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Biuletyn Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek 

Strofy od serca 

 

 

W naszym Osiedlu jest  
koło związkowe, 

w którym miło upływa czas, 
tutaj spędzamy Ŝycia połowę 

 i zapraszamy Was !!! 

W kole znikają kłopoty,  
troski, 

nie martwi się nikt 
 i nie nudzi, 

w grupie łagodzą się 
 dolegliwości 

 i spotkasz miłych ludzi. 

Wspólnie pójdziemy na  
spacer, do kina, teatru,  
na koncert a czasem 

gdzieś na wycieczkę po kraju 
 i wspólne ognisko 

 pod lasem. 

Z nami przeŜyjesz niejeden 
 szczęśliwy  dzień radosny , 

w plenerze Ŝegnanie lata 
 i powitanie wiosny. 

 
Walentyna Harasimczuk 

Warszawa, styczeń 2005 r. 

Fundacja PRACA dla NIEWIDOMYCH uruchomiła Ośrodek Pomocy 

Prawnej dla Osób Niepełnosprawnych. Specjaliści będą udzielać porad 

prawnych osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w Warszawie i w 

Powiecie Warszawa Zachód. Ośrodek mieści się w siedzibie Fundacji 

„Praca dla Niewidomych” w Warszawie, ul. Jasna 22, pok. 201, II pię-

tro.  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na  

stronie internetowej  WWW.fpdn.org.pl 

Lato seniorów czyli CUDU na BRÓDNIE nie było 

W ostatnim numerze gazetki NASZ GŁOS zadaliśmy pytanie – 
Czy Bródno jest przyjazne seniorom? Aby znaleźć odpowiedź 
spytałem o zdanie seniorów spotkanych 15 sierpnia br w Parku 
Bródnowskim podczas występów artystycznych z okazji Święta 
Wojska Polskiego. 

Większość zapytanych początkowo ciepło wyraŜała się o włoda-
rzach dzielnicy. Słychać było wiele podziękowań za piękny park, za 
stałą opiekę nad nim, za akcję LATO W MIEŚCIE dla dzieci, za im-
prezy organizowane w Parku Bródnowskim. 

Wątpliwości, a czasami wręcz oburzenie wywoływał brak jakichkol-
wiek informacji o przewidywanych imprezach organizowanych przez 
Ratusz. Zapytani czuli się ostentacyjnie lekcewaŜeni przez pracow-
ników Urzędu Dzielnicowego. Mam tu osobisty wątek. W ubiegłym 
roku, podczas dyskusji na temat przestrzeni miejskiej w Parku Bród-
nowskim z udziałem Pana Burmistrza Krzysztofa Bugli oraz artysty 
rzeźbiarza Pawła Althamera zwracałem uwagę na brak informacji 
dla uŜytkowników parku. Prosiłem o zainstalowanie tablic informa-
cyjnych bądź artystycznych bram wejściowych do parku z miejscem 
na wywieszenie ogłoszeń w okolicach ulic Boliwara i Wyszogrodz-
kiej. Nie doczekałem się realizacji prośby. Ponownie prosiłem rad-
nych podczas festynu 29 maja br – bez skutku. Organizowanie im-
prez i nie zadbanie o publiczność wydaje się marnotrawstwem. 
Trudno to zrozumieć. Pomysły artystyczne w parku pochłonęły juŜ 
niemałe koszty. Czy wszystkie były celowe? - Mieszkańcy dziwią 
się postępowaniu urzędników. 

Kolejna sprawa wzbudzająca niezdrowe emocje to Domy Kultury 
zamykane dla seniorów na okres wakacyjny. – Pozbawienie ludzi 
starszych opieki, do której zostali przyzwyczajeni, wydaje się dale-
kie od poprawności. Starsi ludzie są często nieporadni, biedni i by-
wa, Ŝe nie stać ich na letnie wyjazdy. Dodatkowo zaś czują się za-
wiedzeni, kiedy o pobliskich imprezach dowiadują się za późno albo 
wcale. Nikt nie myśli o tych potrzebach seniorów, mieszkańców na-
szej dzielnicy. 15 sierpnia uŜytkownicy parku kolejny raz narzekali 
na brak informacji. CUDU NA BRÓDNIE nie było.    M. Z 
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MYŚL DNIA: 

Goniliśmy za pieniędzmi kosztem 
zdrowia, dziś szukamy zdrowia 

kosztem pieniędzy  
 

UŚMIECHNIJ SIĘ: 

  - Kochanie!    
   Kto tak wrzeszczy pod naszym oknem? 

 -  To tylko mój cichy wielbiciel  
   z koła emerytów. 

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. 

Praga, Bródno czy … Targówek? 

Lipiec 2010. Upał. Temperatura grubo powyŜej 30 st. C . W mieszkaniu z betonu Ŝar nie do 
zniesienia. Wychodzę do pobliskiego parku. W cieniu drzew, obok 
malowniczego jeziorka łatwiej mi będzie przetrwać ten trudny 
czas. MoŜe uda się porozmawiać ze starszymi mieszkańcami Bród-
na, namówić na zwierzenia? 

- Na ławeczce juŜ odpoczywa kilka znajomych osób, przewaŜnie emerytów.  

Przeprowadzam wśród nich błyskawiczną sondę. – Z czego najbardziej są 

zadowoleni mieszkańcy Bródna?  - Bezapelacyjnie zwycięŜa park. Jest 

piękny. To duma mieszkańców Bródna. 

* Bródno posiada coś, czego brak większości innych blokowisk. Autentyczny park, który działa  na 

mieszkańców osiedla jak magnes. Ponad 25 ha zieleni wśród betonowych bloków robi wraŜenie. Mo-

Ŝemy się czuć jak w raju kiedy wchodząc do parku zostawiamy za sobą gwar ruchliwych ulic. Drzewa 

zasłaniają budynki stwarzając klimat do wypoczynku. Do tego dochodzą jeziorka, urocze alejki. 

* Dziś Bródno to zupełnie sympatyczna dzielnica. Posiada teŜ swoją atrakcję turystyczną w postaci 

rekonstrukcji osady z X i XI wieku powstałej na szlaku handlowym ze wschodu. Od tej osady i brodu 

na Brodni wzięło nazwę całe Bródno. 

* Kiedyś tereny Pragi, kojarzone były ze stojącymi w bramach złodziejami i podpitymi lumpami  

a Bródno czy Targówek uwaŜano za dzielnice biedoty -   rozwija się rozmowa 

* Pewnie tak było. Dzisiaj to juŜ zupełnie inny świat. Tylko jedno się nie zmieniło. Bogaty nie jestem 

* Nawet Praga staje się dziś modnym centrum kulturalnym. Słyszeliście o zagłębiu kulturalnym na 

Ząbkowskiej, InŜynierskiej, 11Listopada?  

* MoŜe to i ciekawe, ale ja jestem juŜ za stary. Zresztą dla mnie za daleko. 

* W sobotę znów w parku wyświetlają film. Nie wiecie jaki?  

* Szkoda, Ŝe Domy Kultury wokół parku zamykają się dla seniorów na okres wakacyjny. Nie ma 

gdzie się spotkać, szczególnie kiedy pada deszcz. 

* Praga, co to jest Praga? Zaczynam się w tym gubić. Odkąd pamiętam, mieszkałem na Pradze, tam 

się urodziłem; dokładniej, na Grochowie na Pradze Południe, aŜ do 70 roku kiedy to przeprowadzi-

łem się znów na Pragę, tym razem Pragę Północ, na nowe osiedle Bródno. Mieszkam tu do dziś. Nie 

zmieniałem miejsca zamieszkania a mimo to mieszkam obecnie w dzielnicy … Targówek do której 

nigdy nie czułem sentymentu. Tak to kolejne reformy administracyjne ‘wyprowadziły” mnie z Pragi.  

* Wiecie? Pokazywał mi kiedyś sąsiad z bloku swój dowód osobisty a w nim zapis. Miejsce urodzenia 

- Głodna Wieś. Pochodził z tych stron. Chciał postawić dom ale nie dostał pozwolenia. Jak budowano 

osiedle Bródno, jego drewniak  rozebrano a on dostał mieszkanie w bloku. Przypominał, Ŝe nie jest z 

Bródna, Pragi ani Targówka, tylko z Głodnej Wsi.     Marek        http://redakcja-miedzypokoleniowa.blogspot.com/ 

Krótki harmonogram działalności Koła nr 15 
do końca bieŜącego roku: 
31 sierpnia - spotkanie powakacyjne Zarządu 
26 październik - spotkanie z członkami z okazji Dnia 
Seniora 
28 listopad - spotkanie Zarządu Koła z Jubilatami 
22 grudnia - spotkanie wigilijne z członkami Koła 
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Marzenia się spełniają! 
 

Potwierdzić tę tezę moŜe kaŜdy 
uczestnik dwudniowej wycieczki, 
którą zorganizował Zarząd Rejono-
wy PZERiI Warszawa Targówek w 
dniach 29-29 czerwca 2010 roku. 
Przemyślana organizacja kroczyła 
śladami historii i obejmowała nastę-
pujące etapy zwiedzania: 
1. Zamek w Nidzicy 
2. Wieś Tatary z pomnikiem przyro-
dy, jakim jest „Kamień tatarski” 

3. Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie 
4. Ostróda wraz  Zamkiem i miejscowym Muzeum 
5. Krótki „oddech” nad pięknym Jeziorem Drwęckim oraz za-
kończenie pierwszego dnia w Piławkach, w uroczym OW 
„Bajka” 
6. Obiadokolacja i wygodny nocleg 
7. Dzień drugi – śniadanie i przejazd na przystań 
8. godz. 8 00  Statek „Pingwin” zabiera wycieczkowiczów  w 
rejs marzeń – widoki piękne. Mnóstwo ptaków. Raj. 
9. Obiad na statku – smaczny. 
Wycieczka ta była Ŝywą lekcją historii i przyrody ale równieŜ 
relaksem i odpoczynkiem. Do dyspozycji wycieczkowicze mie-
li wygodny autokar i znakomitego kierowcę. Nawet pogoda 
sprzyjała wraŜeniom.   Uczestnicy dziękują Zarządowi za wycieczkę. 

Na ulicy Po-
rannej Bryzy 
zawalił się je-
dyny, drewnia-
ny mostek, 
będący doj-

ściem do dalszych domów. 
Obecnie mieszkańcy muszą 
omijać go, przechodząc kilka 
ulic dalej lub przez drzwi, poło-
Ŝone przez któregoś z sąsia-
dów. Sytuacja  w zasadzie nie 
zmieniła się od ubiegłego roku. 
Tylko drzwi teŜ juŜ nie ma i po-
zostało jedynie przejście dołem 
przez kamienie lub górą po ru-
rze. Jak widać władze dzielnicy 
nie robią 
niczego 
dla miesz-
kańców  
w tej spra-
wie.  
 
Pozdrawiam. Krystyna Podgórska  Koło nr 7 

Jak spędzam lato? 

Jestem emerytką, naleŜę do P.Z.E.R.i I. 
Moja emerytura to 1.240 zł. Przepraco-
wałam 40 lat w PRL-u tak jak umiałam 
najlepiej dla Polski. Dziś mam 75 lat. JuŜ 
nie to zdrowie i nie te pieniądze, by cie-
szyć się pełnią Ŝycia. Lato od 3 lat spę-
dzam na Bródnie, bez wyjazdów z róŜ-
nych względów (finansowych teŜ). Moje 
wczasy to, tu na Bródnie, wizyty u leka-
rza. Godzę się ze swoją starością i tym 
jak jest. Las Bródnowski daje mi wiele 

radości. Tu jeszcze moŜna usłyszeć śpiew kosa i innych ptaków. Są 
wspaniałe ścieŜki, ławeczki. Na prawdę relaks w pełni! A kiedy przycho-
dzi ten moment, Ŝe juŜ się nie chce w Polskę daleko, to zachęcam kaŜ-
dego do Lasu Bródnowskiego. Tu moŜna wiersz napisać, ksiąŜkę czytać 
i spokój od telewizji, cen, podwyŜek itp. Tu czuję się wypoczęta. Tu nie 
myślę o mojej emeryturze. Jakoś jutro będzie. MoŜe nie będzie gorzej?     
H.T    Koło 4 

INTERWENCJE 

bo wtedy pójdą do Klubu Seniora. Tam 

nie są samotni. I mają tylko Ŝal i zadają 

pytanie: dlaczego latem Kluby Seniora 

są pozamykane? "Relax" zamknięty, 

"Jowisz" zamknięty, "Podgrodzie" teŜ 

nieczynne. Prosimy: Ludzie! Otwórzcie 

Kluby Seniora latem! Emeryci to teŜ 

mieszkańcy Bródna.  

Wiemy, Ŝe Dzielnica duŜo dla nas robi, 

wierzymy, Ŝe przyszłe lato spędzimy w 

milej atmosferze z Klubami Seniora ale 

jest jeszcze jeden problem.  

    Mamy prośbę do Urzędu Dzielnicy. 

informujcie nas o imprezach organizowa-

nych w Parku Bródnowskim, w Ratuszu.  
                    Halina Trybenek 

PS. Nic bardziej nie denerwuje jak informacja o 
ciekawej imprezie, która się odbyła a ja o niej 
nie wiedziałem wcześniej nic. Nie pierwszy rok 
czekam na tablice informacyjne w okolicy 
ulic Boliwara, Wyszogrodzkiej. Urzędnicy wie-
dzą o imprezach i mogą być z siebie zadowo-
leni ale  500m dalej od Ratusza mieszkańcy  
Ŝyją w głuszy informacyjnej lub informacje do-
cierają w ostatniej chwili, kiedy nie moŜna z 
nich korzystać. Chyba warto zrobić coś, 
co jest potrzebne mieszkańcom?.    Red. 

Głos Emerytów: Lubimy czytać, Ŝe jest dobrze, fajnie - lato, upały, 
wyjazdy, wczasy itp. A ja napiszę na przekór, Ŝe: wcale nie jest tak 
wszystkim dobrze, ani fajnie, ani cieszyć się z upałów, ani nie stać 
wszystkich na wyjazdy, wczasy itp. Bo tak dziś dzieli się społeczeń-
stwo: bogaci, biedni i jeszcze biedniejsi.    Ale jakie myśli krąŜą po 

głowach emerytów, których nie stać na te przyjemności? Ano narzeka-

ją, kryjąc się w cieniu pod blokiem. Modlą się, by juŜ był koniec lata,  
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Kalendarium O/R Warszawa Targówek 

RóŜnie spę-
dzają wakacje  
seniorzy z 
Bródna. Jedni 
zapełniają ła-
weczki w Par-
ku, inni na 
Starówce słu-
chają koncer-
tów : Jazz na 
Starówce”. 

Niektórzy szczęśliwcy uczestniczą w wy-
cieczce Kana-
łem Elblą-
skim, lub 
choćby do 
Filtrów War-
szawskich.  

Po prawo mi-
gawka z rejsu po Narwi pod-
czas wycieczki do 
Pułtuska. 
Interwencja jednej  
z koleŜanek przyczy-
niła się do naprawy 
wejścia do Koła nr 2. 

Obrazki z Ŝycia seniorów 

• Zarząd Okręgowy PZERiI organizuje 
w dniach 25-26 sierpnia wycieczkę 
do Wrocławia 

• Rocznica wybuchu II wojny świato-
wej  -   uroczystość w Ratuszu 

• 2 września — wycieczka do Muzeum 
Powstania Warszawskiego 

• 8 września wycieczka w Góry  
Świętokrzyskie, Kielce, Chęciny 

• 11—18 września — turnus  
artystyczny  w Kamieńczyku 

• 12 września — rejs statkiem  
do Serocka 

• 12 września — PoŜegnanie lata  
w Parku Bródnowskim 

• Październik— listopad  - kina, teatr 

• Październik— zwiedzanie Cytadeli 

• Listopad— wycieczka  
do śelazowej Woli 

• Wigilia 

• Sylwester 

RóŜyczka 

  

Zmokła róŜyczka w ogródku małym, 

bo dziś od rana deszcze padały. 

Samotnie rośnie bez parasola, 

lecz jaka piękna barwa czerwona 

        Codziennie patrzeć na ciebie mogę, 

        lecz dziś deszcz zmoczył Twoją urodę. 

        Sponiewierane płatki kwiatu 

        na ziemi leŜą w mokrym piachu. 

Lecz miej róŜyczko taka nadzieję, 

po deszczu zawsze wiatr powieje. 

Osuszy łezki po wielkiej stracie 

i piękna będziesz znów na rabacie. 
            Halinka Trybenek 

Burza  
z 6 sierpnia 
dokonała 
wiele szkód 


