1973
Działalność swą w 1973 roku Klub rozpoczął spotkaniem w dniu
12 czerwca. Spotkanie członków Klubu miało charakter zebrania
wyborczego, bowiem z uwagi na pogarszający się stan zdrowia
przewodniczącego Antoniego Skóry postanowiono wybrać nowy
zarząd zgodnie z wolą w/wymienionego. Po wnikliwej dyskusji i w
wyniku głosowania wybrano zarząd w następującym składzie:
-przewodniczący
- Henryk Zieliński
-sekretarz
-Zofia Zawierucha
-skarbnik
-Bolesław Kaim
-ds. socjalno-bytowych. -Feliks Jaskóła
-ds. k.o.
-Edward Bazan
-członek zarządu
-Władysław Stanek
Dotychczasowy przewodniczący Antoni Skóra został honorowym
przewodniczącym Klubu. Na spotkaniu tym zebrani opowiedzieli się
za ustanowieniem własnego funduszu Klubu, który zasilany byłby z
dobrowolnych składek członków, a także pieniędzmi pochodzącymi ze
sprzedaży makulatury. Środki funduszu przeznaczone będą na zakup
herbaty i kawy dla uczestników spotkań grupowych, a także na drobne
upominki i kwiaty dla osób chorych. Od razu postanowienie to zostało
zrealizowane, bowiem na ręce skarbnika wpłynęło w czasie spotkania
171 złotych. Jednocześnie postanowiono o założeniu książeczki
P.K.O., na której gromadzone będą pieniądze klubowe. W spotkaniu
tym uczestniczył opiekun Klubu Marian Zaskórski. Ustalono, żeby na
posiedzenia Komisji Pracowniczej W.Z.Z.K. zapraszany był
przedstawiciel Klubu odpowiedzialny za sprawy socjalno – bytowe.
Będzie on bezpośrednio informował na spotkaniach emerytów i
rencistów o zagadnieniach ich dotyczących, a które zapadły na
posiedzeniach Komisji Pracowniczej. Podjęto decyzje o zmianie
terminów spotkań klubowych, a mianowicie zebrania członków
odbywać się będą w każdy wtorek po pierwszym w danym miesiącu o
godzinie 10-tej, natomiast spotkania zarządu odbywać się będą w
każdy wtorek po 15 – tym. Na zebraniu tym ustalono termin wycieczki
na 19 – tego czerwca tradycyjnie do Kul.

Wycieczka mimo niesprzyjającej pogody doszła do skutku, chociaż
udział wzięło zaledwie 13 osób.
W dniu 29 czerwca b. roku wyjątkowo zebrał się zarząd Klubu,
gdzie zastanawiano się nad spowodowaniem większego udziału
emerytów i rencistów w comiesięcznych spotkaniach. Postanowiono
wysłać 28 zaproszeń na spotkanie w dniu 3 lipca tegoż roku. Chodziło
o to, by zapoznać jak najwięcej emerytów z nowo wybranym zarządem
Klubu i jego zamierzeniami w b. roku.
Na spotkanie w dniu 3 lipca 1973 r. frekwencja dopisała,
przybyło bowiem 30 osób. W spotkaniu uczestniczył także opiekun
Klubu Marian Zaskórski. Zebranie otworzył przewodniczący tow.
Henryk Zieliński, który po powitaniu zebranych, szczegółowo omówił
sprawy organizacyjne Klubu, przedstawił członków zarządu oraz
poinformował o najważniejszych zamierzeniach zarządu do końca b.
roku. Zaapelował do zebranych o wykorzystywanie wolnego czasu w
tut. klubo – kawiarence, gdzie będzie można organizować w okresie
jesienno – zimowym gry towarzyskie takie jak brydż, szachy, warcaby
a także potańczyć. Poinformował też , że naczelnik W.Z.Z.K. st. kom.
W. Kozera obiecał zasilić fundusz Klubu środkami budżetowymi.
Uzgodnił z kierownikiem działu gospodarczego o wydzieleniu
pomieszczenia w piwnicy do składowania zbieranej makulatury.
Osoby wyznaczone do odwiedzania chorych członków Klubu będą
otrzymywać bilety tramwajowe i autobusowe. Dla urozmaicenia
zarząd planuje zorganizować w b. roku wycieczki do następujących
miejscowości:
w lipcu
- do Węgierskiej Górki
w sierpniu
- do Porąbki
we wrześniu
- do Kul na grzybobranie
w październiku - do Pszczyny
w listopadzie - do operetki lub kina
w grudniu
- do uzgodnienia w późniejszym czasie.
Zamierza się zorganizować w styczniu 1974 roku spotkanie
noworoczne w formie wieczornicy. Na fundusz klubowy w trakcie
spotkania zebrano 270 zł. z tego zwrócono za znaczki pocztowe 42 zł,
do kasy wpłynęło 228, -złotych.
W dniu 17 lipca 1973 r. odbyło się posiedzenie zarządu Klubu
na którym postanowiono:

-by ogólne spotkania klubowe uatrakcyjnić, zebranych będzie się
częstować kawą i ciastkiem,
-rozważyć możliwość przystąpienia Klubu do Ogólnopolskiego
Związku Emerytów i Rencistów,
-chorych członków Klubu odwiedzać będą członkowie zarządu
-miejsce wycieczki ustalać na spotkaniu ogólnym.
Spotkanie klubowe zgodnie z przyjętą zasadą odbyło się w dniu
7 sierpnia 1973 r. przy kawie i ciastku, udział wzięło 19 osób W
trakcie dyskusji postanowiono, by zarząd zasięgnął informacji w
kierownictwie W.Z.Z.K. w jakim stadium załatwiania znajduje się
sprawa ekwiwalentu na remonty mieszkań dla emerytów i rencistów.
Zasięgnąć informacji w Zarządzie Wojewódzkim Związku Emerytów i
Rencistów o warunkach ewentualnego przystąpienia do takiego
związku. Ponadto zaplanowano wycieczkę do Głuchołaz na dzień 21
sierpnia b. roku. Na fundusz klubowy zebrano 149 złotych, a na
poczęstunek wydano 75,30 zł.
Kolejne spotkanie odbyło się 4 września b. roku w obecności 20
osób, nie uczestniczył opiekun Klubu ze strony W.Z.Z.K.. Na spotkaniu
tym uzgodniono zasadę przydziału przerostu węgla oraz upoważniono
zarząd by podjąć interwencje u dostawcy w sprawie jego jakości.
Poinformowano zebranych, że istnieje możliwość zakupu poprzez
Komisję Pracowniczą W.Z.Z.K. cebuli i śliwek. Wycieczkę
zaplanowano na 20.09.73 r.. Na fundusz klubowy zebrano 132 zł., na
poczęstunek wydano 27 złotych.
Spotkanie październikowe odbyło się 2-go w obecności 22 osób
bez opiekuna Klubu. Przewodniczący Klubu poinformował, że na razie
nie będziemy się starać o przyjęcie do Ogólnopolskiego Związku
Emerytów i Rencistów. Ustalono, by składka na fundusz klubowy
jednorazowo nie przekraczała 5 zł i zamykała się w granicach 2-5,złotych. Ustalono także, by przy zapisie na wycieczkę pobierać 10 zł
od osoby celem zobowiązania zapisujących się do przybycia. Kolejną
wycieczkę zaplanowano na 18 października b. roku, w planie
przewidziano pieczenie ziemniaków.
W dniu 16 paźdz. odbyło się posiedzenie Zarządu w trakcie
którego opracowano kosztorys wycieczki związanej z pieczeniem
ziemniaków. Na ten cel Klub otrzymał 500 zł. dotacji z W.Z.Z.K o
czym poinformował przewodniczący.

Zgodnie z planem wycieczka wraz z pieczeniem ziemniaków
odbyła się 18 paźdz., uczestniczyła 35 osób.
Na spotkanie 6 listopada przybyło 18 osób. Spotkanie zaszczycił
swą obecnością Naczelnik W.Z.Z.K., który poinformował zebranych o
następujących zagadnieniach interesujących emerytów i rencistów:
1) kwestia poprawy emerytur i rent dla osób które odeszły przed
1967r. jest w toku załatwiania i do końca roku będzie
pozytywnie sfinalizowana.
2) odnośnie zwrotu kosztów na remonty mieszkań również będzie
to pozytywnie załatwione;
3) w sprawie zniżek na przejazdy PKP, postulat słuszny ale na
razie niemożliwy do pozytywnego załatwienia;
4) kwestia całorocznego przydziału kart wczasowych do O.W. w
Kulach jest uzasadniona i będzie w przyszłości pozytywnie
załatwiona. Ośrodek Wczasowy w Kulach jest w trakcie
rozbudowy, powstaje nowy pawilon na 100 miejsc, będzie kryty
basen, sala gimnastyczna i wodolecznictwo.
Na fundusz klubowy zebrano 127,- złotych.
Na spotkanie w dniu 4 grudnia przybyło tylko 6 osób.
Przewodniczący poinformował, że adaptacja piwnicy na
pomieszczenie Klubu jest nieaktualna, gdyż plany urbanistyczne
miasta przewidują w przyszłości wyburzenie tego budynku; w związku
z zarządzeniem zakazującym emerytom powyżej 55 roku życia
zatrudniania w konwojach musimy pomyśleć o innych możliwościach
zatrudniania celem dodatkowego zarobkowania. Zarząd zamierza
porozumieć się z Kierownictwem W.Z.Z.K. w sprawie przygotowania
drobnych upominków dla chorych emerytów i rencistów w związku ze
zbliżającymi się Świętami i Nowym Rokiem. Postanowiono, że 18
grudnia odbędzie się spotkanie zarządu celem załatwienia sprawy
upominków.
Dodatkowe spotkanie odbyło się w w/wym. terminie. W związku
z tym, że Kierownictwo W.Z.Z.K. przyznało kwotę 2000,-zł. na
upominki dla chorych emerytów i rencistów, wytypowano 25 osób
którym będą wręczone upominki. Postanowiono zakupić: pomarańcze,
czekolady, batony, cukierki i orzechy i do każdej paczki dołączyć
kartkę z życzeniami od Kierownictwa W.Z.Z.K. i Zarządu Klubu.
Powołano dwuosobowe zespoły oraz dołączy też przedstawiciel
W.Z.Z.K., którzy będą wręczać upominki.

1974 r.
Pierwsze spotkanie w nowym roku odbyło się 8 stycznia w
obecności 15 osób. Na spotkanie zaproszono kierowników W.Z.Z.K.,
działu kadr i działu gospodarczego.
Przewodniczący Klubu Henryk Zieliński przedstawił sprawozdanie z
działalności Klubu od m-ca lipca 1973 roku. Zamierzenia Zarządu
zostały zrealizowane, nie odbyła się wycieczka w listopadzie z powodu
małej ilości zgłoszeń. Zrelacjonował również odwiedziny chorych i
najstarszych emerytów, którym wręczono świąteczne upominki wraz z
życzeniami. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie wyborów
do Zarządu i zalegalizowanie Klubu po podpisaniu deklaracji
członkowskiej. Zarząd porozumie się z Kierownictwem W.Z.Z.K. w
sprawie zorganizowania specjalnego spotkania z okazji „ Dnia
Kobiet” Przewodniczący zaapelował o większą aktywność członków
klubu.
Kolejne spotkanie członków Klubu miało miejsce w dniu 5 lutego
1974 roku na którym omawiano:
1) spotkanie z okazji „Święta Kobiet” odbędzie się lecz termin
podany będzie później, prawdopodobnie odbędzie się wspólnie z
kobietami pracującymi tak zamierza to zorganizować
Kierownictwo W.Z.Z.K., emerytki i rencistki otrzymają oficjalne
zaproszenia;
2) odnośnie zniżek w stołówkach „ Konsumu” to poinformowano
zebranych, że takowe przysługują tylko funkcjonariuszom
czynnym, bo tylko na zatrudnionych Konsum otrzymuje dotacje;
3) w związku z wydanym zakazem wykorzystywania służbowych
autokarów dla potrzeb wycieczkowych zebrani faktem tym są
zaniepokojeni;
4) w sprawie prenumeraty „ Gazety Penitencjarnej”
przewodniczący zakomunikował, że zainteresowani mogą zgłosić
się w dziale finansowym celem uiszczenia opłaty.

Spotkanie klubowe w dniu 5 marca 1974 roku pod
nieobecność przewodniczącego prowadził jego zastępca Feliks
Jaskóła, który w trakcie dyskusji złożył kobietom życzenia z okazji
zbliżającego się Święta Kobiet. Koleżanka Wł. Stanek
przypomniała, że członkinie Klubu otrzymają pisemne zaproszenia
na spotkanie kobiet z Kierownictwem W.Z.Z.K. w związku z Dniem
Kobiet 8 marca. Czynione są starania, by wycieczki dla emerytów i
rencistów były organizowane.
W dniu 8 marca odbyło się spotkanie Kierownictwa W.Z.Z.K.
z kobietami funkcjonariuszkami i emerytkami przy kawie i lampce
wina. Naczelnik W.Z.Z.K. st. kom. W. Kozera złożył kobietom
serdeczne życzenia, a spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
Kolejne spotkanie klubowe miało miejsce w dniu 2 kwietnia
1974 r. na którym przewodniczący poinformował zebranych co
zostało załatwione:
1) wycieczki będą organizowane lecz za odpłatnością z tym ,że
fundusz na odpłatność autokaru przydzieli W.Z.Z.K., musimy
tylko przedłożyć plan wycieczek na rok;
2) w sprawie przynależności naszego Klubu do Związku Emerytów
i Rencistów przeszkód nie ma, chętnie nas przyjmą, składka
miesięczna od osoby to 4 zł, ale jest możliwość korzystania z
wczasów i sanatoriów, każdy członek otrzyma legitymację.
Obecni na razie nie ustosunkowali się do przedstawionej
propozycji;
3) ustalono, że następne zebranie będzie miało charakter zebrania
wyborczego, wszyscy otrzymają zawiadomienia.
W dniu 7 maja odbyło się zapowiedziane zebranie
wyborcze, przybyło 36 osób. Z ramienia W.Z.Z.K. udział wzięli:
zastępca naczelnika mgr Zdzisław Krużel, opiekun Klubu mgr
Marian Zaskórski i z-ca kierownika działu kadr Stefan Misiaka.
Zebranie zagaił przewodniczący tow. H. Zieliński witając
przedstawicieli W.Z.Z.K. i wszystkich obecnych, zaproponował
na przewodniczącą zebrania tow. Stanek, która przedstawiła
porządek zebrania, a mianowicie:
1) sprawozdanie z działalności Klubu złoży tow. Zieliński;
2) sprawozdanie z prowadzenia kasy klubowej – tow. Stanek;

3) odczytanie projektu statutu Klubu – tow. Zieliński
4) wybór nowego zarządu;
5) sprawy organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Klubu i prowadzenia kasy przyjęte
zostały bez zastrzeżeń.
Tow. Zieliński zapoznał zebranych z treścią deklaracji przystąpienia
Klubu do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Sprawę
przystąpienia do związku w swych wystąpieniach popierali kol.
Telesiński i kol. Kaim, uzasadniając, że legitymacja związkowa
uprawnia do niektórych ulg, wczasów, można korzystać z wycieczek.
Kolega Kaim zaproponował, by składka członkowska na fundusz
klubowy wynosiła 5 zł.
Sprawę przystąpienia do Związku postanowiono rozważyć na innym
spotkaniu.
W wyniku dokonanego wyboru zarząd Klubu ukonstytuował się
następująco:
-przewodniczący
- Henryk Zieliński
-zastępca przewodniczącego
- Edward Bazan
-zastępca przewodniczącego
- Władysława Stanek
-sekretarz
- Zofia Zawierucha
-skarbnik
- W. Kurkowski
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
- na przewodniczącego
- kol. Tarkowski
-członkowie
-kol. Sokół
-kol. Piątek
Tow. Antoni Skóra pozostał honorowym przewodniczącym. Deklarację
przystąpienia do Związku E.R.iI. podpisały 34 osoby. Po wyborze
zarządu głos zabrał zastępca naczelnika W.Z.Z.K. mgr Krużel, który
oświadczył:
1) coraz więcej emerytów i rencistów zgłasza się do Klubu, Klub
się rozrasta, dobrze to świadczy o działalności. Kierownictwo
W.Z.Z.K. będzie dalej pomagać Klubowi chociaż możliwości są
ograniczone, na razie nie ma prawnego statutu dla zrzeszania
się emerytów i rencistów SW;
2) obecnie są kłopoty paliwowe, mimo to wycieczki dla Klubu będą
udostępniane poprzez użyczania autokaru na koszt S.W., takie
wieści dochodzą z C.Z.Z.K;

3) są perspektywy korzystania z wczasów w m-cach czerwcu i
wrześniu, ośrodek w Kulach jest rozbudowywany;
4) w dalszym ciągu będziemy pomagać przy zaopatrzeniu w
ziemiopłody i węgiel- przerost;
5) w imieniu kierownictwa W.Z.Z.K. złożył życzenia, zdrowia,
aktywności i miłego spędzania czasu w Klubie.
Mgr M. Zaskórski – opiekun Klubu, kierownik działu gospodarczego
w swym wystąpieniu oświadczył:
1) dobrze układała się współpraca z dotychczasowym zarządem, to
tym bardziej dobrze będzie się układać z nowym;
2) istnieją przesłanki, że zakaz używania samochodów dla potrzeb
wycieczkowych będzie uchylony, także dla potrzeb
zaopatrzeniowych;
3) również pozytywnie będzie uregulowana kwestia zwrotu kosztów
remontu mieszkań dla emerytów i rencistów, dotychczas
przysługuje tylko tym, którzy zasiedlają mieszkania spółdzielcze
i domki indywidualne wybudowane po 1960 roku przy pomocy
kredytu państwowego, ryczałt roczny 230 zł. na osobę.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy kawie i ciastku na koszt
Klubu.
Na spotkanie w dniu 4 czerwca b. roku przybyło 25 osób.
Spotkanie przebiegało w miłej i swobodnej atmosferze. Poza
ustaleniem daty i miejsca wycieczki, ważniejszych decyzji nie podjęto.
Zaplanowano wycieczkę do miejscowości Jeleśnia na 14 czerwca,
która jednak nie odbyła się ze względu na niesprzyjającą pogodę i
niską frekwencję.
Następne spotkanie odbyło się w dniu 2 lipca b.r., obecnych było
13 osób. Ważniejszych ustaleń nie podjęto, jedynie zaplanowano
wycieczkę do Kul na 9 lipca b.r. Wycieczka doszła do skutku,
uczestniczyło 28 osób, zbierano jagody i grzyby, wszyscy byli
zadowoleni.
Kolejne spotkanie w obecności 20 osób odbyło się w dniu 5
sierpnia 1974 roku. Przewodniczący poinformował zebranych o
odpłatnościach za korzystanie z wczasów i tak: dla emerytów z pełną
wysługą i inwalidów w związku ze służbą dzienny koszt do ośrodków
S.W. wynosi 13,- zł, dla innych osób 35-70 zł. a do ośrodków MSW 35-80 zł. Dokonano tez zapisów na ziemniaki i warzywa.

Zaplanowano wycieczkę na 22 sierpnia do Złotego Potoku, ale ze
względu na złą pogodę postanowiono wyjechać do O.W. w Kulach.
Spotkanie w dniu 3 września pod nieobecność przewodniczącego
prowadził zastępca E. Bazan. Ważniejszych decyzji nie podjęto,
jedynie zaplanowano wycieczkę na grzybobranie na 12 września do
Kul. Obecnych było 23 osoby.
Na spotkanie w dniu 8 października b.r. przybyło 21 osób.
Przewodniczący Klubu poinformował, że na wysłane pismo w sprawie
zakupu resztówek materiałów, wyrobów porcelanowych i garnków na
razie brak jest odpowiedzi. Zaplanowano wycieczkę do Rogoźnika
związaną z pieczeniem ziemniaków, zapisało się 35 osób, odpłatność
od osoby wynosiła 20,-zł.
Znowu deszczowa pogoda uniemożliwiła wyjazd do Rogoźnika, wobec
tego imprezę zorganizowano w świetlicy ogródków działkowych w
Katowicach.
Spotkanie listopadowe odbyło się w dniu 5-go i połączone zostało
z zakupem materiałów przecenionych, ogólnie wszyscy byli
zadowoleni, udział wzięło 25 osób.
Na kolejnym spotkaniu w dniu 3 grudnia b. roku wytypowano 25
osób spośród emerytów i rencistów na życzenie W.Z.Z.K., którym z
okazji Nowego Roku wręczone będą upominki. W tym celu w dniu 18go grudnia zbierze się Zarząd Klubu celem omówienia z
przedstawicielem kierownictwa W.Z.Z.K. strony organizacyjnej tego
przedsięwzięcia.
Przygotowane paczki zostały wraz z życzeniami wręczone
wytypowanym emerytom i rencistom.
cdn.

