Rok 1977
Na pierwszym spotkaniu w nowym roku poruszono następujące
zagadnienia:
1) Przewodniczący T. Dąbrowski prosił zebranych aby podawali propozycje
do planu pracy zarządu Klubu,
2) Poinformował, że redakcja „ Gazety Penitencjarnej” nie udzieliła jeszcze
odpowiedzi w sprawie prawnego uregulowania działalności klubów
emerytów SW, być może oczekuje się aby wpłynęły propozycje z M.O.
jako wspólne dla naszych organów,
3) Kol. Zawierucha zaproponowała, aby koledzy emeryci wzięli masowy
udział w pisaniu wspomnień ze swojej pracy i życia, co pozwoliłoby
utworzyć „ księgę wspomnień”, którą może zainteresować się „ Gazeta
Penitencjarna” i może znajdą się również pieniądze na nagrody, ponadto
może znajdą się chętni do wykonania np. rzeźb czy namalowania
obrazów, z czego można by stworzyć wystawę i zaprosić emerytów z
innych klubów oraz funkcjonariuszy i pracowników S.W.
4) Pierwszą wycieczkę zaplanowano w m-cu marcu do Pszczyny,
5) Ponieważ następne spotkanie przypada na 8 marca, postanowiono w tym
dniu urządzić małe przyjęcie wraz z wręczeniem tradycyjnie kwiatów
kobietom.
Spotkanie w dniu 8 marca b.r. miało uroczysty charakter ze względu na
Święto Kobiet. Na spotkanie przybył opiekun Klubu mgr M. Zaskórski oraz
kierownik działu gospodarczego Marian Konieczko, którzy pomogli osobiście
zorganizować skromny poczęstunek. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze przy kawie i lampce wina. Kobiety otrzymały tradycyjne kwiaty.
Opiekun Klubu poinformował, że w dniach 10-12 b. m-ca odbędzie się w
świetlicy kiermasz materiałów przecenionych m.in. konfekcji, na który
zaprosił zainteresowanych.
Kolejne spotkanie odbyło się 5 kwietnia b. roku przy udziale 24 osób.
Przewodniczący Dąbrowski podał, że powstała propozycja utworzenia przy
Klubie P.O.P, która podlegałaby komitetowi zakładowemu PZPR przy
OZZK. W tej sprawie informowano się w Komitecie Miejskim PZPR.
Bardziej szczegółowe informacje podane zostaną na następnym spotkaniu,
część obecnych do tej propozycji wypowiedziała się przychylnie. Ustalono

termin wycieczki na 20.04. b.r. do Pszczyny, ponieważ w marcu nie doszła
do skutku.
Spotkanie w dniu 3.05. b.r. odbyło się bez istotnych ustaleń, jedynie
zaplanowano wycieczkę do Wieliczki lub Ojcowa na 24.05. b.r., na którą
zapisało się od razu 36 osób. Spraw partyjnych nie omawiano.
Spotkanie w dn. 7.06. b.r. również miało charakter typowo koleżeński
bez omawiania istotnych spraw, udział wzięło 26 osób. Zaplanowano
wycieczkę na 22.06. b.r. do Kul.
Na spotkaniu w dniu 5 lipca b.r. przewodniczący T. Dąbrowski
poinformował zebranych o następujących sprawach:
1) istnieje możliwość zorganizowania wczasów dla emerytów i rencistów w
OW w Kulach w październiku,
2) są możliwości uzyskania wczasów z innych zakładów pracy we wrześniu
w miejscowościach: a) w Rożnowie dla 3 osób, b) w Międzyzdrojach dla 3
osób, c) Łeba 2x po 3 osoby, d) Wisła dla 4 osób.
3) Okręgowe Zarządy przejmują z CZZK sprawy emerytalne, w związku z
tym akta emerytalno – rentowe w najbliższym czasie przekazane zostaną
do Katowic,
4) Opiekun Klubu mjr M. Zaskórski wyjaśnił sprawy otrzymywania
dodatku mieszkaniowego ( dla emerytów),
5) Wycieczka do Kul będzie zorganizowana 15.07. b.r. o godz. 7,30,
W spotkaniu w dniu 2.08.77 r. udział wzięło 30 osób. Poruszano
następujące sprawy:
1) ponieważ akta emerytalno – rentowe zostały przekazane do OZZK w
Katowicach, wszelkie sprawy kadrowe emerytów załatwiane będą w dziale
kadr OZZK,
2) lista chętnych emerytów na wczasy do Kul przekazana zostanie do
działu kadr OZZK,
3) prowadzony jest zapis na ziemniaki,
4) kolejna wycieczka na życzenie wszystkich w dniu 25.08. b.r. odbędzie się
również do Kul.
Spotkanie klubowe w dniu 6 września b.r. prowadził członek zarządu
Stanisław Gazda z powodu nieobecności prezesa, przekazał zebranym
informacje co udało się zarządowi ostatnio załatwić a mianowicie:

1) w związku z ograniczoną ilością miejsc na wczasy w Kulach w m-cu
październiku rozpatrzono komisyjnie złożone wnioski o wczasy, w
wyniku tego wczasy otrzymało 29 osób, do dyspozycji było 12 pokoi,
2) planowana wycieczka we wrześniu nie dojdzie do skutku, ponieważ
CZZK zarezerwowało dla celów służbowych autokar,
3) zamówienia na ziemniaki będą zrealizowane,
4) od 1.01.1978 r. przewidziana jest podwyżka emerytur i rent w związku z
regulacją dodatku służbowego i dodatku za stopień służbowy.
W spotkaniu udział wzięło 30 osób.
Spotkanie w dniu 4.10. b.r. prowadził prezes Dąbrowski, który podał
następujące informacje:
1) przewidziana podwyżka emerytur i rent obejmie tych, którzy odeszli ze
służby przed 1.01.1975r.
2) cena ziemniaków na zaopatrzenie zimowe wynosi 210 zł./100 kg,
3) przyznane wczasy do OW w Kulach dla 29 osób zostały wykorzystane
tylko przez 19 osób, pozostali nie zgłosili się do działu kadr OZZK po
skierowania,
4) planuje się wycieczkę do Kul w dniu 12.10 b. roku.
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
Na spotkaniu klubowym w dniu 8.11. b.r. obecnych było 20 osób.
Spotkanie prowadził przewodniczący Dąbrowski. Poinformował zebranych
w następujących sprawach:
1) odnośnie przydzielenia stałego lokum dla Klubu jeszcze decyzja nie
została podjęta,
2) sprawami emerytur i rent w dziale kadr zajmuje się pani mgr Czajka i do
niej można się zgłaszać z ewentualnymi pytaniami,
3) należałoby zainteresować się kol. Wolskim, który mieszka w Sosnowcu, a
od dłuższego czasu choruje,
4) spotkanie noworoczne odbędzie się po Nowym Roku,
5) musimy porozmawiać z kol. Skowyrą, który pełni funkcję
zaopatrzeniowca Klubu, a od pewnego czasu nie przychodzi na spotkania
klubowe.
Ostatnie spotkanie w 1977 r. odbyło się w dniu 6 grudnia, przewodniczył
T. Dąbrowski przedstawiając następujące informacje:
1) emeryci i renciści powinni przedłożyć książeczki świadczeń lekarskich dla
członków rodzin w dziale kadr celem przedłużenia na rok 1978 ,

2) do 15- go grudnia b.r. Klub otrzyma swoje lokum,
3) kto z kolegów ma możliwość zakupu szklanek dla potrzeb Klubu to byłby
mile widziany,
4) termin spotkania noworocznego z kierownictwem OZZK podany
zostanie na następnym spotkaniu 3.01.1978 r,
5) sprzedaż karpia odbędzie się 22 grudnia b. roku.
c.d.n.

