dobrze zna 
problemy środowiska lokalnego. Organizuje lub współor-
ganizuje różne formy aktywności młodych ludzi z rodzin 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym na rzecz 
własnej „Małej Ojczyzny”. Na terenie placówki organizo-
wane są prawybory parlamentarne, prezydenckie i lokalne. 
Młodzież poznaje programy partii politycznych oraz lo-
kalnych stowarzyszeń. W ramach 19. godziny motywował 
pedagogów do tworzenia „grupy młodzieżowej” z uczniów 

z największymi problemami w obrębie niedostosowania 
społecznego i  wykluczenia społecznego, w  celu pracy 
z nimi o charakterze socjoterapeutycznym. Liczne zajęcia 
dały efekty w postaci lepszych wyników w nauce i lepszej 
frekwencji na zajęciach edukacyjnych i praktycznych. Pan 
Dyrektor Mieczysław Pietrucha jako główny pomysłodaw-
ca nadzoruje realizowany w szkole projekt edukacyjny pt. 
„Każdy inny, wszyscy równi”. Celem projektu jest pomoc 
uczniom, którzy w kontaktach z innymi stosują przemoc 
lub ideologie faszyzmu, rasizmu i ksenofobii. Zawsze zwra-
ca uwagę na właściwe wychowanie młodzieży, dlatego też 
angażuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli do aktywnego 
uczestnictwa w zawodach sportowych, realizując własną 
zasadę „Wychowanie poprzez sport”.

Uczniowie Zespołu Szkół zdobywają czołowe lokaty 
w  turniejach zarówno na szczeblu dzielnicy, wojewódz-
twa, jak i ogólnopolskim. Od 2006 roku aktywnie działa 
w Stowarzyszeniu Dzieci Targówka „Dzielimy się pasją”. 
Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży 
– mieszkańców Targówka Fabrycznego. Razem z  głów-
nym sponsorem Stowarzyszenia PROCTER & GAMBLE 
opracował program „Żyj, poznawaj, rozwijaj się” w ramach, 
którego organizowane są festyny, pomoc materialna w po-
staci produktów PROCTER & GAMBLE oraz korepetycje 
dla uczniów Szkoły Podstawowej

Nr 58 i  Zespołu Szkół nr 34. Opieką objęto również 
nieletnie matki, dzieci oraz osoby starsze. Praca na rzecz 
środowiska lokalnego to również współpraca z  Radą 
Osiedla Targówka Fabrycznego, która owocuje wspólnymi 
działaniami dedykowanymi dzieciom i  młodzieży. Dla 
mieszkańców Targówka od wiosny do późnej jesieni or-
ganizowane są imprezy o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym, integracyjnym i inne, np. wigilia dla osób starszych 
i samotnych. Uczniowie szkoły, to młodzież zaniedbana 
środowiskowo, która często podejmuje pracę zarobkową, 
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celem utrzymania siebie i  młodszego rodzeństwa. Tak 
kieruje rozmowami z uczniami, aby kontynuowali naukę, 
a współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej, stara 
się o finansowe wsparcie rodzin swoich podopiecznych. 
Występuje z urzędu o zasiłki i stypendia szkolne. W miarę 
możliwości, dzięki finansowemu wsparciu OPS, zasiłkom 
szkolnym, Radzie Rodziców, opłacane są obiady dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci. Część uczniów podejmuje 
naukę po otrzymaniu pomocy finansowej dla siebie i swojej 
rodziny. Wielu młodych ludzi, którzy dziś są absolwen-
tami Zespołu Szkół Nr 34, z  wdzięcznością odwiedzają 
„Swojego Dyrektora”. Dzięki umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i indywidualnego podejścia do ucznia, rodzica 
i nauczyciela, placówka postrzegana jest przez otoczenie, 
jako drugi dom. Pan Dyrektor zawsze znajduje czas dla 
swoich wychowanków i  nauczycieli. Uczniowie chętnie 
korzystają z Jego rad. Mobilizuje podopiecznych do tego, 
by po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kontynu-
owali naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym 
w systemie dziennym lub zaocznym. Aż 80% absolwentów 
ZSZ Nr 41 podejmuje naukę w VII i VIII Uzupełniającym 
Liceum Ogólnokształcącym. Młodzież pod jego czujnym 
nadzorem bierze udział w licznych ogólnopolskich kon-
kursach zawodowych o tematyce fryzjerskiej i cukierniczej. 
Od 2008 r. na terenie placówki odbywają się zajęcia pt. 
„Pracodawcy oferują”. Zajęcia edukacyjne z  młodzieżą 
prowadzą wybitni przedstawiciele różnych zawodów, pro-
mując wzór pracownika najchętniej przyjmowanego do 
pracy w firmie. Tego typu zajęcia umożliwiają młodzieży 
poznanie trudnego rynku pracy i wpływają na większe ich 
zaangażowanie we własny rozwój. Od lat współpracuje 
z  Wojewódzkim Urzędem Pracy. Przekłada się ona na 
lepszą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów, a co 
za tym idzie, na kształcenie młodzieży, która właściwie za-
planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pan Mieczysław 
Pietrucha dba o wysoki poziom kultury języka. Uczniowie 
szkoły od trzech lat biorą udział w dzielnicowym konkursie 
„Złote Pióro”. Młodzież szkolna zdobywa czołowe miejsca 
w kategorii wiersz, opowiadanie, bajka. W roku szkolnym 
2010/2011 w tych trzech kategoriach uczniowie Zespołu 
Szkół nr 34 zdobyli I, II i III miejsce. Na szczególną uwagę 
zasługuje zaangażowanie Pana Dyrektora w  zwalczanie 
wulgaryzmów używanych

przez młodzież. W jego placówce, nie używa się słów 
powszechnie uważanych za wulgarne, wulgaryzmy można 
zastąpić innymi słowami, które nikogo nie obrażają.

Pan Dyrektor Mieczysław Pietrucha zawsze dbał o wła-
ściwe przygotowanie przyszłych nauczycieli do trudnej 
pracy z  młodzieżą. W  tym celu podpisał Porozumienie 
z Akademią Podlaską na praktyki zawodowe dla studentów 
wydziałów pedagogicznych. Zawsze chętnie przyjmuje 
studentów z  innych placówek, które kształcą przyszłych 
adeptów dydaktyki. Uznany dorobek zawodowy pana 
Mieczysława Pietruchy potwierdzony jest Medalem Ko-

misji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora 
oświaty i organów prowadzących szkoły i placówki. Otwar-
tość i efektywność działań Pana Dyrektora prowadzi do 
promowania szkolnictwa zawodowego, co przekłada się 
na zwiększenie zatrudnienia w sferze usługowej.

Honorowemu Profesorowi Oświaty składamy ser-
deczne gratulacje.

Do gratulacji przyłącza się również Rada Osiedla 
Targówek Fabryczny życząc dalszej owocnej współpracy.

 » Pismo do Przewodniczącej Rady 
Warszawy w sprawie ZUSOK i “Wilna”

Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny w związku z pla-
nowaną rozbudową ZUSOK-u i budową nowego osiedla 
Wilno zwraca się do Pani Przewodniczącej o pilotowanie 
inwestycji drogowych: Trasy Świętokrzyskiej, ul. Łodygo-
wej, i rozbudowę skrzyżowania ul. Chełmżyńskiej ze Stra-
żacką. Mamy także nadzieję, iż Obwodnica Śródmiejska 
doczeka się realizacji w bardzo bliskiej przyszłości. Obecnie 
na Pradze trwa budowa II linii metra. Ulica Targowa jest 
częściowo niedostępna dla ruchu. Z tego powodu przez 
nasze osiedle zaczęło jeździć więcej pojazdów. W godzi-
nach szczytu na ulicach Księcia Ziemowita i Zabranieckiej 
tworzą się gigantyczne korki. Nasi mieszkańcy tracą nerwy, 
czas, pieniądze, aby wydostać się z osiedla. Nie wyobraża-
my sobie jak będzie wyglądać przejazd przez nasze osiedle 
po rozbudowie wspomnianych inwestycji bez rozbudowy 
czy remontu ulic. Praca ZUSOKU ma zostać zwiększona 
dziesięciokrotnie, natomiast na nowym osiedlu Wilno ma 
docelowo zamieszkać 20 000 ludzi. Mieszkańcy naszego 
osiedla nie zaakceptują i  nie zgodzą się na rozbudowę 
ZUSOK-u bez zrealizowanych wcześniej inwestycji dro-
gowych. Inaczej transport odpadów, obsługa tego zakładu 
oraz zwiększone natężenie ruchu spowoduje jeszcze więk-
sze korki oraz zniszczenie istniejącej już infrastruktury. 
Dlatego remontu koniecznie wymagają też ul. Księcia 
Ziemowita i ul. Zabraniecka. 

Przypominamy, że czekaliśmy aż 10 lat na wybu-
dowanie odcinka ul. Strażackiej łączącej Zabraniecką 
z Chełmżyńską po otwarciu ZUSOK-u. 

W związku z narastającym problemem śmieci w Warsza-
wie mamy nadzieję, iż głos mieszkańców będzie usłyszany 
przez władze Warszawy i zapadną odpowiednie decyzje. 
Zdajemy sobie sprawę, że będziemy jedynym osiedlem 
w Stolicy, na którym znajduje się spalarnia śmieci. Chcemy 
pomóc władzom naszego miasta w rozwiązaniu tego pro-
blemu. Czekamy na zrealizowanie inwestycji drogowych, 
bo to my będziemy każdego dnia znosić uciążliwości 
wynikające z funkcjonowania rozbudowanego ZUSOK-u.
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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)

 » Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego  
na Targówku

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne przy parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku prowadzi za-
pisy dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na rok szkolny 2011/2012

W naszej pracy kierujemy się założeniami pedagogiki 
Marii Montessori umożliwiając dzieciom między innymi:
•  zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz 

samodzielności w  odpowiednio przygotowanym 
środowisku pedagogicznym; 

•  rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz 
ocenę własnych umiejętności;

•  przebywanie w zorganizowanej według zasad porządku 
grupie, naukę zasad życia społecznego;

W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się samo-
dzielności, odkrywają i poznają otaczający je świat, nawią-
zują relację z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. Dzięki 
obecności dzieci niepełnosprawnych, uczą się szacunku do 
każdej osoby i otwartości na potrzeby innych. 

Więcej informacji:
tel.:  607-916-106
e-mail: iskierka@ognik.edu.pl

 » Bilet ZTM dla seniora – dobry prezent

Zbliża się koniec roku, dlatego już teraz warto zadbać 
o najstarszych członków rodziny – dziadka, babcię lub ro-
dziców. ZTM ma dla nich specjalną ofertę - Bilet Seniora, 
który kosztuje tylko 40 złotych i uprawnia do nieograni-
czonej liczby przejazdów przez cały rok. 

Można go kupić we wszystkich punktach sprzedaży 
biletów i automatach biletowych a przy zakupie nie trzeba 
okazywać żadnych dokumentów tożsamości, potwierdza-
jącego wiek. 

Na podstawie Biletu Seniora, kodowanego na spersonali-
zowanej WKM, może podróżować pasażer, który ukończył 
65 lat. Imienny bilet jest ważny w 1. i 2. strefie biletowej 
i uprawnia do korzystania z wszystkich linii ZTM - auto-
busowych, tramwajowych, metra oraz szybkiej kolei miej-
skiej. Posiadacz Biletu Seniora może podróżować również 
w strefie obowiązywania Wspólnego Biletu - pociągami 
Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz 
liniami lokalnymi oznaczonymi literą L.

Osoby, które nie mają jeszcze spersonalizowanej karty 
miejskiej mogą złożyć wnioski o jej wydanie w Punktach 
Obsługi Pasażerów ZTM oraz przez Internet.

Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny 
i Rada Osiedla serdecznie zaprasza 
17  grudnia godz. 16.00, Szkoła Pod-
stawowa Nr 58, ul. Mieszka I nr 7 
wszystkich samotnych i starszych 
mieszkańców naszego Osiedla na 
Uroczystą Wieczerze Wigilijną
Zapraszamy również wszystkich członków Związku 
Emerytów i Rencistów Koło Nr 8, a także laureatów 
konkursu „Kwietnik 2011”
Laureaci konkursu „Kwietnik 2011”
• Zdzisława Banaszek]
• Elżbieta Cieślak
• Teresa Rejent
• Stanisława Kostrzębska
• Teresa Szewczyk
• Helena Jakubczak
• Janina Danielak
• Domicela Maciejewska
• Krystyna Goljasz
• Feliksa Gańska

Kupiony bilet powinien zostać aktywowany bezzwłocz-
nie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce 
przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie. 
Podczas kontroli trzeba mieć przy sobie dokument po-
twierdzający wiek. 

Bilet zachowuje ważność przez 365 dni od dnia aktywacji 
(do godziny 23.59 ostatniego dnia ważności). W przypad-
ku zakupu biletu za pośrednictwem Internetu, należy go 
wgrać na Warszawską Kartę Miejską w specjalnych urzą-
dzeniach znajdujących się na stacjach metra lub w Punk-
tach Obsługi Pasażerów ZTM a  następnie aktywować 
w bramce lub kasowniku.

Zgodnie z regulaminem ZTM osoby, które ukończyły 
70. lat mogą podróżować bezpłatnie, jedynie na podstawie 
dokumentu potwierdzającego wiek. 

Związek Emerytów i  Rencistów Koło Nr 8 zaprasza 
wszystkich członków związku 7 stycznia 2012, godz. 16 
do Szkoły Podstawowej Nr 58 na zebranie wyborcze. 


