
 

          Jubileusz 10 LAT ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERiI WARSZAWA TARGÓWEK 
stał się wyśmienitą okazją do podsumowania dokonań Związku. Sygnałem rozpoczęcia okre-
su jubileuszowego była wystawa prezentująca dorobek kół zorganizowana podczas walnego 
spotkania delegatów Spółdzielni BRÓDNO 23 maja 2009r. Wywarła wielkie wraŜenie . Nikt 
nie spodziewał się, Ŝe tak wiele zobaczymy. Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Prze-
wodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek inŜ. Remigiusz Sikora, który 
w swoim wystąpieniu przybliŜył słuchaczom działanie Związku na terenie kilku rejonów War-
szawy, tzn. Białołęki, Targówka, Zacisza i Tarchomina, oraz krótką historię jego powstania  

            Nasze początki sięgają roku 1998, kiedy to w Osiedlu 
„Podgrodzie” na Bródnie działało Koło nr 11, a które w lipcu 
1999r uzyskało zezwolenie na rozpoczęcie działalności związ-
kowej jako Oddział Gminny Warszawa Targówek. Wtedy 
wsparcie Spółdzielni BRÓDNO, a szczególnie przychylność 
Pana Prezesa Krzysztofa Szczurowskiego dało podwaliny dzi-
siejszym dokonaniom 

Kontynuując wypowiedź Prezes inŜ. Remigiusz Sikora powie-
dział: Działamy wśród mieszkańców raczej w podeszłym wie-
ku, w większości Ŝyjących w  niedostatecznej sytuacji material-
nej i  zdrowotnej. Prawie 80 % z nich to członkowie Spółdzielni 
SM „Bródno” i RSM „Praga”. Mamy więc świadomość, Ŝe dzia-
łamy dla tego samego środowiskach co spółdzielcy.  

Powoli Związek rozwinął się w organizację grupującą 15 kół 
terenowych przy stanie członków przekraczającym 1700 osób. 
Liczba ta codziennie się powiększa. Obecnie Oddział nosi na-
zwę Oddziału Rejonowego PZERiI Warszawa Targówek, pew-
nie dla przypomnienia, Ŝe pierwsze koło PZERiI zawiązało się 
na Targówku, na Bródnie. 

 

Kolejnym etapem obchodów JUBILEUSZU było przygotowanie 
wystawy Związku w holu WyŜszej Szkoły MenadŜerskiej przy 
ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie.   Okazją stało się  II Walne 
Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRA-
GA. Na kilkunastu tablicach został przedstawiony dorobek po-
szczególnych kół Targówka i Białołęki, ich Zarządów oraz Od-
działu Rejonowego.  
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OD REDAKCJI: 

W gazetce mogą się ukazywać tylko te wiadomości jakie 
dotrą do redakcji. Zainteresowani przedstawieniem swojej 

działalności mogą  przesyłać informacje na adres:            
naszglos@onet.eu lub pozostawić w lokalu Zarządu         

najlepiej w formie elektronicznej. Red. 

                   Do II Walnego 
Zgromadzenia oraz Rady Nad-
zorczej i do Zarządu RSM 
PRAGA stosowne pismo prze-
słał Pan Przewodniczący O/R 
W-wa Targówek inŜ. Remi-
giusz Sikora. W nim czytamy: 
„Prezydium, Zarząd Oddziału    

i Zarządy Kół są świadome znaczenia opieki jakiej 
udziela nam Robotnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa PRAGA. Opieka ta ma wymiar świadomości 
społecznej w stosunku do środowiska osób star-
szych – emerytów i niepełnosprawnych.”  

Wystarczało jedno spojrzenie na salę obrad aby 
zobaczyć, jak wielu naszych członków tam zasia-
dało, Ŝe środowisko emeryckie stanowi duŜą, li-
czącą się, zorganizowana grupę społeczną. MoŜe 
dlatego tak bardzo zaniepokoił nas fakt uniemoŜli-
wienia przekazania członkom Zgromadzenia cało-
ści przesłania O/R PZERiI przez odebranie głosu 
Wiceprezes O/R Pani Kazimierze Owczarek,         
a przedtem uniemoŜliwienia odczytania pisma 
przez Pana Prezesa Spółdzielni, Pana Andrzeja 
Półrolniczaka. Dziwi to bardziej, Ŝe w Prezydium 
Zgromadzenia zasiadali radni, Przewodniczący 
Osiedli GENERALSKA i TARGÓWEK, Panowie 
Maciej Danko oraz Witold Harasim. 

W dalszej części pisma / tej nie odczytanej/  Pre-
zes Sikora przytacza tylko niektóre akcje zainicjo-
wane przez Związek, z których jasno wynika, Ŝe 
mieliśmy czym się chwalić. Zaś w zakończeniu 
zawarto słowa: „W imieniu swoim i Prezydium Za-
rządu łączę wyrazy wdzięczności i szacunku. 
Podpisał Przewodniczący Zarządu – inŜ. Remi-
giusz Sikora”. Tych słów spółdzielcy, a jednocze-
śnie członkowie Związku, juŜ nie usłyszeli. Red. 

UŚMIECHNIJ SIĘ: 

W trakcie tańca kobieta zwraca się do 
swojego partnera?   - Czy pan wie, 
jaka jest róŜnica między tańcem          
a zwykłym chodzeniem?    - Nie wiem. 

- Tak właśnie pomyślałam. 

10 lat O/R PZERiI Hymn Seniora 
Słuchajcie rodacy, niech zadrŜy wam serce,       
Jak to senior bywał, w wielkiej poniewierce.  
Chcemy wam przypomnieć, Ŝe myśmy walczyli,            
I groźnego wroga z Polski wypędzili! 

I śmierć widzieliśmy i kule ognistą                         
I strach pokonaliśmy i drogę ciernistą.                
WłoŜyliśmy trud, w odbudowę kraju,                 
Więc Ŝyć teraz chcemy tak dobrze jak w raju! 

Tradycje, swe chcemy, przekazać młodzieŜy,    
Niech nas naśladuje - na tym nam zaleŜy.            
Bo honor Polaka, powinien wzorem być,                
By w naszej ojczyźnie, przyjemnie było Ŝyć! 

Byśmy Ŝyli w zgodzie, jak kwiaty w ogrodzie,      
Jedli bułki z masłem, i chlebek na miodzie.      
Niech orzeł nasz biały, ma zawsze koronę,            
By serce Polaka, nie było zranione! 

Prosimy Cię BoŜe, Byś w swej łaskawości,    
Pomógł Ŝyć seniorom, w zdrowiu i radości.   
Prosimy Cię Panie byś w swej łaskawości      
Pomógł Ŝyć seniorom w zdrowiu i radości. 

Leonard Warszawa R.P. 2009r koło nr 14 

POSZUKUJEMY OFIARODACÓW !!! 

 Oglądając wystawę dokonań Związku w WyŜ-
szej Szkole MenadŜerskiej nie mogłem oprzeć 
się refleksji jak wiele szlachetnych idei pojawia-
jących się w środowisku emeryckim nie zostało 
zrealizowanych. Nasi związkowcy piszą wier-
sze, malują, wykonują robótki ręczne. Warto 
chyba, nawet w niewielkim nakładzie, przedsta-
wić te prace w formie antologii twórczości eme-
ryckiej. Na przeszkodzie stoi brak drobnych 
urządzeń.                                                                     
Potrzebna jest nam bindownica do łączenia 
kartek, laminarka, obcinarka do papieru. Ma-
rzy się nam wystawa fotograficzna na temat — 
Piękne jest nasze Bródno, ale do tego po-
trzebne są aparaty .W pracy redakcyjnej gazet-
ki odczuwamy brak dyktafonu do nagrywania 
wywiadów., drukarki kolorowej itp… 

Zwracamy się do osób prywatnych oraz instytu-
cji z prośbą o nieodpłatne przekazanie nam po-
trzebnych rzeczy. W tej sprawie moŜna komuni-
kować się z redakcją naszglos@onet.eu  lub 
O/R PZERiI W-wa  Turmoncka 10 wt– czw. w 
godz 11-14.                   tel. 811 49 48 

Listę ofiarodawców chętnie opublikujemy             



 

Komisja ds. Turnusów, Wczasów, Rehabilitacji zorga-
nizowała 2 turnusy dla emerytów i inwalidów w okresie 16-
30 IV w Sarbinowie oraz 25 V-8 czerwca w Unieście, w 
których uczestniczyło 49 osób. Jak było, zobaczcie sami!!! 

Senior sprawniejszy !!!                                                          
Klub PODGRODZIE przyjmuje zapisy na zajęcia Nordic 
Walking odbywające się w pobliskim lasku. 

Zasłyszane w Kole nr 10    RADY I PORADY  

na rodzinne układy   
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DLA śONY: 

Nie miewaj migreny, Twój 
uśmiech dla męŜa bez ceny. 

Dobra Ŝona tym się chlubi, Ŝe 
gotuje, co mąŜ lubi. 

Częstotliwość zwiększa       
tkliwość 

Na samotność dobra rada                                                    
- proś sąsiada. 

W sercu kobiety - pierwszy       
i ostatni.      

Nie szata zdobi kobietę, lecz 
kobieta szatę. 

Gdy mąŜ za duŜo sobie po-
zwala, zajrzyj do kuchni, czy 

coś się nie przypala. 

Nie bij męŜa swego - wart cze-
goś lepszego 

A jeśli nawet on zawini, prze-
bacz, przyjmij kwiaty, dobrze 

uczynisz. 

Zgrabna kibić i figura - męŜa 
rozczula. 

śycie emeryta 

Jak płynie Ŝycie emeryta,                            
Niewiele osób dzisiaj o to pyta.  

Emeryt uczciwie płacił podatek,                 
Dziś juŜ niewaŜne czy ma dobrobyt,           

czy niedostatek. 

Nie dostaje upomnień, do urzędu go nie wzy-
wają, Bo nim dostanie, forsę sami mu        

zabierają. 

I tak został najlepszym płatnikiem     Zawsze 
wspomoŜe skarb państwa swoim grosikiem.         

Emeryt to człowiek przeŜyty,                      
Wie jak sobie radzić, nie musi być syty. 

KaŜdy chce mieć kasę na jakiś wydatek,    
Oszczędza więc w banku i płaci podatek. 

Minister od finansów powiedział, Ŝe tak robić 
trzeba,  bo emerytom duŜo nie potrzeba. 

Gdy oszczędności suma będzie mniejsza,   
To nic się nie stanie, tylko trumna będzie 

skromniejsza.  

Więc zabiera nadal, jak juŜ to znacie,      
Choćby emerytowi spadły z tyłka gacie.  

Dokładnie na czas komorne płaci,               
Liczy dni i wydatki, więc czasu nie traci.  

Ciągle po głowie chodzą mu te myśli,           
By w porę zapłacić, uniknąć eksmisji.  

MoŜna by mu poŜyczyć - oddałby, lecz z cze-
go,   Więc poŜyczamy mu tylko - wszystkiego 

dobrego.  

Chwaląc emeryta mam wiele racji,            
Choć niektórzy z nich nie jedzą kolacji.  

Jest dostrzegany przez młodzieńców wielu, 
Szczególnie na poczcie we wiadomym celu.  

W czasie napadu obronił się nieraz,          
Lecz został skazany i siedzi sobie teraz,  

Bo ponoć przekroczył obronę konieczną, 
Więc siedzi i myśli nad swą dolą wieczną. 

  Leonard  Warszawa  koło nr 14 

 

DLA MĘśA: 

Umilaj czas komplementami, 
a cieszyć się będziesz jej 

względami 

Kochający mąŜ pomaga Ŝonie 
wciąŜ. 

Kochać Cię będzie Ŝona, gdy 
jest pieszczona. 

Ocknij się mój drogi, bo Ci 
przyprawią rogi.. 

Cudze chwalicie bo swego nie 
znacie, sami nie wiecie co 

posiadacie 

Pamiętaj kuchnia jest do goto-
wania  a sypialnia                 

do kochania. 

śonę swoją kochaj - gdy bije             
nie szlochaj. 

W sprawach z Ŝoną - ona sę-
dzią jest  i stroną. 

Nosić na rękach                 
NIE ZABRONIONE 

Najlepsza witamina - zgodna 
rodzina 

Pamiętajcie o tym wciąŜ, tam gdzie Ŝona, tam i mąŜ. 

Zespół Medialny O/Rejonowego Warszawa Targówek skupia swoją działalność na: prowadzeniu dzia-
łalności informacyjnej dla obecnych i przyszłych członków naszego Związku poprzez wydawanie i rozpro-
wadzanie gazetki Oddziału Rejonowego PZERI – NASZ GŁOS, prowadzenie i bieŜące uzupełnianie da-
nych z Ŝycia kół na stronie internetowej O/R Warszawa Targówek  - www.pzeri-targowek.pl . Organizuje 
listę współpracowników w kaŜdym kole oraz stale uzupełnia listę adresów lokalnych gazet, informatorów 
dzielnicowych, redaktorów w celu podjęcia bardziej aktywnej działalności informacyjnej. 28 06.br 



 

 

Gazetkę "Nasz Głos" Oprac. Zespół  Medialny Zarządu O/ Rejonowego W-wa Targówek, 03-254  Warszawa, ul. Turmoncka 10,                             
tel. 811-49-48 wtorek i czwartek w godz. 11-14,  nakład:  2  tys. egz. dzięki Drukarni „SEMAFIC”  Sp z o.o. 

FOTO KRONIKA - z Ŝycia seniora 

23 06 —  ŚWIĘTO KUPAŁY -   TAKI DZIEŃ SIĘ ZDARZA RAZ  w roku 2009 

 
Członkowie i Za-
rząd koła nr 4 ser-
decznie dziękują 
Kol. Mariannie 
Ostaszewskiej       
i Krystynie Rzep-
ce za wspaniałą 
organizację ŚWIĘ-
TA KUPAŁY 2009 
w Kamieńczyku  
w dniu 23 czerwca 

ŚWIĘTO KUPAŁY cudowne, lecz nie tylko zabawą Ŝyje emeryt. Przewodnicząca Zespo-
łu Socjalno-Bytowego kol. Halina Oleksiak dogląda rozdziału produktów Ŝywnościo-
wych tym razem wśród członków koła nr 2, a kół jest 15. W przerwie przeglądany jest 
aktualny numer gazetki NASZ GŁOS. Zaś na kolejnym zdjęciu widzimy kol. Alicje Pie-
trzak oraz Erykę Jasińską z Zespołu Organizacji Turnusów, Wczasów i Rehabilitacji. 
Przyjmują zapisy do Sarbinowa, na wyjazd na Chorwację. To duŜa odpowiedzialność .      
A na zdjęciu trzecim widzimy Janeczkę Ziętek wśród członków koła nr 3. To imieniny. 


