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Biuletyn Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek
Uchwała
X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
odbywającego się w dniach 27-29 stycznia 2010 roku
w sprawie programu działania Związku
w kadencji 2009-2013

X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, obradujący w
dniach 27-29 stycznia 2010 roku,
dokonał wnikliwej analizy i podsumowania działalności Związku w
minionej kadencji.
Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami:
- Zarządu Głównego z działalności Związku w okresie grudzień
2004 - grudzień 2009,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- Głównego Sądu KoleŜeńskiego
oraz wynikami prac Komisji
i Zespołów Zjazdowych:
Komisji ds. Statutowych, Wnioskowej, Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych, Zespołu ds. Socjalno-Bytowych.
.( ….. )

znowelizowanego Statutu.
W zakresie reprezentowania interesów emerytów i rencistów wobec władz ustawodawczych i
wykonawczych Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu
kontynuowanie starań o korzystniejsze zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
(wystąpienia do rządu, parlamentu, prezentowanie
stanowiska na forum Komisji Trójstronnej). Jednocześnie Zjazd zobowiązuje
wszystkie struktury związkowe
do wspierania powyŜszych starań w dostępny im sposób
(oddziaływanie poprzez posłów z
danego terenu itp.).
Zjazd uwaŜa za niezbędne kontynuowanie działań zmierzających
do zwiększenia uczestnictwa
przedstawicieli Związku w róŜnego rodzaju podmiotach opiniodawczych, konsultacyjnych, doradczych i innych gremiach, funkcjonujących na wszystkich szczeblach przy organach władzy administracyjnej i samorządowej.
W zakresie spraw organizacyjnych

Zjazd zobowiązuje wszystkie
ogniwa Związku
1. Zjazd przyjmuje i
Przewodniczącą Zarządu Głównego na następną kadencję oraz ich władze
zatwierdza projekt
2010 – 2015 wybrano dotychczasową Przewodniczącą ,
do zaktywizoStatutu w wersji
Panią ElŜbietę Arciszewską.
wania działań
przedstawionej przez
zmierzających
Komisję Statutową.
Z tej okazji Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa do wzmocnienia
2. Zjazd zobowiązuje
Targówek, jego Prezydium oraz członkowie Związku i rozbudowy
Zarząd Główny do
składają Pani Przewodniczącej serdeczne gratulacje i Ŝyczą szeregów
niezwłocznego podję- duŜo zdrowia, siły i wielkiej wytrwałości w realizacji celów związkowych.
cia działań zmierzają- naszego Związku. śyczymy kolejnych sukcesów tego
Zjazd zaleca
cych do zarejestrowielkiego posłannictwa.
powoływanie
wania znowelizowanowych kół tenego Statutu i dopełrenowych
nienia innych wymogów formalno-prawnych.
w miastach, gminach a nawet sołectwach, zwłasz3. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do dostosowacza w miejscowościach, gdzie nie ma dotychczas
nia przepisów organizacyjnych i finansowych do
ogniw Związku. Zjazd widzi potrzebę dalszego
W zakresie spraw statutowych
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usprawnienia przepływu informacji między ogniwami
Związku, w tym informacji o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Główny, równieŜ drogą elektroniczną.
Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu oraz zarządom
oddziałów wszystkich szczebli dalsze popularyzowanie działalności Związku w mediach, zarówno
centralnych, regionalnych, lokalnych przez odpowiednie ogniwa Związku.
Zjazd uznaje za konieczne podjęcie przez wszystkie
ogniwa związkowe działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych przy realizacji zadań statutowych.
Zjazd zaleca dalsze rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych celem tworzenia spójności
społecznej.
W zakresie spraw finansowych
Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do znowelizowania „Zasad Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku” zgodnie z wnioskami rekomendowanymi przez Zjazdowy Zespół ds. OrganizacyjnoFinansowych i znowelizowanym Statutem.
Zjazd zobowiązuje władze wszystkich ogniw związkowych do bezwzględnego przestrzegania zasad
racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi według znowelizowanych „Zasad
Gospodarowania…”
NaleŜy zobowiązać prezydia Z O/O do kwartalnej
analizy stopnia realizacji planu przychodów i wydatków w podległych oddziałach rejonowych i kołach.
Zjazd zobowiązuje zarządy wszystkich ogniw
terenowych do intensyfikacji działań zmierzających
do polepszenia stopnia i terminowości opłacania
składek członkowskich. Jednocześnie zaleca się,
aby prezydia Z O/O prowadziły kwartalną analizę
stopnia realizacji planu ściągalności składek przez
podległe jednostki.

Nasz Głos
skarbników oddziałów rejonowych i kół oraz przewodniczących komisji rewizyjnych w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji, planów i sprawozdawczości finansowej.
W zakresie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej 1. Kontynuować i wzbogacać dotychczasowe
formy pracy społeczno-kulturalnej, dostosowanej do
zróŜnicowanych potrzeb i zainteresowań członków.
2. Kontynuować i wzbogacać sprawdzone formy organizacji czasu wolnego i wypoczynku takich jak
spotkania okolicznościowe, prelekcje, wycieczki,
wieczorki towarzyskie itp.
3.Kontynuować i rozwijać dotychczasowe formy
działalności socjalnej i pomocowej (zapomogi pienięŜne, paczki Ŝywnościowe). Rozwijać współpracę
z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Bankami śywności.
4. Organizować obchody Światowego Dnia Inwalidy,
Dnia Seniora i inne imprezy o charakterze integracyjnym.
5.Kontynuować pomoc prawną dla członków Związku, zwłaszcza
w zakresie spraw emerytalno-rentowych oraz procedur odwoławczych od decyzji lekarzy-orzeczników.
6. Rozwijać współpracę z terenowymi jednostkami
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą poradnictwa odnośnie spraw emerytalno-rentowych.
7.Wspierać twórczość amatorską oraz działalność
związkowych zespołów artystycznych, motywując do
pracy w ramach konkursów tematycznych. Tworzyć
warunki dla rozwoju pasji i zainteresowań artystycznych.
8. Kontynuować organizację „białych niedziel”, badań profilaktycznych, pogadanek i prelekcji nt. zdrowego trybu Ŝycia. Udzielać członkom pomocy w uzyskaniu dofinansowań na turnusy rehabilitacyjne.

9. Aktywizować prace komisji problemowych ds. socjalno-bytowych, kultury i organizacji czasu wolneZjazd zaleca zarządom oddziałów i kół zintensyfikogo. RozwaŜyć moŜliwość okresowych spotkań
wanie skutecznych starań mających na celu pozyczłonków komisji z róŜnych okręgów (rejonów), w
skiwanie środków finansowych od władz samorządowych, sponsorów, członków wspierających oraz z celu wymiany doświadczeń.
X Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd
innych, dostępnych źródeł, z przeznaczeniem na
Główny oraz zarządy wszystkich ogniw związkodziałalność statutową Związku.
wych do realizacji powyŜszej uchwały.
Zarządy oddziałów okręgowych powinny poświęcić
szczególną uwagę na mobilizowanie władz oddzia- Komisja Wnioskowa po zapoznaniu się ze sprawozłów rejonowych i kół do udziału
daniem z działalności Zarządu Głównego w latach
w opracowaniu ofert konkursowych z zakresu pomo- 2004-2009, ze sprawozdaniem Głównej Komisji Recy społecznej, kultury, turystyki itp., poniewaŜ jest to wizyjnej i Głównego Sądu KoleŜeńskiego oraz wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej wnosi o udzielenie
waŜne źródło finansowania działalności Związku.
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
WaŜnym zadaniem władz oddziałów okręgowych
Polskiego Związku Emerytów,
Pełny tekst na stronie
jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń
Rencistów i Inwalidów.
WWW.pzeri-targowek.pl
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Szanowny Pan Jacek Kaznowski
BURMISTRZ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
Szanowny Panie Burmistrzu !
W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pragniemy serdecznie podziękować Panom Burmistrzom, Naczelnikom, Wydziału Kultury oraz Wydziału Sportu i Rekreacji za wspieranie działalności O/Rejonowego poprzez pomoc
materialną w postaci upominków fundowanych członkom Oddziału z okazji obchodzonych uroczystości
Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Inwalidy.
Niezapomniane wraŜenia pozostały w naszej pamięci po występach zespołów artystycznych organizowanych przez Wydział Kultury. Szczególny dobór form artystycznych: Soliści Operetki, Orkiestry Symfoniczne, zespoły taneczne, zawdzięczamy Pani Małgorzacie Kozieł.
Wracamy myślami do pięknych miejsc naszej Ojczyzny, które mogliśmy zwiedzić dzięki wsparciu Wydziału
Sportu i Rekreacji, a w szczególności Panu Naczelnikowi Romanowi Stachurskiemu i Pani Ewie BoŜęckiej.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe działania. Mamy nadzieję na wspólne spotkania naszych członków z okazji róŜnych uroczystości.
Z wyrazami podziękowania i szacunku,
Sekretarz Urszula Wolańska
Przewodniczący Zarządu inŜ. Remigiusz Sikora

Serdeczne podziękowania
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia,
pięknej wiosny, wielkanocnego
koszyka pełnego marzeń oraz
wesołego Alleluja
członkom Związku, wszystkim Seniorom,
Sponsorom i Instytucjom współpracującym,
Czytelnikom NASZEGO GŁOSU
Ŝyczy Prezydium
i Zarząd Oddziału Rejonowego PZERII
Warszawa Targówek
wraz z Zespołem Redakcyjnym
Serdeczne Ŝyczenia z Pracowni Plastycznej
przesyła kol. B. Gutowska Wesołych Świąt!!!

Burmistrzowi
oraz Radzie Dzielnicy
Warszawa Targówek
za udane zabawy karnawałowe
w Ratuszu 25 stycznia
oraz 15 lutego br
składają
wdzięczni seniorzy

Było lato, była wiosna
mamy teraz jesień
Zaginęła pieśń miłosna
smutek jesień niesie
Potraciły liście drzewa
poszarzały klony
słowik juŜ nam nie zaśpiewa, tylko kraczą wrony

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.

Niebo chmurą się zakryło
wiatr nam w oczy wieje
znowu latek nam przybyło,
słonko nas nie grzeje
Gdzie młodzieńcze nasze
lata? Co się z nami stało?
Trzeba odejść
z tego świata
a Ŝyć by się chciało.
L. Rell

Dzień Kobiet
8 marca 2005r

Jak to miło, jak męŜczyzna
spieszy z kwiatkiem do swej
damy Oby tak zawsze było
Widać, Ŝe uczucia
jeszcze pozostały
Jego twarz rozpromieniona
i oczy błyszczące
Ten kwiatek w dłoni
Uczucia są więcej warte
niŜ tysiące
Jacy kochani są oni
śeby ten kwiatek
częściej miały
Raz w roku to tak mało
Wtedy więcej by męŜa
uwielbiały
Więcej uśmiechać
by się chciało. B.G.

Obrazki z Ŝycia seniorów
Imprezy 80 latków
w kołach nr 4 oraz 1.

Noszenie cięŜkich
paczek z Ŝywnością to raczej nie
zajęcie dla 80 latków. POMOCY!!!
Szczególną opieką
otaczają emerytów
władze spółdzielcze. Kierowniczka
Klubu JOWISZ
Maria Wiśniewska
dzieli się opłatkiem.
Spotkania klubowe
w 2 potrafią kończyć się zabawą
WernisaŜ w Kole 15, Dzień
Babci i Dziadka, wspólnie
obchodzone imieniny to tylko niewielki fragment z Ŝycia środowiska seniorów.
Do tego imprezy w Domach
Kultury. Brak czasu na nudę. Oby tylko zdrowia nie
zabrakło.

Pieniądze szczęścia
nie dają, ale pozwalają wygodnie być
nieszczęśliwym

Kalendarium O/R Warszawa Targówek
•

W styczniu 2010 r. powstała Pracownia Plastyczna pod kierownictwem
kol. H. Trybenek. Prezydium Zarządu
zakupiło farby i wiele innych materiałów do plastyki. Pracownia w formie
darowizny otrzymała od Państwa Sikorów dwie sztalugi

•

Prezydium Zarządu O/R zakupiło
sprzęt muzyczny (KEYBOARD)

•

19 01, 16 02 Śpiewy, recytacje wierszy, a nawet spontanicznie aranŜowane tańce na spotkaniu w Kole nr 2

•

26.01. Dzień Babci i Dziadka w Kole
nr 15. Zabawa Karnawałowa.

•

W Kole nr 1, w Klubie Seniora odbyło
się spotkanie z osobami, które wkroczyły w wiek 80 lat. Była lampka
szampana, wspólne śpiewanie, recytacje i słodkie upominki. Wspaniała
atmosfera.

•

Kilka kół organizowało zabawy z okazji Tłustego Czwartku np. nr 2,15

•

16.02.2010 r. w Kole nr 4 odbyło się
spotkanie członków Koła, którzy

ukończyli 80 lat. Takich Jubilatów było w
naszym kole 20 . Zarząd Koła przygotował
poczęstunek.
•

10.02.2010 r. Zarząd Koła Nr 4 zorganizował
drugą w tym karnawale zabawę taneczną w
Klubie “Junona” - dziękujemy Kierowniczce
Klubu “Junona”, pani M. Kujawie za zrozumienie i miłą współpracę z naszym Kołem

•

4 02 Zabawa karnawałowa koła nr 3
w Klubie LIRA

•

Seniorzy licznie uczestniczyli w Festiwalu
Chórów, Kabaretów a później SENIOR
SOLO organizowanych w DK ZACISZE
Dzień Seniora

Juz jesieni przyszła pora
Niech się święci
Dzień Seniora,
Pięknie w parku,
pięknie w lesie,
Pozłociła wszystko jesień.
Moja głowa posiwiała,
Tak przystało na seniora.
Tylko w tym jest ta róŜnica,

Wiosna drzewom
zieleń wraca.
Mnie przybędzie latek
wiele, a na wiosnę
bardziej posiwieję.
Lecz na Święto dobra pora
Niech się święci
Dzień Seniora
Niech siwieją nasze głowy
Dla szacunku seniorom
H. Trybenek
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