


Nasz Głos - Pożegnanie lata w Parku Bródnowskim

Zniżki na bilety kolejowe dla seniorów !!!

... znalazłam się w dziwnej próżni - między tymi, którzy jeszcze “rokują” 
nadzieję na jakieś konkretne działania, a “seniorami wśród seniorów”.
.... jestem w trakcie poszukiwania zajęcia, które pozwoli mi zamknąć 
miesięczny budżet na zero, a nie na ciągły minus. Dla większości pracodaw-
ców jestem za stara! Ale poza tym - jeszcze bawi mnie ten świat, ciekawią 
nowości, chce mi się jeszcze wiele rzeczy - ale jakoś nikt nie bierze tego 
pod uwagę...

..... a ja lubię mój wiek, mimo że nie wszystko mogę robić. Nie pracuję, a 
już doceniam ten stan.... Na ulicy jestem niedostrzegana. Był czas, że to 

mnie dobijało. Teraz nie muszę walczyć o uwagę. Lubię pomagać, doradzać. 
Mam do tego prawo. Na szczęście nikt mi nie depcze po życiowych odci-

skach. Oby tak dalej, oby tylko zdrowie pozwoliło na nowy dzień. 
Z godnością przyjmuję to, co lata niosą.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI

przyjmuje intresantów we wtorki i czwartki 
w godzinach 11 - 13 w lokalu Związku 

przy ul. Turmonckiej 10 
tel.811 49 48

Ważne 
Ostatnio redakcja przeżywa głęboki kryzys. Do tej pory używany 
sprzęt się zużył i już nie sposób przygotowywać na nim materiały. 
Najbardziej potrzebny jest komputer z nowym, aktualnym oprogra-
mowaniem i rzutnikiem. Potrzebujemy pomocy!!!!

Seniorzy o sobie:

Dewiza seniora
Żyć to znaczy kochać

Nasz Głos
Oddział  Rejonowy Warszawa Targówek   Koło nr 2
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OD REDAKCJI
Koleżanki i Koledzy!!!
   Oddajemy dziś w Wasze ręce kolejny numer naszego 
pisemka NASZ GŁOS. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
nawiążemy bardziej owocną współpracę. 
Chcemy dzielić się z Wami tym, co nas wszystkich 
dotyczy oraz informować o działalności Związku . 
  Chcemy promować twórczość literacką, plastyczną, 
rozwijać kulturę fizyczną, organizować wycieczki 
zarówno rekreacyjne jak i poznawcze, imprezy 
okolicznościowe, zabawy taneczne, Dzień Seniora, 
Inwalidy, Dzień Kupały i inne.

Zapraszamy seniorów, emerytów do naszych kół:
• Koło nr 1 - Krasnobrodzka 10/3 środa godz 12- 15
• Koło nr 2 - Chodecka 8 czwartek godz 10 - 12
• Koło nr 3 - Turmoncka 17 domof 200 środa  11-14
• Koło nr 4 - Toruńska 54 wtorek godz 10 - 13
• Koło nr 5 - Blokowa 3 środa godz. 13 - 15
• Koło nr 6 - Kołowa 2 środa godz 12 - 15
• Koło nr 9 - Goławicka 1 środy w godz 11 – 15
• Koło nr 10 - DK Świt poniedziałek 11 - 14
• Koło nr 11 -  Jagielońska 58/ wejście od pl. Hallera/    

                     środa. godz.12 30 - 14
• Koło nr 15 - Zamiejska 1 wtorek godz 10 - 12

Kierujemy gorący apel do Państwa o współpracę 
z nami. Pracę może podjąć każdy, kto dysponuje 
wolnym czasem i zechce jego cząstkę poświęcić dla 
naszego wspólnego dobragazetkę przygotował Mieczysław Zakrzewski z Koła nr 2
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Wesołe 
 jest życie 
staruszka 

Choć  
wczoraj 
zmoczyła  
go łza. 

Suchutki już 
dzisiaj wstał 
z łóżka 

Bo pamięć, 
bo pamięć 
nie ta,
ha,ha ha

(Przybora, 
Wasowski)

Na tablicach 
ogłoszeń przy 
siedzibach kół 
można zawsze 
zapoznać się 
z aktualną 
ofertą imprez 
kulturalnych, 
wycieczkach, 
zabawach zor-
ganizowanych 
przez Zwią-
zek oraz inne 
zaprzyjaźnione 
instytucje.

Można śmiało  
k o r z y s t a ć 

 z tych ofert. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  
NA LATA 2013 - 2018  fragmenty

               W zakresie spraw organizacyjnych
1. Aktywizowanie organizacyjne środowiska oraz 

rozszerzenie terytorialnego działania na Dzielnicę 
Praga Północ,

2. Zabezpieczenie prawidłowości działania zarządów 
kół 

3. Pozyskiwanie nowych lokali dla tworzenia no-
wych kół na poszczególnych osiedlach oraz nowe-
go lokalu na działanie Zarządu Oddziału

4. Powiększenie liczebności członków w kołach po-
przez przyjmowanie nowych członków.

5. Zwiększyć zakres działania medialnego Zarządu 
Oddziału na środowisko emerycko – inwalidzkie 
oraz wszystkie instytucje i organizacje Dzielnic.

6. Zabezpieczyć przepływ bieżącej informacji o ro-
dzajach i skuteczności wystąpień Zarządu Główne-
go do władz państwowych i samorządowych.

7. Realizować okazjonalne wystąpienia członków Za-
rządu na spotkaniach i naradach środowiskowych, 
na Radach Dzielnic, Walnych Zebraniach Spół-
dzielczych i Osiedlowych.

8. Zwiększenie wskaźnika opłacania składek człon-
kowskich

9. Kontynuować i rozszerzać współpracę z Urzędami  
i Samorządami Dzielnic oraz Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi a szczególnie SM Bródno  
i RSM Praga.

10. Podjęcie działań dla stworzenia „Domu Seniora” 
z możliwością całodziennego pobytu seniorów i 
osób niepełnosprawnych działającego dla całej 
Dzielnicy.

11. Powiększenie w ilości członków zespołów tema-
tyczno – zadaniowych Prezydium Zarządu.

 
więcej można przeczytać - www.pzeri-targowek.pl

Zarząd: 

1. Remigiusz Sikora - 
przewodniczący

2. Kazimiera Owczarek - 
viceprzewodniczaca

3. Witold Harasim - vice-
przewodniczacy

4. Elżbieta Barnowska - 
sekretarz

5. Zofia Kocoł - skarbnik
6. Regina Rumel
7. Marta Kwiecień
8. Zbigniew Skrabski
9. Hanna Sobótka
10. Teresa Wilemberg
11. Henryk Klaudel
12. Janina Ziętek
13. Grażyna Okrasa
14. Anna Kuczyńska
15. Jadwiga Popis
16. Mieczysław Zakrzewski
17. Tadeusz Kowalczyk   

 

 
 
Rejonowa Komisja 
Rewizyjna

• Teresa Jóźwiak - 
przewodnicząca

• Stanisław Decyk - 
 sekretarz

• Halina Witkowska
• Maria Aleksandrowicz
• Zofia Barchwic 

 
Delegaci na Zjazd 
Okręgowy 

• Remigiusz Sikora
• Kazimiera Owczarek
• Witold Harasim
• Mieczysław Zakrzewski

Władze Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek 
wybrane na III Zjeździe Delegatów - 19 czerwca 2013

30 08 2012 Pożegnanie lata - impreza plenerowa 
zorganizowana przes seniorów ze Związku Eme-
rytów przy współudziale radnych Dzielnicy oraz 

aktywistów Domku Herbacianego na terenie Parku 
Rzeźby w Parku Bródnowskim: 

pływanie gondolą 
konkurszy strojów 
poczęstunek z grila 

śpiewy 
                     operetka -/ nie tylko/ - z patefonu pana Mietka 

redakcja gazetki - naszglos@onet.eu
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