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10 LAT MINĘŁO,…

czyli okiem z zewnatrz o Jubileuszu gazetki oraz kół

W naszym
Kole
DWÓJKA
Były czwartkowe obiady u króla Stanisława.
U nas w drugi wtorek miesiąca jest zabawa.
Wtorkowe spotkania ,,Przy herbatce”
są tematyczne.
Są one poetyckie, kulinarne i muzyczne.
Mówimy o zdrowiu, modzie i urodzie.
Spotykamy się chętnie o każdej pogodzie.
Tu możemy porozmawiać, napić się kawy.
Dowiedzieć się czegoś ciekawego
n.p. ,,Z dziejów Warszawy”.
Mamy konkursy, zagadki, słuchamy muzyki.
Śpiewamy, czytamy piękną poezję
i nasze wierszyki.
Na październikowym spotkaniu,
jeśli nic się nie zmieni,
posłuchamy piosenek, przysłów
i wierszy o jesieni.
Na to spotkanie ,,Dwójka” nasza
serdecznie pana burmistrza i pana prezesa
zaprasza.
Danuta Ziębińska
Już po raz piąty, w Międzynarodowym Roku
Spółdzielczości, ogłoszonym przez ONZ,
w ogólnopolskim programie „Dobra Spółdzielnia” – dyplom GRAND
PRIX, otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa
BRÓDNO z Warszawy.
Oceniano – profesjonalizm pracowników, zaangażowanie działaczy samorządowych oraz
współpracę między organami spółdzielni.
Gratulujemy władzom Spółdzielni gospodarności a mieszkańcom Bródna takiej spółdzielni

…JAK JEDEN DZIEŃ… Chciałoby się nieco sparafrazować
znaną piosenkę z równie znanego i kultowego już serialu. Ale dla
Oddziału Rejonowego, kół osiedlowych i, oczywiście, biuletynu
„Nasz GŁOS” to kawał rzetelnej pracy, zaangażowanych tu
ludzi – emerytów i pasjonatów, którzy kiedyś postanowili coś
zrobić dla innych, a przy okazji ze swoim wolnym czasem.
Jak było…? Uroczyście,
ale to za mało. Było i
poważnie i wesoło, a
nawet chciałoby się rzec
swojsko i smakowicie,
biorąc
pod
uwagę
zastawione stoły we
wszelkiego
rodzaju
pyszności przygotowane
przez urocze i gościnne
emerytki
w
kołach.
Podczas jubileuszowego
spotkania wiele razy zadawałem sobie pytania, – czym jest biuletyn,
do kogo jest kierowany i czy spełnia swoje programowe zadania?
Pytania te zadawałem sobie, także, jako emeryt, ale jeszcze formalnie
„niezrzeszony w tej organizacji, czyli trochę, jako człowiek z zewnątrz,
zaproszony na spotkanie. Najbardziej trafną odpowiedź przeczytałem
w wierszu pani Haliny Trybenek, opublikowanym w jubileuszowym
biuletynie, którą zacytuję – „ Różne sprawy są w gazecie ,co, gdzie
kiedy – się dowiecie. …Czyta babcia, czyta dziadek, czyta wiele
mych sąsiadek i czytają urzędnicy, wszyscy ludzie mej dzielnicy”…
Czy rzeczywiście tak jest? Na pewno czyta je dziadek i babcia i tak
powinno być. Tylko, czy zawsze dociera on do tej grupy i czy zawarte
tam wszystkie treści są interesujące dla emeryta? Czy może oczekuje
on jeszcze innych, które mogły by być jakimś źródłem niezbędnej
wiedzy o tym, co interesuje tę liczną grupę. Zdaję sobie sprawę, że
ów biuletyn jest robiony dzięki pomocy sponsorów, ma ograniczoną
objętość, a to nie pozwala na więcej. Ale jest niewątpliwie
potrzebny i na tym etapie spełnia swoją rolę.Wracając do mej oceny
jubileuszowego spotkania muszę powiedzieć, że emeryci mimo
niedostatków dnia codziennego, licznych pewnie kłopotów osobistych
są społecznością (a widać to było) bardzo zorganizowaną i zabawną.
Decydenci myślący o emeryturach nie dają im zbyt dużo powodów
do radości, ale oni się nie dają. I to jest cenne w tym środowisku
red. AK
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Seniorze – czekamy!
By NASZ GŁOS – był
Twoim głosem

Od 10 lat Oddział Rejonowy Warszawa Targówek wydaje swoją gazetkę
„Nasz Głos” z założeniem,
by był to głos, najogólniej mówiąc, seniora, zrzeszonego w naszych kołach osiedlowych Dzielnic Targówka
i Pragi. Czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak…a może
jeszcze nie jest?… to jak powinno być?
I z takim pytaniem w Nowym Roku postanowiliśmy, jako
redakcja, zwrócić się do Was Drodzy Seniorzy, licząc na
szczere, przemyślane opinie o tym co już zrobiliśmy, ale
przede wszystkim liczymy na sugestie, propozycje, podpowiedzi – czego oczekujecie w waszej gazetce?, Co powinniśmy zmienić, by stała się ona bardziej atrakcyjna
w odbiorze?, by NASZ GŁOS był Twoim głosem.
Zwracamy się do członków wszystkich kół, by wzięli
udział w naszej sondzie, która pomoże nam spełnić Wasze
oczekiwania. Do propozycji podejdziemy z wielką uwagą, bo także chcemy, by NASZ GŁOS był przede wszystkim Twoim głosem.
Redakcja
Email - naszglos@onet.eu lub lokal Oddziału

Historia Koła nr 15 liczy ponad 30 lat

Koło nr 15 PZERiI, z siedzibą w Klubie Osiedlowym JASKÓŁKA przy ul. Askenazego 9
powstało 18.07.1980r. z inicjatywy pań Apoloni Ambroziak i Hanny Harasowskiej. Liczyło
wówczas 13 osób. W 1985r. Koło liczyło już 60
osób i pracowało pod przewodnictwem pani BożenyWojciechowskiej oraz jako zastępcy - pana
Karola Bednarowicza.W 1986 r przewodnictwo
obejmuje pan Karol Bednarowicz. Wtedy to
następuje rozwój Koła; w 1996 r. jest
już 232 członków. W 2005 r Koło obchodziło
25-lecie istnienia, zostało uhonorowane Dyplomem i otrzymało 2 listy pochwalne od pani Elżbiety Arciszewskiej - Przewodniczacej Zarządu
Głównego.
Zmieniono skład Zarządu, który działał do 2007
r : Pietrzyk Alicja Przewodnicząca, Bladowski
Leon zastępca, Mirska Irena sekretarz, Broniarek
Alicja skarbnik, Bortnowska Elżbieta Komisja
Socjalna, Kowalski Czesław Komisja Kultury.
W 2007r Zebranie sprawozdawczo wyborcze
powołało nowy Zarząd z Delegacz Teresą jako
Przewodniczącą, W 2010r. w Zarządzie nastąpiły dalsze zmiany. Obecny Zarząd liczy 9
osób : Przewodnicząca Delegacz Teresa, Słaba
Andrzej, Mirska Irena, Sobótka Hanna, Stępień,

AKCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA!!!
Do najważniejszych zadań stojących 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,

czy delegatów na Zjazd. Od jakości naszych wyborów
zależy nasza przyszłość.
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:
Mandat w wysokości 500 zł za obrazę
urzędnika państwowego! Chce pan coś
powiedzieć? - Chcieć - to bym chciał,
ale przy takich cenach...

W dniu 5 11 2012 r w Ratuszu Dzielnicy Targówek
odbył się koncert pieśni patritycznych poświęconych
Rocznicy Odzyskania Niepodległości..Na widowni
licznie prezentowało się środowisko emeryckie
Oddziału. Wiele utworów śpiewała cała sala.
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Ważne dla seniorów
Janina, Ostapiuk Zenobia, Kuc Maria, Pieczyński
Franciszek, Kościuk Antoni. Zarząd Koła realizuje
wiele imprez:
Dzień Inwalidy,
Dzień Babci i
Dziadka, Dzień
Kobiet, Wielkanoc, Jubileusz
80-ciolatków,
Wigilia, wieczorki taneczne,
,rozprowadza bilety do teatru i kina. Organizuje
wycieczki jedno i wielodniowe a także rejsy statkiem. Na naszych spotkaniach okolicznościowych
występują artyści jak:przedszkolaki, chór Sonorki,
soliści, kabaret, oraz artyści amatorzy z naszego
koła. Słuchamy recytacji wierszy pisanych przez
naszych członków. Osoby uzdolnione artystycznie
robią wystawy swoich prac za co otrzymują dyplo-

Co emeryt wiedzieć powinien

WALORYZACJA EMERYTUR w 2013 r.
Jaka wysokość emerytur po waloryzacji
W tym roku po raz pierwszy wprowadzono waloryzacje kwotową. Każdy emeryt, bez względu na wysokość
miesięcznego świadczenia, otrzymał po 57 złotych
miesięcznie więcej.
Teraz wszystko wskazuje na
to, że w 2013 roku rząd będzie
chciał wrócić do poprzedniego
sposobu. Jednak władza nie
zamierza być przy tym hojna.
Przypomnijmy, procentową
podwyżkę emerytur oblicza
się na podstawie inflacji, czyli
średniorocznego wzrostu cen
towarów i usług w gospodarstwach emeryckich oraz co
najmniej 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w
poprzednim roku kalendarzowym.

my i wyróżnienia. Zarząd koła wręczył dyplomy
i drobne upominki naszym Jubilatom 80-latkom
a było ich 26,
Teraz szykujemy się do wyborów, które odbędą się
09.11.2012r w Domu Kultury ZACISZE
godz.9 -12.

Mija jesień, zbliżają się Święta i Nowy
Rok 2013. Z tej okazji najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności w życiu
osobistym i satysfakcji z aktywności
związkowej składa Zarząd Oddziału
Rejonowego W-wa Targówek
oraz redakcja gazetki NASZ GŁOS

Ten drugi wskaźnik mógłby
być wyższy (planowano pierwotnie 4,4 proc.), ale zgodnie
ze słowami premiera nie będzie. Tym samym świadczenia
emerytów w 2013 roku zwiększą się o około 4 procent.
W tabeli obok seniorzy mogą
dokładnie sprawdzić, jaką
podwyżkę w przyszłym roku
otrzymają seniorzy.

W następnym numerze planujemy przedstawić
działalność Koła nr 5.
Czekamy na kolejne propozycje z kół..

To n a s z a h i s t o r i a
Historia Koła nr 4
Decyzję o powołaniu Koła numer 4 w Osiedlu Toruńska podjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek, które upoważniło
osoby: Rosołowska Barbara, Osowski Witold, Kotus
Maria - do poprowadzenia Koła w lokalu przy ulicy
Toruńskiej 54. Ustalono, że Koło rozpocznie działalność 19 lutego 2003 roku. Dyżury członków Zarządu Koła będą odbywały się w każdą środę i piątek w
godzinach 12-14. Dnia 18 lutego 2003 roku została
przekazana dokumentacja oraz pieczątki potrzebne
do działalności Koła zgodnie ze Statutem Związku,
Instrukcją i protokółem sporządzonym 18.02.2003

to w obecności Przewodniczącego Remigiusza Sikory odbyło się specjalne zebranie członków Koła nr 4.
Zebranie miało bardzo burzliwy przebieg, ale zgodny
ze Statutem Związku. Po dyskusji 38 obecnych członków wybrało nowy Zarząd Koła pod przewodnictwem
Wacława Garbacza. Nowy Zarząd z zapałem wziął się
do pracy i wytyczył zadania. Obok dawniejszych spotkań pojawiły się nowe: z okazji Dnia Kobiet, Dnia
Matki, poświęcone postaciom świętych, Dzień Kupały. Członkowie Koła biorą aktywny udział w konkursach Kupały czy Dniach Seniora i Inwalidy organizo-

W dniu 5 marca 2003 roku zwołano walne zebranie
członków Koła w Klubie Relaks, które powołało
Zarząd Koła w składzie: Rosołowska Barbara - Przewodnicząca, Henrich Krystyna·.V-ce Przewodnicząca
oraz Brewczyńska Teresa - Sekretarz, Kotus Maria
-Skarbnik, Markowska Danuta i Osowski Witold
-Członkowie
Pod koniec 2003 roku Koło liczyło 124 członków
i stale się rozwijało świadcząc usługi na rzecz swoich członków. Zajmowało się organizowaniem spotkań z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, zabaw, przydzielało paczki świąteczne.
Po rezygnacji w 2006 roku z funkcji przewodniczącej Barbary Rosołowskiej powstał nowy Zarząd Koła
pod przewodnictwem Stanisława Pyrkowskiego. Do
pracy przy nowym Zarządzie zgłosili się : Trybenek
Halina, Garbacz
Wacław, Koncewicz Jerzy. Zarząd organizował
spotkania
integracyjne, odczyty
o życiu sławnych
Polaków,
wycieczki, ogniska,
przydzielał paczki świąteczne. Zarząd zorganizował 7 grup członków
przydzielając ich opiece grupowym. W dniu 16 lutego 2007 roku po rezygnacji kolażanki Teresy Brewczyńskiej funkcję sekretarza podjął kolega Garbacz
Wacław i pełnił ją do 2 października 2007 roku, kiedy
Sprostowanie.
W numerze 3/52 NASZEGO GŁOSU mylnie podano
wyniki konkursu ciast Kupały. Winno być: 1 miejsce
Koło nr 1, 2 miejsce koło nr 9, 3 miejsce koło nr 2.
Za pomyłkę zainteresowanych przepraszamy.

wanych przez Zarząd Oddziału. W Kole odbywają się
spotkania okolicznościowe np. przy herbacie, wielkanocne i noworoczne, specjalne spotkania dla
80-latków, organizowane są wycieczki autokarowe.
Po rezygnacji kolegi Pyrkowskiego Stanisława, który
przeszedł do Oddziału Białołęka, a następnie ustąpieniu z uwagi na stan zdrowia koleżanki Rucińskiej Krystyny, Kander Krystyny i Słowińskiej Anny a
potem jeszcze koleżanki Trybenek Haliny, która
podjęła się obowiązków w pracowni plastycznej uzupełniono skład Zarządu. Obecnie Zarząd
Koła nr 4 pracuje w składzie:
1.Garbacz Wacław
2.Badurka Krystyna
3.Grzeszczyk Halina
4.Koncewicz Jerzy
5.Garbacz Barbara
6.Wspaniała Zoﬁa
7.Przewoźniak Anna

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek
Komisja Socjalna
Komisja Kultury

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,

