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Sprawozdanie
z obchodów Światowego Dnia Inwalidy
w Oddziale Rejonowym Warszawa Targówek w roku 2012.
W Oddziale Rejonowym Warszawa Targówek działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są jako praca ciągła. W Oddziale jest 315 członków
- osób niepełnosprawnych ( w Prezydium na 5 osób,  4 to osoby niepełnosprawne).

NASZ GŁOS
/ emerytów, rencistów i inwalidów /
Niełatwo jest żyć
emerytom, rencistom i inwalidom
gdy niedostatek doskwiera,
a w sklepie trzeba myśleć czy kupić 10 czy 20 dekagramów,
białego sera.
Jak przeżyć z naszych świadczeń?
Opłacić czynsz, wykupić leki,
skąd wziąć środki na nie oto jest nasz problem wielki
i nasze pytanie.
Czekamy na poprawę naszej sytuacji,
liczymy, że coś się zmieni,
nie możemy żyć stale spychani na
margines, niepotrzebni i upokorzeni.
Chcemy, ażeby inwalida czuł się
człowiekiem, nie żebrał pomocy,
litości, by emeryt sędziwy
nie grzebał w śmietniku,
lecz godnie dożywał starości
Zwracając się do Władz wołamy:
"Doradźcie Państwo nam
zatroskanym ciężarem codzienności,
jak mamy przeżyć z naszych
niskich świadczeń
i w biedzie nie stracić godności”?
Walentyna Harasimczuk 2002 r.

Celami organizacji tych obchodów w Oddziale Rejonowym Warszawa Targówek
jest:
1. zwrócenie szczególnej uwagi na problemy osób niepełnosprawnych. Na grupę naszego społeczeństwa, która potrzebuje pomocy, wsparcia, codziennej troski,
dobrej opieki zdrowotnej. Nie zawsze o tym pamiętamy, a szczególnie Władze,
potrzebne są działania, które ograniczą skutki niepełnosprawności. – Ten cel został
osiągnięty!
2. Rozszerzenie i utrwalanie działań integracyjnych i aktywizujących, środowisko
osób niepełnosprawnych w Kołach Związkowych, w osiedlach Dzielnic - Ten cel
został osiągnięty!
3.Uzyskanie świadomości współżycia i współpracy, pokonanie bariery osamotnienia i przygnębienia, tworzenie potrzeby przynależności do grupy, w kołach i wśród
sąsiadów– Ten cel został osiągnięty!
4. Aktywni działający na rzecz innych, otrzymają satysfakcję i uznanie swojej pracy – jest to bardzo ważne – Ten cel został osiągnięty!
  W tym roku 17 kwietnia uroczyste obchody ”ŚWIATOWEGO DNIA  INWALIDY - 2012” zorganizowane Przez Prezydium Zarządu w Domu Kultury „Świt”,
pod hasłem:   
„Wspierajmy osoby niepełnosprawne w pełnieniu ról społecznych
i gospodarczych”
Odbyły się pod   Honorowym Patronatem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Pana Grzegorza Zawistowskiego i Pana Zbigniewa Poczesnego.
Uroczyste spotkanie otworzył Zastępca Przewodniczącego O/R, Zbigniew
Skrabski, a Przewodniczący Zarządu
O/R inż. Remigiusz Sikora powitał szanownych Gości:    Zastępcę Burmistrza
Dzielnicy Pana Krzysztofa Mikołajewskiego oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Pan Andrzej Dębski - reprezentujących Władze Dzielnicy Targówek,. Bardzo serdecznie powitał
Dyrektora Domu Kultury „Świt” Pana Jacka Białka , Panią Lidię Witke reprezentującą Zarząd SM „Bródno”, Panią Sobótkę Przewodniczącą Komisji Społeczno
Wychowawczej Rady Nadzorczej RSM „Praga”, Pana Andrzeja Kowalskiego Kierownika Administracji Osiedla „Generalska” RSM „Praga”, Panią Dorotę Ziemiańczyk Kierownika Działu Opieki Specjalistycznej, reprezentującej Ośrodek Pomocy
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Społecznej Dzielnicy Targówek, oraz wszystkich Kol. i Kol. członków Oddziału niepełnosprawnych, Zarządów Kół reprezentujących wszystkie 11 kół. Przewodniczący Zarządu O/R inż. Remigiusz Sikora zapoznał zebranych z „Komunikatem”
Zarządu Głównego Związku, dotyczącego obchodów Światowego Dnia
Inwalidy w roku 2012,   z  Gości głos zabierali: Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Pan Krzysztof Mikołajewski, Dyrektor Domu Kultury „Świt”
Pan Jacek Białek, którzy identyfikowali się z działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych i realizowanymi działaniami Oddziału w tym zakresie deklarując zrozumienie i wspieranie tych działań.  Przewodniczący
Zarządu Oddziału serdecznie podziękował za wspieranie dotychczasowe
wszystkim Przyjaciołom Oddziału i prosił o dalsze działania dla naszego
środowiska.
Po tych wystąpieniach, nastąpiła część artystyczna,  były to występy 20
osobowego Teatrzyku Dziecięcego „Małe Co nie Co”, spektakl pt.
„W Karzełkowie”  pod  kierownictwem Pań: Renaty Dąbrowskiej i Anny
Chmielewskiej ze Szkoły Podstawowej  Nr 277. Wszystkie piosenki,
inscenizacje nagradzano gorącymi oklaskami.  Panie w podziękowaniu
otrzymały z rąk Przewodniczącego bukiety kwiatów a dzieci otrzymały
w podzięce po czekoladzie.
Po dziecięcych występach uhonorowano 22 niepełnosprawnych
działaczy i osoby wspierające szczególnie w akcji żywnościowej
Dyplomami Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego, które mimo
niepełnosprawności działają w Oddziale społecznie na rzecz innych.
Dyplomy, kwiaty  oraz nagrody w formie paczek, które  wręczał
Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego inż. Remigiusz Sikora.
Po oklaskach i gratulacjach dla wyróżnionych, osoby nagrodzone zaproszono
wraz z Gośćmi na spotkanie z Zarządem Oddziału.  
Na zakończenie Przewodniczący dziękując Działaczom, Gościom, Sponsorom wspierającym i  wszystkim  – uczestnikom
za przybycie na te uroczyste obchody „Światowego Dnia Inwalidy”, zaprosił wszystkich do odebrania słodkiego
upominku w formie  czekolady, oświadczając, że dzięki wsparciu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie  z funduszy
PFRON zostały ufundowane nagrody, upominki i spotkanie. Do nagrody drugą książkę dołożył Urząd Dzielnicy,
a część artystyczną zabezpieczył Dyrektor Domu Kultury „Świt” Pan Jacek Białek. Wszyscy podziękowali oklaskami.
W ramach działań Oddziału realizowane były i będą:
1. W ramach Świąt Wielkanocnych odbyto 13 spotkań świątecznych w kołach i Prezydium Zarządu, w których
uczestniczyło prawie 800 osób.  
2.    W miesiącach wrzesień – październik zostanie zorganizowana dwudniowa wycieczka dla osób niepełnosprawnych,
wspomagana przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  z funduszy PFRON.
3. Były przedstawiane informacje na stronie internetowej i w naszej gazetce „Nasz Głos”  
Uważamy, że realizowane i podejmowane działania w Oddziale w pełni zabezpieczają osiągnięcie założonych celów
PRZEWODNICZĄCY O/R
inż. Remigiusz Sikora

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.

UŚMIECHNIJ SIĘ:

Żle jest z pamięcią mojej żony
- skarży się senior lekarzowi
-Wszystko zapomina ?
- Gorzej ! Wszystko pamięta.

SEKRETARZ O/R
Urszula Wolańska

ROK 2012 ROK JUBILEUSZÓW
Tak sie składa, że rok 2012 jest rokiem jubileuszowym. Akurat 10 lat temu, z inicjatywy ówczesnego
Zarządu powstały nasze koła terenowe nr 1, 2, 4, 6 ,
10. W październiku 2002 po raz
pierwszy ukazała się nasza gazetka, która przyjęła nazwę NASZ
GŁOS.  W związku z tym we
wrześniu/pażdzierniku Oddział
organizuje uroczystą prezentację
dorobku środowiska związkowego w Ratuszu
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A co słychać w Kołach?
Koło nr 15
•     1.06,2012r. Z okazji Dnia Dziecka braliśmy
udział na Festynie zorganizowanym przez
RSM Praga
•     03.06.2012r, Koło brało udział w Pikniku
przy Kościele św. Barnaby
•     24.06.2012r. Rejs statkiem „ZEFIR” do
Serocka.
•      30.06.2012r. Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy do Loretto i Kamieńczyka .
•     W planach wycieczka do Kozłówki i Lubartowa. T.D.

Koło nr 15 na wycieczce

Turnus rehabilitacyjny w JANTARZE
Na wernisażu artystów amatorów
związkowych w 'Galerii u Bibliotekarek"
przy ul Suwalskiej 11 spotkali się 3 lipca
członkowie wielu naszych kół.
Oglądaliśmy obrazy, słuchaliśmy  wierszy
i wspomnień Haliny Trybenek a nawet
braliśmy udział we wspólnym śpiewaniu.
Dziękujemy za pomoc Bibliotekarkom.

Przed nami
AKCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA!!!
     Do najważniejszych zadań stojqacych przed naszymi kołami jest sprawne przeprowadzenie akcji
sprawozdawczo-wyborczej w terminie do końca listopada 2012 roku. Stosowne wytyczne sposobu jej
przeprowadzenia otrzymało każde koło. Musimy
się zastanowić nad wyborem kandydatów do Zarządów Kół, Oddziału czy delegatów. Od jakości

naszych wyborów zależy nasza przyszłość.

Do Serocka wybrało się też  Koło nr 11

W Bibliotece przy ul. Suwalskiej 11

Z prac Prezydium
ŚWIĘTO KUPAŁY W KAMIEŃCZYKU 21.06.2012
W dorocznej imprezie„Święto Kupały" w Kamieńczyku. uczestniczyło 132 osoby. Wszystkie koła bardzo
sprawnie rozlokowały się zwracając szczególną uwagę
na prezentację stołów. Pojawiły się wymyślne wypieki,
ciasta, a także pierogi i ogórki czy smalec. Działania
obserwowali Goście - zastępca Burmistrza DzielnicyTargówek - Pan Krzysztof Mikołajewski, radni - Joanna
Mroczek i Krzysztof Miszewski. Nasi Goście poproszeni by stanowili niezależną Komisję konkursową oceniającą rywalizację kół zadanie przyjęli  z ochotą..
W konkursie Kół::
1 miejsce Koło nr 2,
2 miejsce Koło nr l,
3 miejsce Koło nr 6,
4 miejsce Koło nr 4,
5 miejsce Koło nr 5,
wyróżnienia Koła 15 i 7.
W Konkursie ciast, :
1 miejsce Koło nr 1
2 miejsce Koło nr 2
3 miejsce Koło nr 3
W Konkursie strojów, :
1 miejsce Koło nr 2
2 miejsce Koło nr 11
3 miejsce Koło nr  1
W Konkursie występów
wokalnych i poetyckich:
1 miejsce Koło nr 2.
2 miejsce Koło nr 11
3 miejsce Koło nr 1
W Konkursie wianków,
1 miejsce Koło nr 3
2 miejsce Koło nr 6
3 miejsce Koło nr 1

Propozycje Prezydium Zarządu
•
•
•
•
•
•
•

Wycieczka do Lwowa
wycieczka dwudniowa we wrześniu
Koniec września w Ratuszu- uroczystość
10 lecia Kół oraz gazetki NASZ GŁOS
- przedstawienie w formie wizualnej początków
powstania, pierwszych twórców, założycieli,
stopniową modernizację do stanu obecnego
- fotosy działaczy Związku, którzy dołączyli do
pracy redakcyjnej
- na tablicach warto przedstawić kilka numerów
ilustrujących zmiany gazetki, sylwetki osób
piszących
- koła szykują prezentację słowną( 10 min.),
tablice, wystawy rękodzieła

Pogoda
w tym roku
raczyła nas
deszczem tak,
że konkursy
odbywały się
pod dachem.
Po obiedzie,
po rozdaniu
dyplomów
i nagród deszcze ustały.
Tak więc puszczanie wianków odbyło się już przy
ładnej pogodzie, chociaż co prawda trzeba było
obchodzić kałuże. Zaraz po rozdaniu dyplomów
i nagród Goście, żegnani burzliwymi oklaskami, opuścili nas. Przed wyjazdem gratulowali Zarządowi zorganizowania tak świetnej imprezy, a uczestnikom życzyli dobrej zabawy i udanych występów konkursowych.
Wianki z mostu na Liwcu pięknie popłynęły do Bugu.
Po powrocie do Ośrodka uczestnicy posilili się kiełbaskami,  kaszanką z grilla i ruszyli w tany. Zabawa trwała do godz. 19. Ze śpiewem i humorem wróciliśmy do
Warszawy.   Dziękujemy Sponsorom wspomagającym
realizację „Święta Kupały”: Zarządom Spółdzielni SM
„Bródno” i RSM „Praga”, Zarządowi Urzędu Dzielnicy
Targówek oraz Anonimowym Darczyńcom.

Wianki płyną do Bugu

Śpiewa kol. z Koła nr 11

Informacje z Prezydium:
•

•

Na przełomie września/października.organizowana jest dwudniowa wycieczka dla osób
niepełnosprawnych do Torunia, Płocka
i okolic
24 IX/15 X - Wystawa w Ratuszu przedstawiająca dorobek 10 lat Kół, gazetki NASZ
GŁOS oraz osiągnięć Oddziału.          

Gazetkę “Nasz Głos” opracowuje Zespół  Medialny
Zarządu O/ Rejonowego W-wa Targówek,
nakład: 2 tys. egz. dzięki Drukarni „SEMAFIC” Sp z o.o.
Prezydium i Sekretariat Zarządu O/ Rejonowego
W-wa Targówek,
03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 10, tel. 22 811-49-48
przyjmuje we wtorki i czwartki w godzinach: 11:00-14:00,

