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Światowy Dzień Seniora – 2012
(uroczyste obchody, w dniu 15 listopada 2012r.)

              W dniu 15 listopada odbyły się uroczyste obchody „Światowego Dnia Seniora 
- 2012”, w Domu Kultury „Świt” zorganizowane przez Prezydium Zarządu Oddziału, 
obchody swym Honorowym Patronatem objęli – Pan Grzegorz Zawistowski Burmistrz 
Dzielnicy Targówek i Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady Dzielnicy. Na Sali 
Teatralno-Kinowej  zebrało  się  prawie  300  uczestników  tego  spotkania.  Byli  to 
przedstawiciele  11  Kół  Oddziału  Rejonowego  Warszawa  Targówek oraz  zaproszeni 
Goście. 
Po przemówieniu Przewodniczącego Zarządu Oddziału inż. Remigiusza Sikory, który 
powitał  Gości  ,  kol.  i  kol.,  w  którym  przedstawił  działania  Oddziału  i  Prezydium 
Zarządu  w  bieżącym  roku  oraz  perspektywę  na  rok  2013,  ze  szczególnym 
zaznaczeniem realizacji  akcji  sprawozdawczo – wyborczej,  oraz imprezy w Ratuszu 
Dzielnicy zorganizowanej z okazji 10 -lecia wydawania naszej gazetki „Nasz Głos” i 
czterech  Kół:  1,2,6  i  10,  przedstawił  również  zamierzenia  współpracy  z  Biblioteką 
Publiczną, grupą bułgarską – w perspektywie współpraca ze Związkiem Emerytów w 
Bułgarii,  oraz   z  Biurem  Porad  Obywatelskich,  i  Firmą   Care   Center  SARA,  z 
perspektywą  utworzenia  przy  Prezydium  Oddziału  Zespołu  Porad  Obywatelskich, 
działań i  warsztatów  w zakresie ochrony zdrowia, łącznie z szkoleniem w zakresie 
„Pierwszej Pomocy” w różnych przypadkach, jak też stworzenie z nowymi Zarządami 
Kół  bezpłatnej  sieci  telefonicznej  z  Prezydium  i  wewnątrz  Zarządów  Kół. 
Przewodniczący poinformował zebranych o tym, że Kol. Jerzy Pecura Przewodniczący 
Zarządu  Koła  Nr  6  zmarł  nagle  i  rano  odbył  się  jego  pogrzeb  na  Cmentarzu 
Bródnowskim,  następnie  poprosił   by  pożegnać  wszystkich  tych  co  odeszli  minutą 
ciszy, wszyscy powstali i uczcili ich pamięć.
Goście  w  swych  wystąpieniach  deklarowali  poparcie  i  wsparcie  nakreślonych 
programów działań przez Przewodniczącego Zarządu: Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Warszawa Targówek Pan Krzysztof Mikołajewski reprezentujący cała władzę Urzędu 
Dzielnicy, wysoko ocenił pracę Oddziału dla środowiska, informując o uruchomieniu 
Programu  „Bezpieczny  Senior”  z  włączeniem  naszego  Oddziały  w  jego  realizację. 
Prezes SM „Bródno” Pan Krzysztof   Szczurowski  zadeklarował  dalsze  poparcie  dla 
działań Oddziału podkreślając, iż inicjatywa Inż. Remigiusza Sikory z 98 roku dzięki 
Jego  działaniu  dała  dla  środowiska  niezwykłe  efekty,  stworzenie  organizacji  i  jej 
ogromny rozwój nie tylko dla Bródna, ale dla wielu Dzielnic, w imieniu Spółdzielni 
zadeklarował wspieranie działań Oddziału . Podkreślił to również Pan Witold Harasim 
przemawiając  w  imieniu  delegacji  Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  RSM  „Praga”, 
oświadczając, że już niedługo bo może w roku 2013 lub 2014 zostaną udostępnione dla 
Kół   6,  9,  11 i  15  będą nowe nowoczesne  pomieszczenia  w nowych inwestycjach 
Spółdzielni.  Pani   Danuta  Jankowska  –  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  występująca 
wspólnie  z  Panem  Jackiem  Białkiem  Dyrektorem  Domu  Kultury  „Świt”,  jak 
Przewodniczący powiedział  Kultura Razem.
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  Pani Dyrektor przedstawiła bardzo pozytywna ocenę współpracy od chwili podpisania 
Porozumienia  o  współpracy  z  Przewodniczącym,  ta  współpraca  coraz  bardziej  się 
rozwija, Biblioteka ma wiele do zaoferowania a Związek coraz bardziej ją wypełnia. 
Pan Dyrektor Jacek Białek Przedstawił zakres działania Brudnowskiego Uniwersytetu 
III  wieku,  podkreślając  iż  jest  to  obecnie  jeden  z  największych   Uniwersytetów,  a 
przecież powstanie Uniwersytetu to pomysł inż. Remigiusza Sikory, współpracujemy 
już  wiele  lat  dla  mieszkańców  Dzielnicy,  zaprosił  wszystkich  do  współpracy  i 
uczestnictwa w ramach Uniwersytetu.
Pani  Helena  Płudowska  Skarbnik  Zarządu  Oddziału  Okręgowego  w  Warszawie, 
podkreśliła ogromną Prace Zarządu i kół Oddziału oświadczając iż Oddział Warszawa 
Targówek  zasługuje  na  szczególne  wyróżnienie  wśród  20  Oddziałów  Rejonowych 
Okręgu Warszawskiego, Przewodniczący Zarządu na zakończenie uroczystości wręczył 
wiązankę róż, która została przyjęta ze wzruszeniem i podziękowaniem.  
Następnie  Przewodniczący  zaprosił  na  scenę  Panią  Iję  Ostrowska  Dyrektora   Biura 
Porad  Obywatelskich,  Pani  Dyrektor  przedstawiła  zakres  możliwości  Biura  oraz 
podpisane  porozumienie  o  współpracy  z  możliwością  powołania  Zespołu  przy 
Prezydium Zarządu dla członków Związku i mieszkańców Dzielnicy.
Natomiast  Pani Dyrektor  Izabela Denus z Firmy Care Center SARA zadeklarowała 
podjęcie współpracy z Oddziałem dla przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie 
zdrowia, pomocy i badań, cukrzycy, ciśnienia „Pierwszej pomocy”,   bezpłatnej sieci 
telefonicznej Zarządu Oddziału oraz Opieki Domowej „Przycisk Życia”.
Następnie uhonorowano 24 aktywistów z kół Oddziału 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  omówił  ważność 
podawania na niej informacji, która obiega cały świat, prosząc o podawanie informacji 
z  życia  kół,  oraz  imprez,  które  są  organizowane,  by  te  informacje  trafiły  do 
mieszkańców Dzielnic.
W części artystycznej wystąpił młodzieżowy Zespół „THE  IMPRESJA” piękne 
występy nagradzane były oklaskami. 
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 wszelkiej 
pomyślności.


