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Biuletyn Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek
DZIEŃ MATKI
Kochana mamo!
Do snu tuliły mnie Twoje ręce
Usta śpiewały piosenkę cichutko
Jak byłam chora, martwiłaś się
najwięcej
Myślałaś, czy mi będzie lepiej jutro?
Zmartwienia Ciebie nie mijały
Ale jak zdrowa byłam już
twoje oczy promieniały
któż może kochać lepiej od Ciebie,
któż?
Za Twoje dobre serce
za twoją ciężką pracę
schylam głowę w podzięce
serce krwawi – bo Ciebie już nie
zobaczę
Miłość matki
Maleńkie rączki, oczęta wodzą po
matczynej twarzy
Matka czule do piersi swoje dziecię
tuli
luli, luli moje słoneczko luli
i tak sobie marzy

Przewodniczący inż. Remigiusz Sikora organizuje
nowe 12 koło w Oddziale Targówek

Bardzo aktywnie rozpoczęło swoją działalność nowe Koło nr 11 założone
7 lutego br przy udziale Przewodniczącego Zarządu O/R inż. R. Sikory. Całą
imprezę zapoczątkował koncert „ PRIMO INCONTRO”.
Pani Dorota Smolińska – wiolonczela i Pan Dariusz Smoliński – altówka,
przygotowali teksty znanych piosenek. Wszyscy śpiewali świetnie się przy tym
bawiąc. Niestety czas szybko mijał a w drugiej sali był przygotowany poczęstunek. Na stole stały różne smakołyki, a najsmaczniejsza była szarlotka upieczona przez Panią Henię.
Na wieczór zostali zaproszeni goście z Bułgarii, przyszli ze swoimi regionalnymi smakołykami. Postaramy się utrzymać naszą współpracę. Zorganizowano
wspólne malowanie pisanek wycieczkę do ZOO, występy kaabaretuDESA..
Obecnie nasze koło ma niewielu członków, ale jesteśmy pełni zapału i optymizmu, że chętnych będzie przybywać. Oczekujemy też poparcia dla naszej
działalności ze strony Rady Osiedla „Jagiellońska”
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania
w czwartki na godzinę 13 –tą, w klubie
„RAZEM” ul Jagiellońska 62. Nasze hasło to:
” Seniorze nie zamykaj się w domu,
spróbuj uaktywnić swoje życie”.
15 kwietnia odbyło się spotkanie wielkanocne
członków koła. Wśród zaproszonych gości
widać członków Zarządu O/R.

Co z tego maleństwa wyrośnie,
co los mu da w ofierze
Jak każda matka pragnie szczęścia
dla swojego maleństwa
tego uczucia nikt matce nie odbierze
ona wszystko zrobi dla jego szczęścia.
Nie oszczędza siebie wcale
praca, nieprzespane noce
Co ją trzyma – co za moce?
To miłość – to dziecię małe!

Cieszymy się wiosną przed nami lato, sezon wycieczek,
pikników i zabaw na wolnym powietrzu
Życzę wszystkim naszym Członkom,
Sponsorom i Przyjaciołom
dobrego zdrowia.
Dużo ciepła, ciepłych wrażeń
w gronie przyjaciół i spełnienia marzeń.
By nikt nigdy nie czuł się samotny.
inż. Remigiusz Sikora
Przewodniczący Zarządu
Oddziału Rejonowego

Barbara Gutowska
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Z PRAC PREZYDIUM
Przewodniczący Pan inż. Remigiusz Sikora, Wiceprzewodnicząca Pani
Kazimiera Owczarek i Pani Sekretarz Urszula Wolańska zabiegają w Urzędzie
Dzielnicy o wsparcie dla naszych działań i Planu na rok 2011.
• 21.03. – spotkanie z Z-cą Burmistrza Panem Wacławem Kowalskim,

O WIOŚNIE
Co się stało z mroźną zimą?
Biała szata śniegu znika.
Słońce wstaje coraz wcześniej,
Wolniej dzień za dniem umyka.
Powróciła do nas wiosna,
W dzień dwudziesty pierwszy
marca.
Przyszła jakaś obrażona,
Nie chce nam ogrzewać starca.
Co się dzieje droga wiosno?
Wszystko budzi się do życia.
Nocą zimny wiatr szaleje,
I mróz czai się z ukrycia.
Zbudź się w końcu miła wiosno!
Bądź pogodną i radosną.
Ogrzej te poranne mgły!
Przecież zima już nie rządzi,
Gdzieś daleko sobie błądzi.
Teraz rządzisz ty!
Jan Kulik
Warszawa dnia 11.03.2010

• 25.03. – spotkanie z Z-cą Burmistrza Panem Krzysztofem Mikołajewskim
w celu skonkretyzowania zakresu wsparcia Urzędu Dzielnicy w roku 2011.
• 1.04. – spotkanie z Burmistrzem Panem Grzegorzem Zawistowskim
i Z-cą Panem Sławomirem Antonikiem.

Pan Burmistrz przedstawił naszemu Zarządowi ograniczenia i możliwości wspierania naszego Oddziału. Nasi przedstawiciele wyrazili potrzeby, omówili stan organizacyjny Oddziału, pokazali ogromną pracę jaką Oddział realizuje na rzecz swych
członków i całego środowiska emerycko-inwalidzkiego.
Jest deklaracja o współpracy i wspieraniu Oddziału w miarę możliwości Zarządu.
Przewodniczący w imieniu Prezydium Zarządu zaprosił Pana Burmistrza z całym
Zarządem i Naczelnikami na nasze Spotkanie Wielkanocne.
W dniu 11 marca Prezydium Zarządu było kontrolowane przez Okręgową
Komisję Rewizyjną. Komisja swym badaniem obejmowała cały rok 2010.Udzielono
odpowiedzi na wszystkie pytania i udostępniono dokumentacje, a nawet działania
komputerowe w zakresie prac nad elektronicznym rejestrem członków. Komisja
pozytywnie oceniła działania Prezydium, natomiast wynikłe problemy z Budżetem
są wynikiem złej pracy Skarbnika w 2009r, oraz zbyt późną informacją z O/Okręgowego.
Pismem z dnia 30.03.2011. OKR przesłała „Zalecenia pokontrolne”:
1) Podać termin zakończenia prac nad Elektronicznym Rejestrem Członków
Oddziału,
2) W przypadku podpisywaniu umów dotyczących wczasów Komisja zaleca
określić ściśle sposób jej rozliczania....
3) Prawidłowo dokumentować rozliczanie zaliczek na różne imprezy....
4) Przekazywać do księgowości Okręgu kopie rozliczeń dotacji z konkursów..
5) Przekazywać do Okręgu listy uczestników imprez i wycieczek z wpłatami,
stanowiące dokumentację operacji gospodarczych.....

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:

Dwaj koledzy przy piwie.
- Nie ożeniłbym się nigdy z mądrą kobietą.

- I słusznie, małżeństwa powinny być dobraane...

Powstała sekcja brydżowa
Dzięki pomocy Związku seniorzy brydżyści mogą spotykać się
we wtorki i czwartki
o godz. 15 w klubie PODGRODZIE.

Zapraszamy nowych graczy!!!

Sekcja plastyczna zaprasza wszystkich chętnych
na zajęcia w poniedziałki i piątki
godzina 11.00 do siedziby
Koła Nr 3 ul. Turmoncka 17
/domofon 200/.
Zarząd Oddziału Rejonowego
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skim „Echo”. W Zarządzie Koła i w składzie Zespołu
Informacje z Koła nr 3
W początkach kwietnia br. upłynęła ósma rocznica „Echo” znajduje się wiele osób, które udzielają się
zawiązania Koła nr 3 i piąta rocznica utworzenia aktywnie od pierwszej chwili powstania .
Zespołu Recytatorskiego „Echo”.
Jubileusz obchodzono skromnie na planowym
spotkaniu roboczym w Kole w dniu 6 kwietnia,
przy ciastkach, herbatce i wspomnieniach ubarwionych okolicznościowym programem „Echa”.
Koło skupia ponad 300 osób, posiada prężnie
działający Zarząd, Komisję Socjalną i bardzo
aktywną Komisję Kultury z Zespołem Recytator-

Z Koła nr 11
Bardzo aktywnie podjęło pracę Koło nr 11. Zorganizowano koncert kabaretu DESA, wycieczkę do ZOO,
wspólne malowanie jajek wielkanocnych.
15 kwietnia odbyło się spotkanie wielkanocne

We wtorek 22 marca 2011 r. w Klubie Relaks,
Koło nr 4 zorganizowało dla swoich członków
ciekawe spotkanie.
Koleżanka Halinka Trybenek przedstawiła piękną
historię Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Informacje z ankiety statystycznej za 2010r
UWAGA!!! KONKURS
ilość członków - ponad 1526 osób, 11 kół
Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego
sprowadzono 70 ton zywności
Warszawa Targówek inż. Remigiusz Sikora ogłasza dla
artykuły i informacje prasowe
57
członków Związku konkurs fotograficzny na temat życia
imprezy artystyczne 218, uczestniczło 6161 os
seniorów. Prace w formacie minimum 20x13 należy
składać w lokalu Zarządu przy ul. Turmonckiej 10
liczba publikacji o O/R 74 w tym 54 członków
w terminie do 15 czerwca 2011 r.
zapomogi rzeczowe
za 263 614 zł
zapomogi środki PZERiI 12szt za 2150 zł
Główna nagroda aparat fotograficzny.

Obrazki z życia seniorów

Marzec to czas spotkań z okazji Dnia Kobiet, intensywnej pracy poetów, malarzy, pogadanek jak na przykład w “4”
o Licheniu. Jest też czas na spacer dla zdrowia po parku. Organizowane są wernisaże prac członków kół.
W kwietniu uczestniczymy w licznych spotkaniach wielkanocnych organizowanych w kołach oraz przez Zarząd O/R, na
które zapraszamy władze Dzielnicy i Spóldzielni. Prezydium Zarządu wielką przywiązuje wagę do Spotkań Świątecznych,
poniważ odgrywają wielką rolę integracyjną członków Kół i całego Oddziału.
W tym roku ta Akcja obejmuje 13 spotkań Wielkanocnych realizowanych własnymi środkami dla prawie 800 osób. Ponadto staraniem Kol. Kol. Przewodniczącego i Przewodniczącej Komisji Socjalno-Bytowej, pierwszy transport żywności
został sprowadzony już 13 kwietnia by 800 członków otrzymało paczki żywnościowe przed Świętami Wielkanocnymi !!!

Kalendarium O/R Warszawa Targówek
* 29 kwietnia Światowy Dzień Inwalidy
- uroczystość w Domu Kultury ŚWIT
* 10 maja - wycieczka Koła nr 3
* 10 maja - poranek poetycki w Kole nr 2
* 14 maja - Dzień Recyklingu przy Ratuszu
- szczegóły w gazetce BIT
* 25 maja - wycieczka Koła nr 3
* 28 maja Dni Bródna w Parlu Bródnowskim
* 31 maja - spotkanie intergracyjne z okazji
Dnia Matki, Ojca oraz Dnia Dziecka
w Kole nr 15
* 2 czerwca wycieczka do Makowca Maz .
- organizuje Koło nr 1.

targówek przyjazny poezji

„Marzyłam”

Urszula Brandys

Marzyłam o wielkiej, bajkowej miłości,
Ciepłym domu rodzinnym, pełnym śmiechu,
radości,
Przyjaźni co przetrwa wieki, ludzkiej lojalności,
Pracy co da satysfakcję, bez mobingu i zazdrości,
Zdrowia dla mnie, dla dzieci, dobrej finansjery,
Niech człowiek dla człowieka zawsze będzie szczery,
Bez korupcji i matactwa niech życie się toczy
I bieda nikomu nie zagląda w oczy,
Żeby nie było wojen, upodlenia człowieka,
Niech ktoś Ci poda rękę, ktoś na ciebie czeka.
Cóż zostało z moich marzeń?,
jak sami widzicie, czasem bywa niespełnione
jedno, ludzkie życie.
Zarząd Oddziału podjął pracę nad wydaniem wierszy
zasłużonej poetki Walentyny Harasimczuk

Gazetkę “Nasz Głos” Opracowuje Zespół Medialny
Zarządu O/ Rejonowego W-wa Targówek,
03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 10, tel. 811-49-48 wtorek
i czwartek w godz. 11-14, nakład: 2 tys. egz.
dzięki Drukarni „SEMAFIC” Sp z o.o.

