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Kalendarium Oddziału
czyli jak to się zaczęło

Nasz Głos
Dziesięć lat ma Nasz Głos
ja go czytam zawsze, wciąż
to gazeta mego Związku
czytam zawsze od początku
Czyta babcia, czyta dziadek,
czyta wiele mych sąsiadek
i czytają urzędnicy,
wszyscy ludzie mej dzielnicy
Różne sprawy są w gazecie
Co, gdzie, kiedy – się dowiecie,
kiedy wczasy, co gdzie dają
Różne sprawy poruszają
Czasem echo swym odbiciem
pokazuje nasze życie
żeby Władza wiedzieć chciała…
co gazeta napisała
Ale Władza jest daleko
Głos po drodze gdzieś ucieka
i nie zawsze to co chcemy
Naszym Głosem osiągniemy
Choć nie zawsze słyszą nas
to emeryt ma „swój głos”
Pomagają nam sponsorzy
Z nimi STU LAT można dożyć
Halina Trybenek czerwiec 2012
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Nasz Głos

1. Historia Kół Oddziału Rejonowego PZERiI wiąże się z datą 6 kwietnia 1998 r., kiedy to przewodniczący Grupy Inicjatywnej
inż. Remigiusz Sikora otrzymał upoważnienie do reaktywowania na Bródnie Koła Nr 11
z siedzibą w Klubie Osiedlowym PODGRODZIE przy ul. Krasnobrodzkiej 11.
2. Na podstawie uchwały Plenum Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
z siedzibą 22 czerwca 1999 r. Koło nr 11 zostało l lipca 1999 r. przekształcone w Oddział Gminny Warszawa - Targówek.
3. 27 lipca 1999 r. I Walne Zebranie Członków Oddziału Gminnego
wybrało Zarząd pod przewodnictwem Jana Kostrzewskiego. Zastępcami zostali: Remigiusz Sikora i Marian Niewiarowski.
4. Bardzo uroczyście obchodzony był dzień Seniora w dniu 19 października 2000 r. w Klubie Spółdzielczym „LIRA", połączony z występami artystycznymi i wieczorkiem tanecznym. W uroczystości uczestniczyła Pani Elżbieta Arciszewska - Przewodnicząca ZG Związku, inż
Remigiusz Sikora - Sekretarz ZG i Tadeusz Wrzos - Przew. O/Woj.
5. W sierpniu 2001 r. został opracowany przez inż. Remigiusza Sikorę i Edwarda Duczmana „Projekt kół terenowych na obszarze Gminy
Warszawa Targówek" zakładający powstanie kół terenowych Związku
- ich historie są zamieszczone na następnych stronach
6. W roku 2001 liczba członków Związku wzrosła z 390 na początku
roku do 501 na koniec roku. Na koniec 2002 r. liczyła 1100 członków.
7. Od października 2002 r. redagujemy i wydajemy gazetkę „Nasz
Głos", która stała się organem informacyjno-kulturalnym naszego Oddziału.

Dla wszystkich członków kół oraz wszystkim
współpracownikom kolegium redakcyjnego,
dawniejszym i obecnym, obchodzących razem
z nami Jubileusz 10 lecia powstania, najlepsze życzenia zdrowia, pomyślnosci i satysfakcji
z aktywności społecznej i osobistej składa
kolegium gazetki NASZ GŁOS.

str 2

Nasz Głos

10 lat działalności Koła nr 1
Koło nr 1 powołane zostało 12. 04. 2002 r. Do
chwili obecnej jego Zarząd spotyka się w Klubie
Seniora przy ul. Krasnobrodzkiej 10/3 w każdą środę
w godz. 12- 15. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu
Koła wybrano Remigiusza Sikorę. Z różnych powodów skład osobowy Zarządu Koła ulegał zmianom. Po
p. Remigiuszu
Sikorze obowiązki przejął p. Bogdan
Świątkowski
a od roku 2004
do chwili obecnej pełni tę funkcję p. Elżbieta
Pstrokońska.
Najbardziej wytrwałym członkiem przez 10 lat jest nasza skarbniczka
p. Maria Kamionek. W pierwszym roku działalności do
Koła zapisało się 93 osoby, po 10 latach ilość członków
wzrosła do 204. Jak sięgnie się do dokumentów i samej pamięci to Koło nie próżnowało. Przez cały okres
pracy organizowane były spotkania okolicznościowe
z naszymi członkami w gronie 70 – 80 osób. Do nich należą „opłatki” przed Świętami Bożego Narodzenia, „jajeczko” przed Wielkanocą, wieczorki taneczne… 		
Bardziej kameralne były
spotkania dla
około 30 osób
– korzystając
z
pomieszczenia Klubu
Seniora oraz
życzliwości
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 O/R
najlepiej w formie elektronicznej. Red.

UŚMIECHNIJ SIĘ:
Mąż do żony: - Wiesz, po goleniu
czuję się dwadzieścia lat młodszy.
- A czy mógłbyś się golić wieczorem?
- pyta żona.

p. Alicji Matusiak - kierowniczki Klubu. Świętowano
np. Święto Kobiet, Dzień Matki, ugaszczano seniorów, którzy ukończyli 80 lat i powyżej. W Klubie
PODGRODZIE odbyło się uroczyste było spotkanie
ze 100 latkami. Taka impreza miała miejsce po raz
pierwszy w Dzielnicy Targówek. Jubileusz 100 lat
życia obchodziło 2 członków naszego Koła. Dla nas
był to zaszczyt i wyzwanie.W latach 2006 – 2007 Koło
organizowało turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe w Mielnie i Ustce. Skorzystało z nich kilkadziesiąt
osób. Były organizowane również wycieczki jednodniowe. Poza tym wolny czas członków zagospodarowywano poprzez rozprowadzanie biletów do opery,
teatrów, na wystawy, do muzeum, spacery z kijkami,
wycieczki po Warszawie cieszące się dużym zainteresowaniem. Tę działalność rozpropagowała koleżanka Teresa Karczemna a następnie kontynuuje kol.
Ewa Kosior oraz niestrudzony przewodnik Ireneusz
Pietruszczyński. Zainteresowanie tymi zajęciami ze
strony członków jest bardzo duże. Dodać należy, że
w każdą środę, o godz. 15:00 mamy gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez naszą koleżankę Teresę
Tomaszewską. Nie było możliwości, aby pomóc finansowo wszystkim najbardziej potrzebującym a mimo
to, ze składek członkowskich w każdym roku przyznawano 2 – 3 zapomogi. Przy wnioskowaniu o zapomogę bierzemy pod uwagę ludzi samotnych, starszych
o niskim statusie materialnym. Otaczamy ich również
opieką i pomocą przez kontakt i współpracę z opiekunami MOPS-u. Od 2007 roku rozprowadzano żywność
otrzymywaną z Banku Żywności stosując się do wymaganych kryteriów. W tym miejscu należy podziękować p. dyr. Adamowi Zawadil z Administracji Osiedla
PODGRODZIE za pomoc i zrozumienie naszych potrzeb. Każdorazowo użyczał pomieszczenia do wydawania żywności, samochodu z kierowcą do przewozu
produktów. Z pomieszczeń Klubu PODGRODZIE korzystają członkowie naszego chóru, a także brydżyści.
Pamiętamy
o Powstańcach 1944

W uroczystości przy Reducie Bródnowskiej 1 sierpnia 2012 r upamiętniającej
68 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 44 licznie brali udział członkowie środowiska emeryckiego
naszego Związku. Oddaliśmy
hołd powstańcom, którzy przelewali swą krew w walce o naszą wolność.
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A co się dzieje w naszych Kołach?
cd.ze str 2
10 lat Koła nr 1
Dla zainteresowanych udzielamy informacji o sposobie uzyskania grupy inwalidzkiej i orzeczeniu o niepełnosprawności.
Kol. Przewodnicząca Elżbieta Pstrokońska
w każdym roku pomaga w rozliczaniu
PIT-ów. Zgłosiliśmy 30 osób na bezpłatny kurs komputerowy oraz języka angielskiego. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2013 roku w Bibliotece Dzielnicy
Targówek i będą zakończone certyfikatami.
W środowisku Koła nr 1, jako spadkobiercy
wcześniejszej działalności Koła nr 11 wydającego ulotkę informacyjną, powstał z inicjatywy inż. Remigiusza Sikory pomysł wydawania gazetki NASZ GŁOS, która dzisiaj razem
z nami obchodzi Jubileusz 10 lat działalnoś c i . W ciągu 10 lat za duże zaangażowanie
w pracy społecznej przyznano Złote Odznaki
10 osobom a dyplomy otrzymało 25 osób.
Na dorocznym spotkaniu Dnia Kupały
w
Kamieńczyku
nasze
koło
za

uczestnictwo
w
różnych
konkursach
otrzymało
wiele
dyplomów.
Uważamy, że działalność naszego Koła
była owocna i w dużym stopniu przyczyniła się do integracji środowiska emerytów
i rencistów. Dobra współpraca z Klubem
Seniora, do którego należy znaczna część
naszych członków, jeszcze bardziej jednoczy ludzi. Pod koniec tego roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze Koła, na którym zostanie wybrany na następne 5 lat. Pozostaje życzyć nowo
wybranym dużego zaangażowania w pracy społecznej dla dobra naszych członków
Warszawa Targówek Podgrodzie 3 08 2012

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA
ODDZIAŁU REJONOWEGO WARSZAWA TARGÓWEK
w LATACH 2012 - 2013r
(przygotowania do III Zjazdu Delegatów Oddziału w roku 2012)
W br. kończy się kadencja Zarządów Kół. We wszystkich kołach,
w miesiącach wrzesień – listopad, zostaną przeprowadzone Walne
Zebrania Członków, na których zostaną wybrane nowe Zarządy Kół
oraz Delegaci na III Zjazd Delegatów Oddziału. Na rozszerzonym
Prezydium Zarządu w dniu 14 czerwca Przewodniczący Zarządu
inż. Remigiusz Sikora poinformował o podjęciu uchwały przez
Zarząd Główny Związku, o uruchomieniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Związku w latach 2012 – 2014 i ustaleniu jej
zasad.
Wszyscy Przewodniczący Kół otrzymali instrukcję i regulamin
wyborczy, oraz dokumenty, z zaleceniem przygotowania Walnych
Zebrań Członków i ich odbycia w ustalonym okresie – tzn. wrzesień – listopad, należy uwzględnić działania Zarządu Oddziału
w zakresie organizowanych imprez centralnych.
Prezydium Zarządu Uchwałą nr 10/7/2012 z dnia 31 lipca
2012 r. dla uporządkowania prawidłowości wszystkich działań
w Oddziale do końca roku 2012 ustaliło co następuje:
1. KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA JEST
PRIORYTETEM NR 1, i wszystkie działania są jej podporządkowane.
2. Wszystkie Koła uzgodnią z Prezydium, terminy, scenariusze
Walnych Zebrań Członków (WZC) w terminie do 15 września br.
a sprawozdania za okres kadencji na dwa tygodnie przed WZC.
3. Ilość Delegatów na III Zjazd Delegatów Oddziału została
przyjęta zgodnie z Instrukcją Wyborczą, według ilości członków
na dzień 30.06.2012 r. zgodnie z Ankietami Statystycznymi Kół
w ilości – 30 DELEGATÓW w tym:
- Koło Nr 3 i 15 po 5 Delegatów,
- Koło Nr 1 – 4 Delegatów,
- Koło Nr 2, 4, i 5 po 3 Delegatów,
- Koło Nr 6 i 10 po 2 Delegatów,
- Koło Nr 7, 9 i 11 po 1 Delegacie.
4. Kalendarium imprez centralnych organizowanych dla
Oddziału przez Prezydium Zarządu:
- 25 – 27.09.2012 r. trzydniowa wycieczka dla OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH do Torunia, Płocka, itd... 155 zł/os
- 5.10.2012 r. odbędą się uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia,
wydawania naszej gazetki NASZ GŁOS i powstania Kół 1, 2, 6, 10.
Uroczystość odbędzie się w Sali Konferencyjnej Ratusza
- 15. 11.2012 r. Dzień Seniora – 2012” w Domu Kultury „Świt”
- 13.12.2012 r. „Spotkanie Wigilijne Zarządu w SDK LIRA
- 28.12.2012 r. Plenarne
Posiedzenie Zarządu Oddziału
- 31.12.2012r. SYWESTER
w Kamieńczyku – 163 zł./os
w tym transport, zabawa, obiad
W Kole nr 1 uroczyście obchodzono Jubileusz 100 latków

Z archiwum gazetki NASZ GŁOS
W gazetce Nasz Głos nr 2 z grudnia 2002
roku znajduje się informacja o reaktywacji
Koła nr 10, w którym mimo że nie funkcjonuje Zarząd to jest już 95 członków. W numerze 2(4) 2003 znajdujemy dalszy ciąg historii:

Informacja z ostatniej chwili.
Od 2 czerwca 2003 r. zaczyna działać Sekretariat
Koła nr 10 w Domu Kultury „Świt". Tym samym
reaktywujemy działanie koła, które jeszcze działało
w 2000 r. w ramach Oddziału Dzielnicowego Praga - Północ i którego działalność zanikła. Wielką pomoc
w reaktywowaniu Koła nr 10 podjął Zarząd Koła nr
2 z Osiedla „Wysockiego" wydzielając dla niego obszar terytorialny, od torów tramwajowych ulicy Rembielińskiej do torów kolejowych PKP. Na zebraniu
w dniu 21 maja 2003 r. wyłonił ze swych członków
Grupę Inicjatywną w osobach: Tadeusz Chybowski
przewodniczący, Władysława Gięło wiceprzewodnicząca, Julia Szolubara skarbnik, członkowie: Andrzej
Kuchnia, Krystyna Sokół, Zofia Kobylewska, którzy
podjęli się zadania reaktywowania koła. Wspomagać
ich będzie członek Zarządu Koła nr 2 kol. Danuta
Drużba - Konicka.
Szanowni Państwo!
Nie przebywajcie samotnie
za zamkniętymi drzwiami,
wstępujcie do naszych Kół,
i bywajcie z nami l
Przetrwaliśmy trudy zimy,
ponure jesienne słoty,
pokonamy też inne dolegliwości
i wszelkie życiowe kłopoty.

W gazetce Nasz Głos nr 2 z grudnia 2002 roku
znajduje się też ciekawa informacja na temat
Koła nr 6 z ul. Kołowej 2. Czytamy:

Koło nr 6 powstałe w lutym br. już podwoiło swoją liczebność i w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie. Mówią o sobie, że na trwałe są wpisani w pejzaż Targówka Mieszkaniowego. Dzień
pracy Zarządu Koła jest dniem spotkania dla
wszystkich chętnych. Każdy członek Związku
może przyjść na wspólną herbatkę i czuć się dobrze. Dzwi Koła są otwarte dla każdego. Przychodzą
i o atmosferze panujacej w Kole mówią: U nas nie
ma miejsca na jesienne słoty, zimowe mrozy i okazjonalne uroczystości. U nas stale panuje wiosna.
Takie jest credo Koła nr 6

Walentyna Harasimczuk o sobie
Bratam sie i skłócam z kulturą, rzucam
kamieniem i kwiatem. Nie każde słowo
przemilczę,
nie każde słowo wybaczę.
Nie zważaj, kiedy klnę,
nie lituj się, kiedy płaczę.
O radę to pytam wiatru i gwiazd
migocących na niebie,
a pośród niedoskonałości
- widzę siebie.
Mam swoje góry, doliny,
gdzie Anioł i Diabeł mieszka.
Pilnują, aby przeze mnie,
nie wiodła zbyt wygodna ścieżka.

Walentyna Harasimczuk

Pani Danuta Sikora, wraz z małżonkiem - Przewodniczącym. Oddziału
Rejonowego należy od początku do
Koła nr 1. Zanim została wpisana do
kartoteki związkowej to już wspierała
męża i dzieliła ze związkowcami czas
przeznaczany dla pracy społecznej
w Rejonie. W Zespole Redakcyjnym
gazetki NASZ GŁOS od 2003 r. zajmowała się łamaniem materiału redakcyjnego w kolumny i coraz więcej pisała. Bardzo
aktywnie uczestniczyła w życiu całego Oddziału, towarzyszyła
małżonkowi na wszystkich spotkaniach, wycieczkach, wypoczynku, na uroczystościach świątecznych, koncertach i zabawach. Posiadała dostęp do wiedzy i materiałów, co wpływało
na wysoki poziom informacji. Równocześnie udzielała się
w Rejonowej Komisji Kultury służąc radą i pomocą. Dzięki jej
staraniom 7 listopada 2006r podczas Dnia Seniora gościnnie
wystąpiła gwiazda estrady - pani Halina Frąckowiak. W latach
2007-2008 objęła całokształt prac redakcyjnych i ostatnie numery gazetki opracowała w całości. Jest wsparciem dla męża
i dla Związku. W H

- do PZERiI włączyłam się 7 lipca 1998 r.
w Kole nr 11 na Bródnie. Z czasem Koło nr 11
przekształciło się w Oddział Gminny, następnie
Rejonowy. Powstały Koła Terenowe. Od 8 kwietnia
2003 r. / data utworzenia / należę do Koła nr 3
w Osiedlu "Kondratowicza".
W latach 2002 - 2007 udzielałam się aktywnie w
zespole redakcyjnym gazetki "Nasz Głos". Od 2003
r. prowadzę Kronikę Koła nr 3; w kwietniu 2006
r. przyczyniłam się do zawiązania w Kole zespołu
recytatorskiego"Echo ". Przez cały okres - dla
potrzeb Związku - piszę wiersze okolicznościowe.
Piszę też dla siebie.
W PZERiI czuję się jak w rodzinie.
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,

Ze wspomnień Walentyny Harasimczuk
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W roku 2002, kiedy tworzyły się kolejne Koła
Terenowe, zaistniała potrzeba większej komunikacji
pomiędzy nimi i Zarządem. Pan Remigiusz Sikora
już w 1998 r. redagował krótkie biuletyny informacyjne nosząc się z projektem wydawania gazetki
związkowej. Plany Pana Sikory utworzenia gazetki
stawały się coraz realniejsze. W tym jednak czasie
Pan Sikora powołany został do Zarządu Głównego
Związku na stanowisko Sekretarza Generalnego,
a jego zastępcy nie podjęli działań w tym kierunku. Niezależnie od tego przygotowałam mniej czy
więcej udany materiał na gazetkę i usiłowałam przekonać do niego ówczesny Zarząd O/Rej. Choć materiały moje wykorzystywane były na spotkaniach
i podczas okazjonalnych wystąpień, to o druku nie
było mowy. W połowie roku 2002, kiedy do O/Rej
powrócił Pan Sikora, był już gotowy materiał redakcyjny i wszystko ruszyło.
Pierwszy numer “Naszego Głosu “ ukazał się
1 października 2002 r. w nakładzie 1000 egzemplarzy. W redagowaniu pomagał kol. Ireneusz Pietruszczyński, Jadwiga Popis a w później redagowaniem
zajęła się pani Danuta Sikora. W czerwcu 2007 r.
odeszłam z zespołu ze względów rodzinnych. / ostatni nr NG 3/25/2007 r/. Następne numery pani Danuta redagowała sama. Łamaniem i układaniem stron
zajmowała się również pani Danuta - wykonywała
bardzo trudną pracę, biorąc pod uwagę wklejanie
„wiadomości z ostatniej chwili”.
Drukowanie - W początkowym okresie gazetka drukowana była przez Zarząd Gminy Targówek,
późniejsze drukowanie przez rok, załatwiała kol. Maria Pawłowska przy pomocy kol.Danuty Śmigielskiej
w Wydawnictwie „Agora”. Następnie pan ppłk. Jerzy Pecura - Przewodniczący Koła nr 6 załatwił drukowanie w Drukarni “SEMAFIC”, która drukuje do
chwili obecnej. Kolportażem - zajęły się Komisje
i aktyw Kół Terenowych. Nad całością czuwał Pan
Przewodniczący Remigiusz Sikora, sprawując równocześnie rolę cenzora i korektora - co nie zawsze
było po myśli redagujących.
W lipcu 2008 r. kolejny numer gazetki przygotował kol. Marek - Mieczysław Zakrzewski wprowadzając istotne zmiany w wyglądzie i treści pisemka.
Tę funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego korzystając z pomocy zespołu medialnego. Nowy wygląd
gazetki spotkał się z życzliwym przyjęciem czytelników. Kol. M. Zakrzewski łączy pracę redaktora
z prowadzeniem strony internetowej Oddziału www.pzeri-targowek.pl
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SAGA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Gazetki Związkowej „Nasz Głos”
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dla Redaktora Gazetki
Związkowej NASZ GŁOS

Nasz Redaktorze
Szanowny Panie Marku!
W Pana Gazetce gra jak w zegarku.
Poukładane artykuliki
jak w mechanizmie
zgrabne trybiki.
NASZ GŁOS - to nasz Związek,
nasze życie, nasz czas.
Informuje, cieszy, buduje nas.
NASZ GŁOS donośny, wypełnia ciszę,
- a Pan to zawsze pięknie opisze.
Koło nr 4, powstałe 29 lutego 2003 przedstawi swoją historię w kolejnym numerze
gazetki razem z innymi Kołami dotąd nie
wspominanymi
Z Prezydium z ostatniej chwili
Prezydium Zarządu informuje, że z dniem
1.08.2012r. wprowadzony został i obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału Uchwałą Nr. 13/7/2012 dokument „Protokół
rozliczania” wszystkich wycieczek i imprez jako
ujednolicony system, przez Zarząd O/Okręgowego w całym Okręgu Warszawskim (nadmienić
należy, że kanwą tego systemu jest nasz dokument pt. „Sprawozdanie z organizacji imprez”).
inż. Remigiusz Sikora

B

10 lat Koła nr 2
Koło Nr 2 ma już 10-letnią historię. Zostało powołane
1 marca 2002 roku, z siedzibą w Klubie Osiedlowym
„Jowisz” przy ul. Wyszogrodzkiej 4. Taki adres
widnieje już w pierwszym numerze gazetki związkowej NASZ GŁOS. Poczatkowo liczyło 36 członków. Pamiętamy, że Przewodniczącym Zarządu Koła był

śp. Kazimierz Szymczyk. Skarbnikiem wówczas była Maria
Andrzejczak. W Zarządzie Koła i Oddziału na przestrzeni
tamtych lat pracowało wielu oddanych społeczników jak
Henryka Zarychta, Halina Oleksiak (pracuje nadal), Edward
Duczman czy wyżej wspomniana Maria Andrzejczak.
Celem Koła było organizowanie bezinteresownej pomocy, działalność na rzecz integracji społeczności emerytów
i osób niepełnosprawnych. Specjalną troskę przywiązywano
do zapewnienie bezpieczeństwa oraz atmosfery serdeczności i zrozumienia wobec często smutnej i trudnej rzeczywistości, w której przyszło żyć. Organizowano liczne wspólne
wycieczki piesze
i
wyjazdowe,
Chętnie braliśmy
udział w organizowanych dla
nas
występach
artystycznych
i
teatralnych.
W 2006 roku
Biuro
Zarządu
Koła zostało przeniesione z ul. Wyszogrodzkiej do siedziby Świetlicy Kolonii nr XIV Osiedla Wysockiego (sutenera) przy ul. Chodeckiej 8, gdzie funkcjonuje do dnia
dzisiejszego. Od września 2006 roku Zarząd Koła (Koło
wtedy liczyło 122 członków) działał pod przewodnictwem
Stefana Bukowskiego. Po nim, w 2007 roku przewodnictwo objął kol. Mieczysław Zakrzewski. W tym czasie kol.
Zakrzewski wydawał dla członków koła bezpłatny biuletyn
informacyjny GŁOS SENIORA oraz okazjonalne kolorowe
FOTO KRONIKI a od 2008 roku również gazetkę naszego Oddziału NASZ GŁOS. Poruszał w nich tematy z życia Koła, Oddziału, zamieszczał informacje o działalności
kulturalnej i socjalnej. Działalność Koła rozwija się bardzo
dynamicznie, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba członków. Mamy 157 członków,
w tym ze stażem członkostwa
w Związku powyżej 10 lat
mamy 22 osoby. Rozwijane
są różnorodne kierunki zainteresowań m.in. turystyka
lokalna, wczasy, sanatoria,
imprezy artystyczne i teatralne, oraz działalność
manualna, wokalistyczna. Wyrazem tej działalności w Kole
i na zewnątrz są dyplomy uznania i odznaczenia przyznawane naszym członkom przez władze PZERiI. Obecnie Zarząd
Koła działa pod przewodnictwem Zofii Bogudał wybranej na walnym zebraniu w kwietniu 2010 r. Wprowadziła
ona swieży duch i zapał w naszej działalności. W każdym

roku w sali zaprzyjaźnionego Klubu „Jowisz” Zarząd
Koła organizuje spotkania wigilijne i wielkanocne.
Zapraszamy wtedy wszystkich członków naszego
Koła oraz gości z Urzędu Dzielnicy, Rady Osiedla
i OPS. Zabiegamy o to, aby nikt z nas nie czuł się samotny i opuszczony. Spotkania te są urozmaicane występami członków Koła oraz dzieci z „zerówki” Szkoły
nr 42. Przy organizacji tych spotkań bardzo ważna
jest pomoc pozyskiwanych przez nas sponsorów.
Działalność Koła, skierowaną na pomoc dla najbiedniejszych realizowano poprzez przyznawanie paczek
żywnościowych oraz zapomogi pieniężne uzyskane
z naszych składek. Otrzymywane do 2012 r. z Banku
Żywności produkty przeznaczaliśmy dla 90 najbardziej potrzebujących wsparcia członków naszego
Koła. Obecnie żywności tej nie otrzymujemy. Dużym
zainteresowaniem członków cieszą się wtorkowe
spotkania przy herbatce odbywane w siedzibie Koła.
Prowadzi je kol. Mieczysław Zakrzewski. Udział
w nich biorą członkowie Koła i zapraszani goście
np. poeci Urszula Brandys i Jan Kulik. W czasie
tych spotkań pokazywane są rękodzieła członków,
obrazy malowane i haftowane, hafty na płótnie,
korale itp. Rozlegają się wspólne śpiewy i recytacje. Zarząd Koła ściśle współpracuje z Zarządem
Oddziału Rejonowego PZERiI. Czynnie uczestniczy w spotkaniach takich jak: Dzień Seniora, Dzień
Inwalidy, Dzień Kupały. W konkursach Kupały 2012
zajęlismy pierwsze miejsce. Aktywnie uczestniczymy

w przekazywaniu informacji o działaniach Zarządu
Oddziału, o wycieczkach, wieczorkach tanecznych organizowanych w różnych klubach i innych aktualnych
wydarzeniach. Uzyskane informacje umieszczamy
obok zaproszeń z innych przyjaznych instytucji jak
Czytelnia Naukowa z ul. św. Wincentego, DK ŚWIT,
SDK JOWISZ i innych… na tablicy ogłoszeń przy
wejściu do Koła. Mimo, że aktyw pracuje z pełnym
oddaniem trudno nam bardziej rozwijać działalność.
Nie posiadamy własnego lokalu. Korzystamy z gościnności Koloni Osiedla, przyznanej na kilka godzin
w tygodniu. Marzymy o remoncie pomieszczenia
i przystosowaniu do naszych potrzeb.
Na podstawie opracowania Emilii Pietrzak
z 10.07.2012 r.

