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Przyjaciele -  Sponsorzy 
Oddziału Warszawa Targówek

wyróżnieni 15.11.2012 r. w Dniu seniora

1. Zarząd i rada  Nadzorcza sM „Bródno”
     - Dyrekcja i rada Osiedla 
                                       „Kondratowicza”
     - Dyrekcja i rada Osiedla „Wysockiego”
     - Dyrekcja i rada Osiedla „toruńska”
     - Dyrekcja i rada Osiedla „Podgrodzie”
2. Zarząd i rada  Nadzorcza rsM „Praga”
     - Dyrekcja i rada Osiedla 
                        „targówek Mieszkaniowy”
     - Dyrekcja i rada Osiedla „Generalska”
     - Dyrekcja i rada Osiedla „Jagielońska”
3. Zarząd i rada  Nadzorcza 
                                       sBM „technika”
4. Prezes, Zarządu  Drukarni „sEMAFIC”
5. Klub „Złotego Wieku” Pl. Hallera,  
                  Zarząd Dzielnicy Praga Północ
6. Zarząd i rada Dzielnicy targówek 
7. Dom Kultury „Świt”
8. spółdzielczy Dom Kultury „Lira”
9. spółdzielczy Dom Kultury „Junona”
10. spółdzielczy Dom Kultury „Jowisz” 
11. Klub Osiedlowy „Podgrodzie” 
12.   Dom Kultury „Zacisze”
13. Ośrodek sportu i rekreacji Dzielnicy 
                                 targówek „Polonez”
14.  Biblioteka Publiczna Dzielnicy 
                                                 targówek
15.  Prezes Zarządu „PGr – Bródno”
16.  Care Center „sara”
17. Biuro Porad Obywatelskich, 
                    Centrum Informacji społecznej
18. Grupa radnych – rady Dzielnicy 
      targówek – Pan Krzysztof  Miszewski

Światowy Dzień Seniora – 2012
 W dniu 15 listopada, w Domu Kultury „Świt” odbyły się uroczyste 
obchody „Światowego Dnia Seniora – 2012” Zarządu Oddziału, pod patro-
natem Pana Grzegorza Zawistowskiego – Burmistrza Dzielnicy targówek 
i Pana Zbigniewa Poczesnego – Przewodniczącego rady Dzielnicy. Zebrało 
się ponad 300 przedstawicieli 11 Kół Oddziału rejonowego Warszawa tar-
gówek oraz zaproszeni Goście. 

 Przewodniczący Zarządu O/r inż. remigiusz sikora powitał Gości 
oraz zwiazkowców, 
a nastepnie przedsta-
wił bieżące działania 
Oddziału i plany na 
rok 2013. Podkre-
ślił znaczenie akcji 
sprawozdawczo-
-wyborczej oraz 
imprezy jubileuszo-
wej zorganizowanej 
w ratuszu z okazji 
10-lecia wydawania 

gazetki „Nasz Głos” i powstania czterech Kół nr 1,2,6 i 10. Zaznajomił 
słuchaczy z propozycją współpracy z Biblioteką Publiczną, grupą bułgarską 
i Związkiem Emerytów w Bułgarii, z Biurem Porad Obywatelskich, Firmą 
Care Center sArA. 

 Chce utworzyć przy Prezydium O/r Zespołu Porad Obywatelskich, 
warsztaty w zakresie ochrony zdrowia łącznie ze szkoleniem w zakresie 
pierwszej pomocy. Planowane jest utworzenie bezpłatnej sieci telefonicznej 
między  Prezydium a Zarządami Kół. 

 Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego nagle kol. Jerzego Pecury, 
Przewodnicząceg Koła Nr 6.

 Pan viceburmistrz Krzysztof Mikołajewski reprezentujący Urząd 
Dzielnicy poinformował o uruchomieniu Programu „Bezpieczny Senior” z 
włączeniem w jego realizację naszego Oddziału. 

 Prezes sM BrÓDNO Pan Krzysztof  szczurowski zadeklarował 
dalsze poparcie dla działań Oddziału. Pan Witold Harasim przemawiając 
w imieniu delegacji Zarządu i rady Nadzorczej rsM PrA-
GA zasygnalizował szansę na pomieszczenia w nowych inwesty-
cjach spółdzielni. Pani Danuta Jankowska – Dyrektor Bibliote-
ki Publicznej występująca wspólnie z Panem Jackiem Białkiem 
Dyrektorem Domu Kultury „Świt”, czyli Kultura razem przedstawiła pozy-
tywną ocenę współpracy ze Związkiem. Biblioteka ma wiele do zaoferowania, 
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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:

Nasz Głos

Żona do męża:
- Wychodzę do znajomej na pięć minut
- Jak byś mógł, to co pół godziny 
   przemieszaj bigos.

Do Władz Dzielnicy!!!
Widzę dużo pozytywnych 
zmian w naszej Dzielnicy, 
lecz problem parkowania 
samochodów nadal istnieje. 
Po chodnikach przy pa-
wilonach na ul. Kodra-
towicza jeżdżą samo-

chody stwarzając niebezpieczeństwo dla mieszkańców,  
a szczególnie dla osób starszych i dzieci. 
spaliny parkujących samochodów zatruwają środowisko 
wokół bloków mieszkalnych. Do tego skutecznie zakłóca-
ją ciszę nocną. Pomocy!!!!  /WK\

Aktywiści z Kół wyróżnieni
dyplomami Zarządu O/R

1. Elżbieta Pstrokońska - Koło Nr 1
2. Krystyna Węclewska - Koło Nr 1
3. stanisław Aleksiejczuk - Koło Nr 1
4. Zofia Bogudał - Koło Nr 2
5. Barbara Mirosz - Koło Nr 2
6. Eryka Jasińska – Koło nr 2 
7. Bożenna Michalska - Koło Nr 3
8. Zofia Barchwitc - Koło Nr 3
9. teresa Malinowska - Koło Nr 3
10. Barbara Garbacz - Koło Nr 4
11. stanisław  Przewoźniak - Koło 4
12. sabina Ziemska - Koło Nr 5
13. stanisław Decyk - Koło Nr 5
14. Alicja Dynowska - Koło Nr 5 
15. Jadwiga Śniegocka – Koło Nr 6
16. Jadwiga  Molska - Koło Nr 6
17. Alina sobocińska – Koło Nr 9
18. teresa Jóźwiak - Koło Nr 9
19. Wanda Drzewińska – Koło Nr 10
20. teresa Cieślak – Koło Nr 10
21. Zofia Waszkiewicz – Koło Nr 11
22. Krystyna sowińska – Koło Nr 11
23. teresa Delegacz – Koło Nr 15
24. Leokadia Krzęczko - Koło Nr 15
25. Anna szczepańska - Koło Nr 15

           Aktywiści  z  Zarządu
1. Zofia  Kocoł – Prezydium Zarządu
2. Zbigniew Skrabski –     “ 
3. Regina Rummel – Czł. Zarządu
4. Teresa Wilemberg – Zespół  
    turnusów rehabilitacyjnych  
     i Wypoczynkowych
5. Komisja  socjalno – Bytowa  
    Zarządu  - kol. Halina Oleksiak 
    czł. Zarządu oraz 7 osób 

a Związek coraz bardziej to wypełnia. Pan Dyrektor Jacek Białek przedstawiając 
zakres działania Bródnowskiego UtW zaprosił wszystkich do współpracy i uczest-
nictwa w ramach Uniwersytetu.

 Pani Helena Płudowska, skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego w War-
szawie podkreśliła zasługującą na szczególne wyróżnienie pracę Oddziału Warsza-
wa targówek. Na zakończenie uroczystości otrzymała wiązankę róż, która została 
przyjęta ze wzruszeniem i podziękowaniem.  

 Następnie Przewodniczący zaprosił na scenę Panią Iję Ostrowską,  Dyrekto-
ra  Biura Porad Obywatelskich, która przedstawiła zakres współpracy z możliwością 
powołania przy Prezydium Zarządu Zespołu Porad dla członków Związku i miesz-
kańców Dzielnicy.

 Natomiast Pani Dyrektor Izabela Denus z Firmy Care Center sArA za-
deklarowała przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie zdrowia, ba-
dań cukrzycy, ciśnienia, bezpłatnej sieci telefonicznej Zarządu Oddziału  
oraz Opieki Domowej „Przycisk Życia”.

 Następnie uhonorowano 24 aktywistów z kół, 3 osoby z Zarządu i 
Komisję socjalno-Bytową Zarządu oraz podano informację o nominowaniu  
15 osób do Złotej Honorowej Odznaki Związku. Były dyplomy, róże i upominki 
sponsorowane przez Zarząd Dzielnicy i Prezydium Zarządu. 

 W trakcie honorowania Dyplomami Uznania Zarządu na ekranie kinowym 
prezentowano stronę internetową Zarządu. Przewodniczący wyjaśnił ważność poda-
wania tam informacji, które mogą łatwo trafiać do mieszkańców Dzielnicy a nawet 
obiegać cały świat; prosił o aktywne podawanie informacji z życia kół lub organizo-
wanych imprez. 

 W części artystycznej wystąpił z pięknym występem,nagradzany burzliwy-
mi  oklaskami młodzieżowy zespół „tHE  IMPrEsJA” . 
 Następnie podane zostały komunikaty na temat turnusów wypoczynkowych 
i rehabilitacyjnych nad morzem w ośrodku „Floryn”, Przewodniczący podziękował 
wszystkim uczestniczącym w spotkaniu i zakończył je życzeniami zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

„WSPOMNIENIE” 
Wszystko na świecie 
przemija powoli,
Przemija szczęście
mija to co boli, 
Wszystko przemija,
tak chce przeznacze-
nie, i tylko zostaje 
wspomnienie.

Wspomnienie
 - to cicha nuta wyję-
ta z tomów przeszło-
ści, Wspomnienie 
- to nić wysnuta ze 
złotej przędzy mło-
dości, Wspomnienie 
- to dźwięk łańcucha 
co łączy rozpacz  
z nadzieją.  

Wspomnienie  
- to puszcza głucha, 
gdzie tylko  
groby bieleją.. 

St. Garbalińska  

 śp. J. Pecura
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To nasza historia

Wiadomości z Pracowni Plastycznej
 Istniejemy już trzy lata. Nasze obrazy były wystawiane:
- w czytelni biblioteki przy ul. Św. Wincentego,
- w bibliotekach  przy ul. Krasnobrodzkiej i  suwalskiej,
- w Klubach Junona (Bródno) i Orion (saska Kępa),
- w Domach Kultury na Żoliborzu i Zaciszu.
 Dla Zarządu O/r targówek przekazaliśmy 70 obrazów. Bardzo dokucza  
nam brak światła dziennego. Chcemy stworzyć grupę „hafciarską” i  poetycką. 

Zapraszamy wszystkich chętnych - Klub mieści się przy ul. Turmonckiej 17, II klatka, domofon – 200 albo tel. 662-
831-621. Klub otwarty jest w poniedziałki i piątki od godz. 10.00.                                                                  H. Trybenek

Jesienne spotkania Koła Nr 5

 30 października w Bibliotece publicznej Dzielnicy 
targówek m.st. Warszawy, przy ulicy Św. Wincentego 85 od-
był się wernisaż wystawy „Moja pasja. Moje hobby”. 

 Anna Kuczyńska – Przewodnicząca koła ser-
decznie powitała wszystkich obecnych słowami: „Wszy-
scy mamy marzenia, które nie do końca możemy zre-
alizować, problemy, których nie możemy rozwiązać.  
Jest w nas tyle wątpliwości, rozterek i tęsknot. Wszyscy  
w pewnym sensie jesteśmy imigrantami, szukającymi swo-
jego wymarzonego domu. On istnieje – odnaleźć go można  
w swojej pasji, w swoim hobby.”
swoje prace plastyczne wystawiło 12 osób, członków naszego  
koła. Zaprezentowali oni swoje obrazy, rzeźby w drzewie, ko-
rze i figurki z korzeni, tkaniny haftowane różnymi technikami  
i dzianiny. swoje talenty wokalne ujawnili: t. Witanowska, 
t. Kowalczyk i D. Brzozowski. 

Piękne wiersze zadedykowali nam autorzy wierszy z grupy po-
etyckiej „Akant”. 
tematem wiodącym spotkania była jesień, ta za oknem  
i jesień życia. 
  Anna Kuczyńska wręczyła wszystkim autorom prac 
plastycznych pamiątkowe listy gratulacyjne. 
Uznanie dla organizatorów i podziw dla twórców wyraził 
wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski. 

 Dyrektor biblioteki Danuta Jankowska przyję-
ła nas bardzo serdecznie i wyraziła zadowolenie z do-
tychczasowej współpracy. Oprócz talentów plastycz-
nych członkowie koła ujawnili również swoje talenty 
kulinarne, był domowy tort i wiele innych przysma-
ków. Frekwencja była zadawalająca, wystawę odwiedziło  
62 osoby. 
 5 listopada uczestniczyliśmy w Koncercie Patriotycz-
nym w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – targówek. Wśród wy-
konawców byli dwaj członkowie naszego Koła.

 14 listopada odbyło się Walne zebranie Członków dla 
wyboru delegatów na zjazd rejonowy. Wybraliśmy trzech dele-
gatów.W dalszej części zebrania, z okazji Święta Niepodległości,  
dla upamiętnienia i hołdu tysięcy ofiar ludzkich, wysłuchali-
śmy wspaniałego koncertu w wykonaniu artystów amatorów  
przy akompaniamencie J. Greke. 

Była też okazja uczcić jubileusze urodzinowe członków. Było 
„sto lat” dla jubilatów, słodkie upominki i miłe słowa od 

Przewodniczącej. Jubilaci przygotowali pyszny poczęstunek.  
Było słodko i przyjemnie.

 18 listopada korzystając z zaproszenia Burmistr 
Dzielnicy targówek m.st. Warszawy, wysłuchaliśmy wspania-
łego koncertu„targówek Elsnerowi” w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej im. Józefa Elsnera pod dyrekcją Bolesława szulii, 
mieszkańca naszego osiedla Zacisze. Wystąpił także kwartet 
„Fuerte string Quartet. Wielką niespodzianką dla melomanów 
jazzu był występ zespołu „Dixie Warsaw Jazzmen”. 19 listopa-
da byliśmy w DK ”Świt” na koncercie piosenek Włodzimierza 
Wysockiego i Bułata Okudzawy.

 20 listopada obchodziliśmy Dzień seniora u „Wedla”.  
W pijalni czekolady, przy filiżance gorącejczekolady, pysz-
nych lodach i ufundowanej przez Zarząd , słodkiej niespo-
dziance dowiedzieliśmy się o historii marki „Wedel” i wielu 
ciekawostkach kolejnych etapów rozwoju fabryki. 

2 grudnia wybieramy się do DK „Świt”, na Koncert mikołaj-
kowy w wykonaniu reprezentacyjnej OrkiestryWojsk Lądo-
wych. 
3 – 9 grudnia uczestniczymy w Festiwalu Filmoteki Europej-
skiej FE Fest 2012 
8 – 9 grudnia Kraków Przedświąteczny – organizujemy wy-
cieczkę do Krakowa i Bochni.
16 grudnia wysłuchamy koncertu kolęd z całego świata.
17 grudnia Zarząd Koła przygotowuje spotkanie opłatkowe 
członków i zaproszonych Gości.



To  n a s z a  h i s t o r i a

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. 

Korespondencja z Koła nr 11

• W październiku w kole nr 11 obchodziliśmy miłe uro-
czystości. Nasza koleżanka obchodziła 50-lecie ślubu. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta przy udziale 
Prezydent Warszawy. W kole złożyliśmy koleżance 
życzenia, kwiaty. Oglądaliśmy zdjęcia z uroczystości, 
medal za długoletnie pożycie wspomnienia a wszystko 
to przy herbatce i słodyczach.

• Październik to miesiąc imienin teresy, tu też nie obyło 
się bez uroczystych życzeń.

• 24 października w kole odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze. Nasze koło jest bardzo młode, 
więc sprawozdanie obejmowało tylko część roku 2011
i 2012. Na zebraniu wybrano l delegata na Zjazd Dele-
gatów Oddziału.

• W piątek 16.11 członkowie koła 11 spędzili sympa-
tyczny wieczór w Domu Kultury Praga. Wieczór był 
poświęcony pieśnią patriotycznym w wykonaniu na-
szych koleżanek i kolegów z zespołu Praskie Małmazy-
je. Gościnnie wspaniały koncert zagrała orkiestra dęta 
założona w dobrym okresie FsO w latach 60-tych.

• W sobotę 24.11 o godzinie 17 Praski Dom Kultury 
obchodził 10 urodzimy. Nasze koło jest zaprzyjaźnione 
z Domem Kultury i często korzystamy z organizowa-
nych tam imprez. W programie sobotnim  wystąpił 
zespół Praskie Małmazyje, chór tonika, a na zakończe-
nie odbyła się domówka z DJ Wiką.

 

Koło nr 15 informuje
• W dniu 23.10.2012 r. zorganizowano Jubileusz dla 

80-latków  3 osoby. Uroczystość podniosła; szampan, toasty, 
dyplomy, kwiaty, słodycze. Było miło i dostojnie.

• W dniu 09.11.2012 r. odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze w Domu Kultury Zacisze. Gość honorowy 
P. sikora r. Prezes PZEriI targówek. Ustępujący Zarząd 
odczytał swoje sprawozdania; dyskusja bardzo spokojna. 
Przystąpiono do wyborów nowych władz, do których zgłosili 
się prawie wszyscy poprzedni oprócz 2-ch osób tj. przewod-
nicząca, która z oporami wyraziła zgodę na następną kadencję 
natomiast na miejsce wolne weszła nowa osoba. Głosowanie 
jednogłośnie przyjeło tą sytuację i Zarząd jak poprzednio 
składa się z 9 osób. tak zdecydowano w uchwale nr. 4/2012 r. 

Zebranie zakończono spokojnie przy dużych brawach. 
P. Prezes sikora zabierając głos był pełen podziwy dla 
tak sprawnego przebiegu i organizacji zebrania i nawet 
pogratulował.

• Nowy Zarząd w dn.20.11.2012 r. zorganizował  
Dzień Emeryta we własnym kole i przy tej okazji 
obchodzono imieniny solenizantów Zenobii, Fran-
ciszka, Zdzisławy. Dzięki tym uroczystościom było 
szampańsko, sielsko i aniesko przy suto zastawionych 
stołach.Śpiewano sto lat i tańczono a wszystko zorgani-
zowano dzięki operatywności członków.

Koło nr 4

    W tym roku członkowie Koła nr 4 licznie uczest-
niczyli w zabawie andrzejkowej w Klubie Jowisz. 
Były tańce, wróżby i oczywiście jak zawsze pano-
wał wspaniały nastrój.

    Dzień Świętego Mikołaja zapowiada nadejście 
Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Święty Mi-
kołaj przynosi drobne upominki. 
Koło nr 4 postanowiło dwa dni wcześniej zorgani-
zować z tej okazji w Klubie relaks spotkanie miko-
łajkowe. Każdy z uczestników otrzymał czekolado-
wego mikołaja. Było sympatycznie i wesoło.


