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Biuletyn Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek
To było święto!!! Wspaniała impreza!!! Co za cudowni ludzie! - Takimi słowami kwitowali
Jubileusz X lecia powstania Oddziału Rejonowego PZERiI przygodni obserwatorzy, jacy pojawiali się w wejściu do sali konferencyjnej Ratusza, gdzie odbywały się uroczystości. JuŜ pierwszy, pobieŜny rzut oka na salę robił wraŜenie. Wystawa prac
ręcznych, malarstwa, fotografii, tablice ilustrujące pracę poszczególnych Kół a obok wystawione wiktuały juŜ swym widokiem zapraszały do konsumpcji. Związkowcy napracowali się,
ale było warto. Efekt wspaniały. Tę opinię potwierdzali kolejni
mówcy z władz Miasta Warszawy, Dzielnic Targówka i Białołęki, Przewodniczącego Zarządu Okręgu Warszawa, Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Woli i Bemowa, Spółdzielni Mieszkaniowych BRÓDNO i RSM PRAGA.
Od władz Dzielnicy Targówek Zarząd PZERiI z Targówka
otrzymał wraz z gratulacjami specjalny, unikalny medal.
/zdjęcie obok/ DuŜe wraŜenie na gościach zrobiła prezentacja na ekranie historii powstawania Związku na Targówku
oraz strony internetowej WWW.pzeri-targowek.pl. przygotowanych przez kol. M. Zakrzewskiego z zespołu medialnego. ZasłuŜonym działaczom zostały
wręczone stosowne wyróŜnienia. Dla aktywu Zarządu Rejonowego Warszawa Targówek oraz
jego Przewodniczącego Zarząd Główny przyznał nagrody pienięŜne. Wiele ciepłych słów skierowała do uczestników spotkania Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI Pani ElŜbieta
Arciszewska. PoniŜej zamieszczamy tekst Jej listu:
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Targówek
Szanowni Państwo
Proszą przyjąć bardzo serdeczne wyrazy podziękowania za zaproszenie do uczestniczenia w tak
wielce doniosłej uroczystości jaką jest Jubileusz
10-lecia istnienia i działalności Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa - Targówek.
Zaproszenie to przyjęłam z uczuciem duŜej satysfakcji. MoŜliwość uczestniczenia w tak waŜnym
zdarzeniu, jest dla mnie zaszczytem i jestem przekonana, Ŝe równieŜ bardzo owocnym doświadczeniem. Władze Naczelne Związku doskonale wiedzą
jak bardzo bogaty bagaŜ doświadczeń z racji
Podczas Jubileuszu 10 lecia Oddziału Rejonowego
ogromu wydarzeń i problemów ale równieŜ
przemawia inŜ. Remigiusz Sikora. Na sali przedstawisatysfakcji i radości z osiągnięć i sukcesów
ciele władz dzielnicowych i związkowych.
a nade wszystko ciągłej wiary
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i nadziei na lepsze jutro - zawiera w sobie dziesięć lat historii organizacji
związkowej. Dlatego z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się do
działalności Waszego Oddziału. Jego 10-letnia trwałość jest niezbitym
świadectwem wielkiej aktywności, trudu i wytęŜonej pracy jego działaczy.
Tylko pozornie jesteście małą cząstką Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W rzeczywistości znaczenie Waszych osiągnięć
i Waszego „ trwania" wykracza poza granice terytorium działania Oddziału. Jesteście bowiem niepodwaŜalnym dowodem stałej Ŝywotności całego
naszego Związku, jego atrakcyjności i rangi na tle innych organizacji społecznych. Budujecie prestiŜ Związku nie tylko wobec miejscowych władz,
ale takŜe współtwórzcie go wobec władz ogólnokrajowych.
Szanowni Państwo

Do tych naleŜnych podziękowań dołączam, z głębi serca płynące Ŝyczenia dalszych owocnych
działań, poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań, serdeczności i wdzięczności od tych dla
których nie szczędzicie swych sił i pomysłowości, dowodów uznania i szacunku ze strony miejscowych władz oraz innych organizacji społecznych, wielu Ŝyczliwych współpracowników wspomagających Waszą działalność. Nade wszystko Ŝyczę wielu lat w zdrowiu i radości.
Z koleŜeńskim pozdrowieniem PRZEWODNICZĄCA ElŜbieta ARCISZEWSKA
Po części oficjalnej wystąpili artyści. Pierwszy na estradę wszedł chór KANTATA pod kierownictwem
Izabeli Adamskiej z miejsca zdobywając serca słuchaczy. Potem w programie zapowiadana była niespodzianka organizowana przez Wydział Kultury Białołęka. I była.
Konstancińska Orkiestra Estradowa RONDO pod kierownictwem Mieczysława Mroza oraz jej urocze
solistki podniosły temperaturę imprezy do wrzenia. Na sali rozpoczęły się spontanicznie aranŜowane
tańce, śpiewy.
Z pewnym niepokojem patrzyłem na przygotowujący się do występu chór SONORKI pod kierownictwem Jana Czerwińskiego - jak zostanie przyjęty po takiej zabawie? ZwycięŜył. Nasze dziewczyny wraz z męskimi dodatkami są wspaniałe.
W zielonym gaju – śpiewała cała sala.
Z pełnym aplauzem spotkała się inscenizacja KARCZMY wg
A. Mickiewicza przedstawiona przez seniorów z teatrzyku „Pora na Seniora” Zachwycał wdzięk, styl wykonawców oraz stroje. A potem smakołyki i rozmowy, rozmowy… rozmowy.
Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu!!!
10. 10. 2009r M Z. zespół medialny O/R Targówek

KARCZMA
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:

Pani X. zrobiła sobie maseczkę
błotną i wyglądała świetnie przez
dwa dni.
A potem błoto odpadło… Szkoda.

W Ratuszu 09 10 09 śpiewają SONORKI
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Komisja Socjalno-Bytowa pracuje:

Plenum

W poniedziałek 21.09.2009 Bank śywności zrobił
nam niespodziankę.
W dowód operatywności działu socjalnego PZERiI
Oddziału Rejonowego Targówek postanowił przydzielić nam dodatkową partię Ŝywności. I tak otrzymaliśmy jej prawie dwa razy tyle co zwykle. Była to
największa z dotychczasowych dostaw. Wszyscy
wytrwale rozładowywali dostawę pomimo nasilającego się zmęczenia. Pojawiły się Ŝarty i dowcipy.
Chwilę potem koleŜanka Krysia zainicjowała śpiewy. UlŜyło. Wszyscy zaczęli jej wtórować. W rytm
melodii ruszyła taśma “Ŝywych rąk” przenosząca
towar z palet do magazynu. Rozległ się głos aby
paczki podawać szybciej w rytm melodii.
W końcu z piosenką i śmiechem zakończono rozładunek. Wydając paczki serdecznie wszystkim
dziękowano za współpracę. Na zakończenie pracy
kol. Halina — przewodnicząca Komisji Socjalnej
i obecne osoby zostały poczęstowane przez kol.
Ewarysta własnego wypieku ciastem i kubkiem
mleka. ….. Smakowało cudownie. Kolejny transport Ŝywności został rozładowany. Teraz jeszcze
wędrówka do kół a potem do związkowców.

KOŁO nr 5
organizuje ognisko dla seniorów
W sobotę
.09.2009 obok
Stadniny PGR
Bródno, Koło
nr 5 zorganizowało ognisko.
Piękna pogoda
i humory dopisały wszystkim. Przygotowano ognisko z pieczeniem kiełbasek, było coś do wypicia, a nade
wszystko dopisywały humory. Rej
wodziła Przewodnicząca Koła, Pani
Ania Kuczyńska. Daleko rozbrzmiewały śpiewy i muzyka. Przy ognisku
wspaniale prezentowały się spontaniczne harce i tańce. Zabawie przyglądali się spacerowicze, mieszkańcy
osiedla “Zielone Zacisze” i amazonki
na pięknych koniach. A potem jeszcze wysłuchaliśmy pięknych wierszy
recytowanych przez samego autora
przy blasku płonącego ogniska.
Wiersze były niespodzianką, a autor
obiecał nam przesłać kilka . KO

Zarządu

O/R

W-wa
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27 października 2009r. o godz. 1100 w Spółdzielczym Domu Kultury LIRA przy ul. Łojewskiej odbyło
się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek
W posiedzeniu brała udział Pani Płudowska, Skarbnik Oddziału Okręgowego Warszawa. Uczestnicy
spotkania wysłuchali obszernego sprawozdania
z prac Prezydium Zarządu przedstawionego
przez Przewodniczącego Remigiusza Sikorę oraz
Komisji Rewizyjnej. PrzybliŜone zostały zasady
finansowe. Wątpliwości były wyjaśniane podczas
bieŜącej dyskusji.
Sprawozdanie przyjęto.
Jednogłośnie przyjęto preliminarz budŜetowy na
rok 2010.
W najbliŜszych planach Prezydium przewiduje
organizację Dnia Seniora 20 listopada w kinie
ŚWIT, ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI w Kamieńczyku, akcję Ŝywnościową oraz spotkania świąteczne. Spodziewane jest uruchomienie pracowni komputerowej oraz pracy artystycznej. Wspomniano
o
s p o t k a n i ac h
b r y d Ŝ o w y c h .
W ostatnim punkcie spotkania przypomniano działania Zespołu Medialnego jak: prowadzenie strony
internetowej, gazetki NASZ GŁOS, opracowanie
prezentacji historii O/R, archiwa prosząc o zabezpieczenie funduszy na dalszą działalność.

Na turnusie
w Sarbinowie.
Sarbinowo to nie wioska
To miejscowość jest nadmorska.
Piękna plaŜa, świeŜa rybka
Nie dokucza nawet chrypka.
Szum fal morskich,
Jodu wokół nie brakuje
Tu emeryt - radość czuje.
Nic nie strzyka, nic nie boli
Człowiek chętnie poswawoli.
A w Ośrodku u “Jagody”
TeŜ korzystasz ze swobody.
Jadła ci to co niemiara
Przytyje wnet cała wiara .

Zamiast zgubić kilogramy.
Nie pomoŜe spacer plaŜą
Raz do Chłopów, raz do Gąsek
Zwiedzisz kaŜdy tu zakątek.
Gdy kapela gra wesoło
Wszyscy bawią się wokoło.
Na wieczorku dwa prosiaki
Sztucznych ogni cała gala.
Nie zabrakło teŜ wesela
Gości była pełna sala.
Gdy z Ośrodka wyjeŜdŜamy
W pamięci to wszystko mamy.
Sarbinowo,
13- 28 września 2009 r.
Napisała :
Marianna Ostaszewska

Jubileusz okazji 80 lecia swoich 4
członków: Haliny Kwiatkowskiej, Cecylii Pluta,
Aliny Winober, Eugenii Wiąckiewicz zorganizował Zarząd koła nr 15 . Dla Jubilatek odśpiewano tradycyjne STO LAT, wręczono okolicznościowe kwiaty, dyplomy i bombonierki
Ŝycząc wszystkim pogodnych lat zdrowia i pomyślności. TD

Obrazki z Ŝycia seniorów
Spotkania poetyckie w kołach nadają sens
twórczości naszych emerytów. Bywa, Ŝe są
oczekiwane z wielką niecierpliwością. Nasi
autorzy nie tylko piszą wiersze ale często
równieŜ malują. Niektóre z obrazów moŜna
zobaczyć w galerii na stronie WWW.pzeritargowek.pl . Do miłej tradycji naleŜą spotkania przy kawie i herbacie w kole nr 2.
Ciekawą inicjatywą pogadanek historycznych prowadzonych przez Mariana Stefaniaka moŜe pochwalić się koło nr 6. Inną formą
działania jest współpraca z Zarządem Ogródków Działkowych. Na zdjęciu występy naszych związkowców z okazji Dnia Działkowca w ogrodzie PRATULIŃSKA

09. 10. 2009r

Koło nr 5 zaprosiło na
ognisko do Stadniny
PGR Bródno równieŜ
związkowców z innych
kół. Zabawom, śpiewom
i tańcom nie było końca. Pyszna impreza !!!.

Ratusz
Targówek
Śpiewa chór
KANTATA

Kalendarium O/R Warszawa Targówek
•

28 08 Wycieczkę statkiem do Serocka
organizuje koło ner 14

•

19 09 Ognisko w Stadninie PGR
Bródno organizuje koło nr 5

•

27 10 Plenarne zebranie Zarządu Oddziału
Targówek

•

13-28 09 Turnus rehabilitacyjny
w Sarbinowie w domu JAGODA

•

28—29 10 ANDRZEJKI w Kamieńczyku
Koncert „Od Bogurodzicy do Solidarności”

5-9 10 Wystawa dorobku O/R w Sali
Ratusza Targówek

•

•

•

•

9 10 Uroczystości obchodów 10 lecia
O/R Warszawa Targówek w obecności władz Targówka i Białołęki. Występy artystów

5 11 Spotkanie Przewodniczących Oddziałów Rejonowych w celu omówienia uchwał
X Zjazdu Delegatów Oddziału Okręgu Warszawa

•

20 11 Uroczyste obchody Dnia Seniora w
kinie ŚWIT

•

26 11 Spotkanie Przewodniczących kół w
celu omówienia akcji świątecznej. Przewodniczący O/R wraz z Prezydium Zarządu zdobył dotacje na ten cel. W tymł 300 paczek
świątecznych

•

5-6 „Mikołajki w Kamieńczyku

•

15 12 Spotkanie wigilijne Zarządu O/R

•

14 10 Walne Zebranie Delegatów z kół
białołęckich w obecności władz Dzielnicy oraz związkowych z Okręgu powołuje Oddział Rejonowy Warszawa
Białołęka oraz wybiera Zarząd Oddziału. Przewodniczącym wybrano
Ludwika Kosiaka.

•

21 10 Wyjazdowe zebranie Prezydium
Zarządu w kole nr 6

•

26 10 Jubileusz 80 latków: Haliny
Kwiatkowskiej, Cecylii Pluty, Aliny

Winober oraz Eugenii Więckowskiej
w kole nr 15

Grudniowe spotkania wigilijne
w poszczególnych kołach

•
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