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Zadania Termin, odpowiedzialni

1 Dyżury Zarządu koła
- poinformowanie członków koła o sprawach 
bieżących, imprezach, wyjściach, wyjazdach
- aktualizowanie tablicy ogłoszeń
- sprawy finansowe, zbieranie składek członkowskich

czwartek godz. 1000-1200

przewodnicząca Z. Bogudał

T. Pakieła
2 Współpraca z Zarz. Oddz. Rej. PZERiI, uczestnictwo 

w zebraniach, współpraca z innymi kołami
wyznaczone terminy

3 Prowadzenie punktu zbiórki odzieży i korków przy ul. 
Kondratowicza 25

Komisja Socjalna, 
H.Oleksiak
środa godz. 1100-1300

4 Uczestnictwo w spotkaniach Komisji Medialnej, 
dostarczanie materiałów do gazety „Nasz Głos”

M. Zakrzewski
J. Niewęgłowski
A. Michlewicz
D. Ziębińska

5 Dokumentowanie ważnych wydarzeń z pracy koła
- protokoły
- prowadzenie Kroniki Koła

E. Pietrzak
A. Michlewicz

6 Czynne uczestnictwo w prelekcjach organizowanych 
przez Służbę Zdrowia, przekaz aktualnych informacji 
dot. zdrowia, rehabilitacji(basen Muszelka), szczepień

Komisja Zdrowia
B. Cepel

7 Organizowanie tematycznych spotkań „Przy herbatce” 
w siedzibie koła lub w lokalu przy ul. Wincentego 85 
(tematyka spotkań w planie Komisji Kultury)

Drugi wtorek miesiąca godz.
1100,  Sekcja Kultury
 D. Ziębińska

8 Spotkanie wszystkich 
członków koła i 
zaproszonych gości z okazji 
Świąt Wielkanocnych i 
Bożego Narodzenia

Zarząd koła
marzec, grudzień

9 Uczestnictwo członków koła 
w imprezach organizowanych
w klubie „Jowisz”

poniedziałki
godz. 1500-1700

10 Uczestnictwo w imprezach 
organizowanych przez 
Zarząd Oddziału Rejon. 
PZERiI
- Dzień Inwalidów
- Dzień Seniora

przew. Z. Bogudał

kwiecień
październik

11 Wyjścia
- kino „Świt”
- teatr
- Muzeum „Centrum Nauki 
Kopernik”

środa
termin do uzgodnienia
termin do uzgodnienia
styczeń



- Spacer po Warszawie, 
Wilanów – wystawa „Światło
i dźwięk”
- Witamy wiosnę, żegnamy 
lato – impreza w
Parku Bródnowskim

termin do uzgodnienia

12 Imprezy wyjazdowe
- Kamieńczyk
- inne w zależności od 
propozycji Zarządu Oddziału 
Rejonowego i biur podróży

jw.
czerwiec

13 Uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych przez 
Bibliotekę Naukową przy ul. 
Wincentego (wieczory 
poetycko-muzyczne grupy 
„Akant”, prelekcje, odczyty, 
wernisaże)

wtorki i czwartki g. 1700

Komisja Kultury 

14 Uczestnictwo w imprezach 
organizowanych przez Urząd 
Dzielnicy Targówek np. 
zabawa karnawałowa, 
imprezy okolicznościowe, 
współpraca z przew. Rady 
Dzielnicy p. K. Miszewskim i
radnym p. M. Jamińskim

terminy do uzgodnienia

15 Organizowanie konkursów 
podczas spotkań „Przy 
herbatce” np. o Warszawie, 
zorganizowanie konkursu 
„Dzielnica w obiektywie”

w czasie spotkań czerwiec
Komisja Kultury

16 Dbanie o porządek i wystrój 
siedziby koła.

cały rok  Zarząd


