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Polny kwiat 

Podobasz mi się kwiecie,                                           
bardziej jak szklarniowa róŜa,           

Cieszysz moje oczy                               
i śmieje się do ciebie buzia.  

Jesteś dostępny dla bardzo wielu ludzi,  
Spacer obok ciebie  

nikomu się nie nudzi.                           
MoŜna cię pogłaskać i w rękę wziąć,  

Nie trzeba iść do kwiaciarni i monetami trząść.     

Tobą się nie handluje,  
więc jesteś niewinny,  

Nadajesz się na wianek,  
ten pierwszy, dziecinny. 

Rośniesz wśród zboŜa ozdabiając kłosy, 
Nie boisz się chłodu ani rannej rosy.  

Nie potrzebujesz fachowej  
pielęgnacji bez końca,  

Wystarczy ci woda i promyk słońca. 

Nie jesteś formowany  
jak kwiat szklarniowy,              

Jesteś naturalny  
i pachniesz jak miodowy.  

 
Tylko z polnych kwiatów  

dzieci wiją wianuszki,  
Na wzór twych płatków 
malowane są garnuszki. 

Coraz trudniej cię spotkać,  
nawet daleko za miastem,  
Bo w unijnych przepisach  
nazywasz się chwastem.  

Chaber był często w dziewczęce  
włosy wplatany,    I długie lata  
mile przez panie wspominany.  
Rośnij piękny chabrze i kąkolu, 

Rośnij w Polsce, na chłopskim polu. 

Leonard 

10 LAT  
Oddziału Rejonowego 

Warszawa Targówek 
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW 

 i INWALIDÓW 

 

Kalendarium obchodów rocznicy w najbliŜszym okresie : 

 

• Od 5 do 9 października br wystawa w Urzędzie 
Dzielnicy Warszawa Targówek ilustrująca dorobek 
10 lat Oddziału Rejonowego PZERII Warszawa Tar-
gówek. Spotkanie z władzami Dzielnicy. 

• Od 19 do 23 października br wystawa w Urzędzie 
Dzielnicy Warszawa Białołęka ilustrująca dorobek 
10 lat Oddziału Rejonowego PZERII Warszawa Tar-
gówek. Spotkanie z władzami Dzielnicy. 

• 20 listopada br Dzień Seniora  - spotkanie podsu-
mowujące obchody 10 lat Oddziału Rejonowego 
PZERII Warszawa Targówek w kinie Świt.  
Przewidziano występy artystów związkowych, 
wystawę dorobku naszych członków oraz  
wręczenie dyplomów, wyróŜnień dla najbardziej 
zasłuŜonych działaczy. 

Pytają się nowi członkowie, jakie korzyści przynosi przy-
naleŜność do Związku? Oto kilka usłyszanych odpowie-
dzi:   najwaŜniejsze  — NIE MUSISZ BYĆ SAM!!! 

• MoŜesz organizować i brać w udział w pracy koła 

• Rozwijać umiejętności artystyczne, umysłowe 

• Wspólnie dbać o własne zdrowie 

• Uczestniczyć w wycieczkach turystycznych, zaję-
ciach rehabilitacyjnych, wyjściach do teatru 



 

Seniorzy  z Bródna 
proszą o pomoc 

Z kaŜdym dniem rośnie 

liczba mieszkańców na-

szej Dzielnicy odwiedza-

jących groby swoich bli-

skich na Cmentarzu Pół-

nocnym na Wólce. 

Dla młodych pewnie nie 

stanowi to problemu. Zu-

pełnie inaczej dzieje się   

z osobami  starszymi. 

Dwie, trzy przesiadki dla 

inwalidy na wózku albo 

poruszającego się o la-

skach, kulach, często 

przekracza moŜliwości 

fizyczne osoby niepełno-

sprawnej. 

Sądzimy, Ŝe ustanowie-

nie bezpośredniej linii 

autobusowej łączącej 

Bródno z Cmentarzem 

Północnym w duŜej mie-

rze ułatwiłoby przejazdy  

wszystkim mieszkańcom 

naszej Dzielnicy. Prosi-

my odpowiednie instytu-

cje i władze o pomoc      

w tej sprawie. 
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OD REDAKCJI: 

W gazetce mogą się ukazywać tylko te wiadomości ja-
kie 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. 

UŚMIECHNIJ SIĘ: 

Wnuczek pani Reni oznajmia: 

  Babciu!!! Ty nie jesteś babcią.            
Ty jesteś senioritą !!! 

Niespodzianka w Parku Bródnowskim 
Przyznam, Ŝe z mieszanymi uczuciami przysłuchiwałem się dyskusji na 

temat: Zieleń jako przestrzeń działań twórczych odbywającej się 22 

sierpnia o godz.12 w Parku Bródnowskim z udziałem ekspertów, arty-

stów, Pana Burmistrza Krzysztofa Bugli oraz, jak zapowiadał plakat 

otrzymany na miejscu, mieszkańców dzielnicy. Z jednej strony wypowie-

dzi Panów Pawła Althamera i Jarosława Kozakiewicza, Pana Burmistrza 

oraz ekspertów świadczyły o znajomości tematu, o poszanowaniu przyro-

dy, jej twórczym kształtowaniu; o pomnikach, rzeźbach jako dziedzictwie 

kulturowym. Wszystko piękne. AŜ miło było tego słuchać. Niestety całą 

przyjemność odbioru dyskusji psuł mi prozaiczny fakt. Nie słyszałem jej 

początku, przez co czułem, Ŝe coś ciekawego kolejny raz mi umknęło.  

 

Wyszedłem sobie na przedobiedni spacer, kiedy  z daleka niespodzianie 

zobaczyłem w środku parku biały namiot. Właśnie w nim juŜ od pewnego 

czasu odbywało się to spotkanie. Ja byłem niestety spóźniony. Nic o tym 

zdarzeniu wcześniej nie wiedziałem. 

Kolejny raz odnoszę dziwne wraŜenie, Ŝe nie do końca dołoŜono sta-
rań aby poinformować tych, do których była adresowana cała akcja a 

więc mieszkańców Bródna, uŜytkowników Parku. Frekwencja nie przy-

prawiała o zawrót głowy. (Przypominam sobie, Ŝe podobnie bywało z im-

prezami kulturalnymi organizowanymi w Ratuszu, o których często do-

wiadywałem się w ostatniej chwili albo …. za późno.)  

Od kilku lat, w sezonie letnim lubię posiedzieć sobie w gronie znajomych 

emerytów na parkowej ławeczce i porozmawiać o wspólnych sprawach. 

Wtedy z całą jasnością powraca temat  braku informacji o planowa-
nych imprezach w Parku Bródnowskim a nawet Dzielnicy. Nie zawsze 

poczta pantoflowa zdąŜy na czas. Potrzeba nam większej ilości miejsc, 

gdzie moŜna o nich wyczytać. Właściwie kaŜde wejście do parku naleŜało-

by zaopatrzyć w tablicę informującą o ramowych i bardziej szczegółowych 

działaniach na naszym terenie. Ludzie starsi często chodzą latami swoimi 

ścieŜkami i nie wiedzą, Ŝe tuŜ obok coś ciekawego się dzieje. Nie wszyscy 

załatwiają swoje sprawy w Ratuszu, nie kaŜdy ma dostęp do internetu 

ani potrafi z niego korzystać. Chyba warto im pomóc. 

M.Z. mieszkaniec Bródna, uŜytkownik parku 

Kupuj Taniej!!! 

W kaŜdy wtorek SENIORZY /osoby powy-
Ŝej 60 lat/ otrzymują rabat do 10% w bo-
nach towarowych w Carrefour Targówek 
przy zakupach powyŜej 50 PLN 

MIGAWKI ZWIAZKOWE 
* W dniu 30 czerwca nasz Oddział Re-

jonowy liczył 1729 członków. 
 

* Przewodniczący Zarządu O/R  
inŜ. Remigiusz  Sikora został członkiem Rady 
przy Rzeczniku Ubezpieczonych zatwierdzo-

nym przez Zarząd Główny PZERiI. 

Zbieramy !!! 

korki plastikowe  
aby zakupić 

sprzęt  
rehabilitacyjny dla  

niepełnosprawnych 



 

Komisja Kultury zbiera się 11 09 godz 11. 

KOMISJA Socjalno-Bytowa 
Akcja wydawania Ŝywności dla potrzebujących 
pomocy członków naszych kół trwa. 

• Komisja ds. Turnusów, Wczasów, Rehabilitacji  
zorganizowała wycieczkę autokarową do Chorwacji. 
Uczestniczy w niej 37 osób.  

• W kolejnym turnusie w Sarbinowie  14-29 września 
bierze udział 54 osoby . 

• Obecnie kończy się turnus w Kamieńczyku nad Bu-
giem 

• Komisja poszukuje miejsca na zorganizowanie 
turnusu świąteczno-noworocznego   !!!                             
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Zespół Medialny O/Rejonowego Warszawa Targówek  
zaprasza przedstawicieli wszystkich kół 14 września godz.15  

na spotkanie w lokalu Związku przy ul. Turmonckiej 10.  
Będziemy omawiać sprawy związane z wydawaniem gazetki  

NASZ GŁOS oraz funkcjonowaniem strony internetowej  
http://pzeri-targowek.pl/ 

Kalendarium  
O/R Warszawa Targówek 

1. Historia Oddziału Rejonowego 

PZERiI wiąŜe się z datą 6 kwietnia 1998 r., 

kiedy to przewodniczący Grupy Inicjatyw-

nej inŜ. Remigiusz Sikora otrzymał upo-

waŜnienie do działania w imieniu Zarządu 

Oddziału Dzielnicowego Warszawa Praga 

Północ dla reaktywowania na Bródnie 

Koła Nr 11 z siedzibą w Klubie Osiedlo-

wym „Podgrodzie" naleŜącym do Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Bródno" przy ul. 

Krasnobrodzkiej 11. 

2. Działając na podstawie uchwały Plenum 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z sie-

dzibą w Warszawie z 22 czerwca 1999r 

Koło nr 11 zostało przekształcone od 

dnia l lipca 1999 r w Oddział Gminny 

Warszawa - Targówek. 

3. 27 lipca 1999 r. odbyło się I Walne Ze-

branie Członków Oddziału Gminnego. 

Zebraniu przewodniczył inŜ. Remigiusz 

Sikora, członek Prezydium Zarządu 

Głównego - Sekretarz Generalny Związ-

ku. Na zebraniu wybrano 13 - to osobo-

wy Zarząd, 3 osobową Komisję Rewi-

zyjną oraz trzy komisje problemowe: 

socjalno - bytową,, zdrowia i opieki spo-

łecznej, kultury i wykorzystania wolne-

go czasu. Zarząd ukonstytuował s ię:  Jan Ko-

strzewski - Przewodniczący, Zastępcy Prze-

wodniczącego: Remigiusz Sikora i Marian Niewia-

rowski, 

4. Bardzo uroczyście obchodzony był dzień Seniora w 

dniu 19 października 2000 r. wspólnie z Klubem 

Spółdzielczym „LIRA", połączony z występami arty-

stycznymi i wieczorkiem tanecznym. W uroczystości 

uczestniczyła Pani ElŜbieta Arciszewska -

Przewodnicząca Zarządu Głównego Związku 

oraz Pan Jerzy Felczak -Przewodniczący Od-

działu Okręgowego z siedzibą w Warszawie. Za-

słuŜeni członkowie zostali odznaczeni Złotymi Ho-

norowymi Odznakami Związku 

5. 20 kwietnia 2001 r. zorganizowano uroczyste ob-

chody Międzynarodowego Dnia Inwalidy w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Warszawa Tar-

gówek pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

Gminy - Pana Marka Kamińskiego. 

6. W sierpniu 2001 został opracowany przez inŜ. 

Remigiusza Sikorę „Projekt kół terenowych na 

obszarze Gminy Warszawa Targówek". DuŜy 

wkład pracy w przygotowanie projektu, uzgodnie-

nia i zapewnienie lokali dla planowanych kół włoŜył 

kolega Edward Duczman. 

7. W roku 2001 wzrosła o 30% liczba członków Związ-

ku, z 390 na początku roku do 501 na koniec roku. 

Cdn str 4 

1 września Przewodniczący O/R PZERiI 

Warszawa Targówek Remigiusz Sikora 

brał udział w uroczystościach obchodów 

70 rocznicy wybuchu II wojny świato-

wej przy Pomniku Poległych  

na Cmentarzu Bródnowskim 
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8. Z początkiem 2003 roku rozpoczynają 

działalność koła: Nr 6 na Osiedlu Targó-

wek Mieszkalny i Nr l na Osiedlu 

„Podgrodzie". W tym teŜ czasie decyzją 

Oddziału Okręgowego przyłączono Koło 

Nr 15 z byłego Oddziału Rejonowego 

Praga Północ 

9. W dniu 9 maja 2003, na Plenarnym Po-

siedzeniu Zarządu nastąpiła zmiana Za-

rządu. Funkcję Przewodniczącego po-

wierzono kol. Remigiuszowi Sikorze, 

który po zawale i wypadku powrócił do 

pracy społecznej w Oddziale. Do Prezy-

dium weszli kol. Edward Duczman, kol. 

Leokadia śelechowska, kol. ElŜbieta 

Pstrokońska - Skarbnik. Dopiero  w listo-

padzie funkcję Sekretarza objęła kol. 

Anna Gumul - Matuszewska  a kol. Bar-

bara Dąbrowska funkcję Skarbnika. 

10. W wyniku połączenia Oddziałów Rejono-

PIĘKNY JEST NASZ PARK BRÓDNOWSKI  
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wych Pragi Północ i Pragi Południe w czerwcu  

2002 przeszły do naszego Oddziału dwa koła z 

Białołęki, 13 i 14  a stan członków liczy  

juŜ 1220 osób 

11. Około 75 % członków naszego Związku są 

członkami Spółdzielni Mieszkaniowych. 

12. 23 października 2002r w Domu Kultury „Świt" 

odbyły się uroczystości z okazji Dnia Seniora. 

Uczestniczyło w nich ponad 300 osób. 

13. Od października 2002r redagujemy i wydajemy 

gazetkę „Nasz Głos", która stała się organem 

informacyjno-kulturalnym naszego Oddziału. 

14. Do I Zjazdu Zarząd kończył kadencję w 19 oso-

bowym składzie. W większości wywodzących się 

z dawnego Koła nr 11 

15. 11 czerwca 2003 roku I Zjazd Delegatów Oddzia-

łu powołał nowy Zarząd, na czele którego stanął 

inŜ. Remigiusz Sikora 
cd w następnym numerze 

Park Bródnowski 2 09 2009 

Bródno tak się zmieniło 

wokoło wielkie bloki 

A w środku osiedla park uroczy 

Roztacza miłe widoki 

To woda, fontanna wzbija ją w górę 

mają na co patrzeć nasze oczy 

W pogodne dni siedzimy godzinami 

zachwycamy się parku urodą  

PogrąŜyć się marzeniami 

One Ŝycie nam osłodzą 

Jedno jest pewne, tu spędzamy czas 

Tym parkiem się zachwycamy 

On kusi tak bardzo nas 

Tu miło odpoczywamy 

B. Gutowska 


