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      Pierwsze spotkanie w nowym roku odbyło się 7 stycznia przy 
udziale 23 osób. W trakcie luźnej dyskusji padła propozycja, by do 
okresu wiosennego zawiesić spotkania klubowe, ale propozycja 
została odrzucona. Obecni w większości wyrazili chęć dalszych 
spotkań bez przerwy, gdyż spotkania przy kawie stwarzają okazję do 
spędzenia czasu w miłej i przyjaznej atmosferze. 
      Na spotkaniu w dniu 4 lutego dyskutowano czy w m-cu kwietniu 
zorganizować zebranie sprawozdawcze. Decyzji jednak nie podjęto. 
Uczestniczyło 22 os. 
      Spotkanie w dniu 4 marca odbyło się w świetlicy W.Z.Z.K. z 
powodu remontu klubo-kawiarenki. Udział wzięły 21 osoby, nie 
podjęto żadnych wiążących decyzji, jedynie toczyła się luźna dyskusja 
przy kawie. 
      W miesiącu kwietniu spotkanie nie doszło do skutku z powodu 
niskiej frekwencji, tylko 4 osoby. 
       Na spotkaniu w dniu 6 maja b. roku obecnych było 14 osób. 
Sekretarz Klubu odczytała protokół z zebrania sprawozdawczo – 
wyborczego z dn. 7.05.1974 r. Zastanawiano się co z poruszanych 
wówczas spraw zostało zrealizowanych. Najważniejsza kwestia zwrotu 
kosztów remontu mieszkań już została formalnie uregulowana. 
Postanowiono na następne spotkanie zaprosić radcę prawnego mgr 
Witka, aby dokładnie zinterpretował ustawę o S.W., oraz pracownika 
Działu Kadr. Ważną dla emerytów sprawą uregulowaną jest kwestia 
korzystania z wczasów w O.W. w Kulach przez cały rok. Zobowiązano 
zarząd, by podjęto próby załatwienia zakupu przerostu w kopalni 
„Generał Zawadzki”, ponieważ jest najlepszy oraz by poczynić 
starania o zakup z fabryki garnków tzw. wybraków. Członkowie 
postulowali by po remoncie urządzić jakieś gry w klubo-kawiarence. 
Zwrócono też uwagę na niską frekwencję na spotkaniach ale to być 
może wynika z przeciągającego się remontu klubo-kawiarenki. 
        W spotkaniu w dniu 3 czerwca b. roku udział wzięło 21 osób, na 
spotkanie zaproszono przedstawiciela działu kadr i działu 
gospodarczego. Poruszono następujące sprawy: 
1) sekretarz Klubu odczytała sprawozdanie z działalności Klubu od 7 
maja 1974 r. do 31 maja 1975 r.; 



2)zastępca kierownika działu gospodarczego Marian Konieczko 
omówił szczegółowo zarządzenie Dyr. CZZK w sprawie dodatków 
mieszkaniowych na remonty mieszkań; 
3)st. referent działu kadr WZZK Wierzbicka omówiła zasady 
odpłatności za korzystanie z wczasów; 
4)ustalono termin wycieczki na 19 czerwca do Krakowa; 
5)poinformowano, że w bieżącym m-cu będą sprowadzone garnki tzw. 
wybraki, a we wrześniu materiały ubraniowe tzw. resztówki 
         Kolejne spotkanie odbyło się 8 lipca 1975 r., udział wzięło 17 
osób. Poinformowano, że sprzedaż garnków odbyła się 10 czerwca br. 
Sprowadzeniem i sprzedażą garnków zajmował się kol. Kurkowski. 
Prowadzono zapisy na ziemniaki na okres zimowy. Zaplanowano 
wycieczkę na 16 lipca do Szczekocin, kierownikiem wycieczki będzie 
kol. Wilk. Z powodu remontu klubo-kawiarenki spotkania w dniach 5 
sierpnia i 2 września b. roku odbywały się w pomieszczeniu 
poczekalni dla odwiedzających. Pomieszczenie to jest brudne i nie ma 
nawet warunków do przygotowania kawy czy herbaty. Postanowiono z 
funduszu klubowego zakupić szklanki, łyżeczki i grzałkę do 
zaparzania. Na sierpień zaplanowano wycieczkę do Złotego Potoku a 
we wrześniu do Kul. 
         Spotkanie w dniu 7.10.1975 r. odbyło się w pomieszczeniu 
poczekalni, warunki fatalne. Przewodniczący Klubu poinformował, że 
z uwagi na niską frekwencję na ostatniej wycieczce, w tym miesiącu 
wycieczki nie będzie, nie planuje się też wyjazdu na pieczenie 
ziemniaków ze względu na brak chętnych. 
         W listopadzie spotkanie nie odbyło się, niektórzy emeryci wzięli 
udział w pogrzebie Heleny Kierzkowskiej, żony kierownika działu kadr 
WZZK. 
        W dniu 2 grudnia b. roku w spotkaniu udział wzięło tylko 13 
osób, warunki niedogodne jak poprzednio. W tym celu Zarząd Klubu 
zamierza spotkać się z Naczelnikiem WZZK, by omówić przede 
wszystkim kwestie pomieszczenia dla Klubu. W czasie spotkania 
uchwalono, ażeby do wszystkich członków Klubu wysłać życzenia 
noworoczne. W dniu 4 grudnia zbierze się Zarząd na którym wypisze 
się życzenia. W miesiącu lutym bądź marcu roku przyszłego planuje 
się zwołanie walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 
Poinformowano, że delegacja Klubu odwiedziła w szpitalu chorego 
kolegę Stefana Okularczyka składając życzenia wraz z kwiatami. 


