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W okresie styczeń, luty i marzec, organizowane będą zabawy karna-
wałowe oraz szereg spotkań okolicznościowych, jak „Dzień Babci", czy 
„Topienie Marzanny" w Kamieńczyku nad Liwcem. 

W miesiącu kwietniu przeprowadzamy akcję „Spotkań Wielkanocnych" 
w kaŜdym kole, w kaŜdym  osiedlu, uroczyste  Spotkanie  Wielkanocne  
Zarządu  oraz uroczyste  obchody „Światowego Dnia Inwalidy". 

Maj  - czerwiec to organizacja wycieczek i organizacja „Turnusów reha-
bilitacyjno wypoczynkowych. Nad morzem w Dźwirzynie - planowane są 
cztery turnusy oraz    w kwietniu - turnus rehabilitacyjny, świąteczny. 

W czerwcu  zamierzamy  zorganizować w Kamieńczyku    „Warsztaty 
artystyczne" dla naszych twórców, malujących, haftujących i innych oraz 
zorganizowanie dorocznego  integracyjnego  spotkania plenerowego  
naszych  członków w Kamieńczyku k/Wyszkowa, realizowane pod ha-
słem „Święto Kupały". 

Od sierpnia do końca października organizowane będą wycieczki, je-
sienne turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne w Dźwirzynie nad mo-
rzem oraz w Muszynie. Spotkania w kołach, imprezy plenerowe w formie 
„Pikników" np. grzybowy z ogniskami i zabawami. 

Pod koniec września planujemy zorganizować uroczyste obchody  
10 lecia wydawania naszej gazetki „Nasz Głos" 

W listopadzie chcemy zorganizować jak co roku uroczyste obchody 
Światowego Dnia Seniora w Domu Kultury. „Świt" według dotychczaso-
wego scenariusza oraz spotkanie integracyjne „Przyjaciół i Sponsorów" 
naszego Oddziału. 

W grudniu, jak co roku planujemy serię spotkań w Kołach i Zarządzie  
z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. 

Przez cały rok   prowadzić  będziemy „Akcje pozyskiwania Ŝywności i jej 
rozprowadzania wśród naszych członków i nie tylko, dalej problemem 
jest jej transport z Fundacji „Bank śywności   SOS".   Chcemy tą akcję   
utrzymywać   szczególnie  dla  tych  o  małych  moŜliwościach finansowych 
i do tego niepełnosprawnych. 

inŜ. Remigiusz Sikora  

Dzielnica Targówek, miejsca 
postojowe a miejsca parkin-

gowe… 

 Po lekturze artykułów  z 
gazety Echo Targówka, Bród-
na i Zacisza: z dnia 08.10.2010 
Walka o parkingi na Orłowskiej 
z dnia 22.10.2010 „Robią z 
nas złodziei”, oraz, z dnia 
03.12.2010 „Strajkują na Or-
łowskiej”, nasuwa się wnio-
sek, Ŝe były pisane w związku 
z kampanią wyborczą do sa-
morządów, na zamówienie 
pewnej wpływowej grupy osób. 
Autor artykułów nie analizuje 
problemu i sytuacji w jakiej 
znajdują się mieszkańcy Tar-
gówka, która dotyczy braku 
wyznaczonych miejsc postojo-
wych przynaleŜnych do ich lo-
kali, tylko pisze o miejscach 
parkingowych, które Zakład 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami Targówek próbuje likwi-
dować pod hasłami: „ dzikich 
parkingów”, „Eko – terrory-

stów”…itp. 

 Mieszkańcy Orłowskiej 
1, 2, 3, 5 w 1998 roku uzyskali 
zgodę, od ADM obecny ZGN, 
na piśmie, z mapą lokalizacyj-
ną terenu na zorganizowanie 
(na własny koszt) miejsc posto-
jowych przed swoim blokiem. 
W dniu 14.10.2010 roku dyrek-
tor ZGN Targówek podjął nie-
udolną próbę likwidacji miejsc 
postojowych, bez uchylenia 
wcześniej wydanej decyzji. Nie 
zostało równieŜ wdroŜone po-
stępowanie egzekucyjne w ad-
ministracji i braku klauzuli o 
natychmiastowej wykonalności 
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     Powstała sekcja brydŜowa 
Dzięki pomocy Związku seniorzy - bry-

dŜyści mogą spotykać się we wtorki  

i czwartki o godz. 15  

w klubie PODGRODZIE.  
 Zapraszamy nowych graczy!!! 

Odbył się pierwszy, noworoczny turniej 
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Członkowie Koła nr2 przekazują serdecznie 

podziękowania Supermarketowi 

CARREFOUR 

za dary, które wzbogaciły ich stół świąteczny  

podczas spotkania 16 grudnia 2010r 

UŚMIECHNIJ SIĘ: 

       Zapytał się wnuczek 90 letniego     

       dziadka, jak się czuje? 

      - Teraz to dobrze, ale co będzie na  

        starość? - martwi się dziadek. 

OD REDAKCJI: 

W gazetce mogą się ukazywać tylko te wiadomości 
jakie dotrą do redakcji. Zainteresowani przedstawie-
niem swojej działalności mogą  przesyłać informacje 

na adres:  naszglos@onet.eu lub pozostawić w lokalu      
Zarządu  najlepiej w formie elektronicznej. Red. 

Koniec pracy zawodowej i co dalej…  

Przejście na emeryturę nigdy nie jest łatwą decyzją poniewaŜ wnosi wiele zmian w Ŝyciu codziennym. 
Szczególnie, jeśli dotyczy to  osoby Ŝywotnej i energicznej. Zmieniają się wtedy priorytety, rozkład zajęć. 
Mimo to zostaje sporo wolnego czasu, który nie wiadomo jak zagospodarować.  
Chcąc uniknąć zgnuśnienia w domowych pieleszach postanowiłam szukać kontaktów z innymi ludźmi, 
które po ukończeniu pracy zawodowej prawie zanikły a teraz  trochę mi ich brakuje.  

UwaŜam, Ŝe jestem dobrym przykładem podjęcia takich działań. Z ostatnim dniem sierpnia ubiegłego roku 
zakończyłam pracę zawodową i stanęłam przed wyborem dalszej aktywności lub popadnięcia w apatię. 
Nie poddałam się i szukałam dalszej drogi.  
Wstąpienie na Uniwersytet Trzeciego Wieku kolidowało z zasłuŜonym wypoczynkiem i regeneracją w sa-
natorium, więc w grudniu zapisałam się na gimnastykę w klubie „Junona”. 
Zajęcia wypełniały mój czas, ale były zbyt forsowne i niedostosowane do stanu mojego zdrowia. Tym sa-
mym nie dawały mi oczekiwanej satysfakcji.  

Mam jednak poczucie, Ŝe nic nie dzieje się przypadkowo, bo to właśnie tam dowiedziałam się o klubach 
emeryckich działających na terenie dzielnicy. Z początkiem stycznia razem z męŜem zgłosiliśmy się do 
koła nr 4 działającego przy Klubie „Relax”. Otrzymaliśmy legitymacje przynaleŜności do Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Warszawa – Targówek. 

Szybko okazało się to strzałem w dziesiątkę. JuŜ w lutym spędziliśmy miło czas na zabawie karnawałowej 
w klubie „Junona”, gdzie poznaliśmy grono osób naleŜących do koła od dłuŜszego czasu. Dwa tygodnie 
później byliśmy w kinie Świt na występach Marcina Wyrostka – utalentowanego akordeonisty i zwycięzcy 
drugiej edycji programu „Mam talent”. Następnym wyjściem dzięki aktywności zarządu było przedstawie-
nie w teatrze „Buffo”. TuŜ przed świętami Wielkiej Nocy mieliśmy moŜliwość podzielenia się symbolicznym 
jajkiem ze współtowarzyszami w klubie „Junona”. W kwietniu obchodziliśmy bardzo uroczyście Dzień In-
walidy w Domu Kultury „Świt” oraz umoŜliwiono nam zwiedzanie kuluarów sejmowych. Następnym przy-
jemnym spotkaniem był Dzień Matki w klubie „Relaks”.  

W czerwcu odpoczywaliśmy z męŜem dwa tygodnie w nadmorskiej miejscowości i korzystaliśmy z zabie-
gów fizykoterapii. 

W wakacje mieliśmy czas dla rodziny, na spacery i wycieczki rowerowe, ale juŜ we wrześniu wróciliśmy z 
ochotą na spotkanie przy ognisku na terenie PGR Bródno. 

Na początku października pojechaliśmy z kołem na jednodniową wyprawę autokarową do Kozłówki i Na-
łęczowa. 

Potem czekały nas jeszcze inne uroczystości, obcowanie z kulturą, wyjścia do teatrów , okazjonalne spo-
tkania integracyjne oraz duŜo dobrej zabawy, poszerzania kręgu znajomych, przyjaciół i ciągle nowych 
doznań, które nie pozwalają nam zatrzymać się w miejscu, by ubolewać nad zdrowiem lub losem. Pogoda 
ducha wywoływana ciągłą aktywnością i świadomością przydatności w społeczeństwie pomaga nam ja-
sno patrzeć na jesień Ŝycia i cieszyć się kaŜdą chwilą, czego i Państwu Ŝyczę.   AP Koło nr 4 
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Noworoczny Turniej brydŜowy seniorów w klubie  

                   PODGRODZIE 

Trudna praca przy rozładunku 
Choć ciemno, choć zimno, to Komisja Socjalno – Bytowa 
wraz z wolontariuszami musi przyjąć dary, aby potem  
w spokoju porozdawać je członkom Związku.  

O te piękne dyplomy wal-
czyli seniorzy w Noworocz-
nym Turnieju BrydŜa  
Towarzyskiego w klubie 
PODGRODZIE 4 01 2011 

Jednak napracować się 
trzeba. 

  Dziękujemy tym, którzy 

pomagają w transporcie. 

zatwierdzonej przez uprawniony podmiot. Przy 
pomocy StraŜy Miejskiej próbowano zastra-
szyć i usunąć właścicieli i pojazdy. Do tego 
typu egzekucji StraŜ miejska nie posiada 
uprawnień. Po interwencji POLICJI odstąpiono 
od dalszej egzekucji. Zdemolowany teren  przy 
uŜyciu cięŜkiego sprzęt do dnia dzisiejszego 
pozostaje w nieładzie i nie jest zabezpieczony, 
stwarzając potencjalne zagroŜenie dla bezpie-
czeństwa dzieci zwłaszcza w okresie zimo-
wym. W rzeczywistości ludzie z ulicy Orłow-
skiej, Turmonckiej Smoleńskiej, i innych, nie 
walczą o miejsca parkingowe, jak opisuje 
„Echo”, lecz o miejsca postojowe przynaleŜne 
(z mocy prawa) do lokali mieszkalnych kwate-
runkowych, własnościowych i spółdzielczych. 
Suma tych miejsc na osiedlu, o określonych 
parametrach technicznych – daje prawo wy-
dzielenia z nieruchomości wspólnej, terenu 
spełniającego wymogi miejsc postojowych dla 
mieszkańców stałych, gości i słuŜb ratowni-
czych. Uporządkowanie tego problemu i 
uwzględnieniu w planach zagospodarowania 
przestrzennego, zapewni prawidłowe i bez-
pieczne rozwiązanie planów komunikacyjnych 
na osiedlach.  Na temat miejsc postojowych 
wypowiedział się m.in. gospodarskim okiem  
zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek pan  
Janusz Janik  na łamach Nowej Gazety Pra-
skiej pt. „ Szansa dla Wspólnot ”. Artykuł do-
stępny na stronie internetowej w archiwum No-
wej Gazety Praskiej. 

 Problem związany z miejscami postojo-
wymi dla pojazdów nie dotyczy tylko dzielnicy 
Targówek. DuŜy chaos i zamieszanie wprowa-
dziła ustawa o nowelizacji zasad ruchu drogo-
wego. Na ten temat ukazał się na łamach Ga-
zety Prawnej  nr  284/2879/ z 22.12.2010 ro-
ku, bardzo ciekawy i pouczający artykuł pióra 
red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „ Na osie-
dlach panuje chaos ”. Z treści  w/w artykułu 
wynika, Ŝe brak wyznaczonych miejsc postojo-
wych na osiedlach zmusza mieszkańców do 
zostawiania samochodów w sposób nie zorga-
nizowany. Parkują gdzie się da i później są 
karani przez StraŜ Miejską.  

Tymczasem, zgodnie z prawem o ruchu drogo-
wym od 04.09.2010 r. Policja i StraŜ Miejska 
mogą egzekwować przepisy wynikające ze 
znaków i sygnałów drogowych takŜe na osie-
dlach. Jednak, aby wyegzekwować te nowe 
uregulowania prawne niezbędne jest  wydanie 
dodatkowych rozporządzeń, dotyczących: 
1. znaków strefy ruchu, 
2. zasad ustanawiania strefy ruchu Cd str4 
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• 4 styczeń — Noworoczny Turniej BrydŜa 

Towarzyskiego w klubie PODGRODZIE 

• 11 styczeń — prezentacja twórczości 
członków Koła nr 2 podczas spotkania 

klubowego 

• 14 styczeń zabawa w Kole nr 4 

Kalendarium O/R Warszawa Targówek 

 

Obrazki z Ŝycia seniorów 

Grudzień tradycyjnie obfituje  w spotkania świą-
teczne. Przedsmak dało spotkanie z Przewodni-
czącymi Kół (9 XII) w lokalu Zarządu. JuŜ następ-
nego dnia w Klubie LIRA odbyło się świąteczne 
spotkanie Zarządu Oddziału, na które przybyli 

włodarze naszej Dzielnicy 

Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek 
Ŝywo włączył się w akcję świątecznej pomocy naj-
uboŜszym. Członkowie Komisji Socjalno-Bytowej 

brali udział w sortowaniu darów otrzymanych pod-
czas zbiórki w supermarketach. W wyniku tej pracy 
otrzymali do rozdziału niewielką pulę Ŝywności róŜ-
nego asortymentu. Zarząd Oddziału w porozumieniu 
z Komisją Socjalną przeznacza uzyskaną Ŝywność 
dla najuboŜszych. Przygotowane paczki są róŜnej 

zawartości zaleŜnej od tego, co z potrzeby serca ofia-
rowali ludzie dobrej woli. Komisja przygotowała nie-
zbędne listy osób, do których dotrą ofiarowane dary. 

Dziękujemy OFIARODAWCOM 

Alicja Majewska 
w pięknym recita-

lu w Ratuszu a 
potem uroczyste 
zapalenie świą-
tecznego oświe-

tlenia wraz  
z Burmistrzem  

G. Zawistowskim 

na drogach wewnętrznych. 

W tym miejscu jest dyskusyjne stwierdzenie 
Pani Redaktor, Ŝe po ukazaniu się tych dwóch 
rozporządzeń będzie moŜna karać uŜytkowni-
ków samochodów parkujących na Osiedlach. 
Naszym zdaniem będzie moŜna karać jedynie 
przypadkowych gości, odwiedzających człon-
ków rodzin i znajomych. Stali mieszkańcy 
obronią się przed postępowaniem mandato-
wym, jak i w postępowaniach odwoławczych 
przed sądami wskazując jako winnego Prezy-
denta m.st. Warszawy. 

Z uwagi na powyŜsze  apelujemy do społecz-
ności lokalnych o powszechną społeczną dys-
kusję w związku ze zbliŜającymi się wyborami 
do Parlamentu!!! 

Wyk: WP/JP Jerzy Pecura p-cy  Koła Nr 6 PZERiI 


