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Sandomierz 21.01.2020 r. 

 

S P  R  A  W  O  Z  D A  N  I  E 

Z działalności pracy Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  

w Sandomierzu za 2019 rok 

 

Stan Koła na koniec 2018 r. wynosił 83 członków w tym 2 osoby wspierające 

Stan na koniec 2019 r. liczba ta to82 członków w tym 3 osoby wspierające. 

Należy podkreślić ze w zasadzie stan członków Koła nie uległ większej zmianie, 

chociaż to jest niekorzystne dla Stowarzyszenia. 

Do KKOP należy ……40  członków jest to bardzo korzystne, bo otrzymujemy 

na koniec każdego roku dofinansowanie do spotkania opłatkowego. 

Objętych grupowym ubezpieczeniem jest……41 członków, sytuacja, jaka 

powstała pozbawiła nas prowizji.  

Koło Nr 1 w Sandomierzu odbywa 2 Walne Zebrania w ciągu roku. 

W każdy wtorek miesiąca prowadzone są dyżury od godz.10 -12.oo w budynku 

Komendy Powiatowej Sandomierz, zaznaczę, że warunki do pracy mamy 

bardzo trudne, ale staramy się na bieżąco funkcjonować, sytuacja ta zmieni się 

dopiero pod koniec 2020 r. 

Pomagamy osobom starszym w wypełnianiu wniosków oraz inne męczące ich 

problemy.  Zauważamy, że jesteśmy tym ludziom potrzebni. 

- Skierowaliśmy w 2019 r …38… wniosków o zapomogi, dopłaty do leczenia, 

sanatorium, wypoczynku o dofinansowanie. 

- Sporządzono również 2 wnioski o zapomogi z OOP dla osób o najniższych 

dochodach a także cierpiących na schorzenia - zostały załatwione pozytywnie. 

Wszelkie otrzymywane informacje są przekazywane członkom na zebraniu i 

dyżurach a także przesyłane poczta elektroniczną. 
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Członkowie objęci ustawą dezubekizacyjną nadal się borykają z tym problemem 

jak i doszedł jeszcze problem zwrotu za urlopy. Ale chcę powiedzieć, że 

organizują się i pomagają sobie wzajemnie. 

W naszym Kole mamy osoby starsze, chore, którym jest trudno uczestniczyć w 

naszych spotkaniach, dlatego odwiedzamy ich w miejscu zamieszkania i 

staramy się pomóc jak tylko możemy, z czego są bardzo szczęśliwi. 

Następnym tematem jest przekazywanie 1% z podatku na rzecz Stowarzyszenia, 

zadbaliśmy o to, aby członkowie dostali wzór PIT-0 jak i informacje o numerze 

KRS. 

Jest grupa członków Stowarzyszenia, która naprawdę się udziela 

bezinteresownie, dlatego wystąpiłam o odznaczenie dyplomami odznakami i 

wyróżnieniami dla 11 osób. Zostali uhonorowani  na spotkaniu opłatkowym  

przez Prezes ZOW Izabelę Jaros i Prezes Koła  Marię Sobieszkoda. 

SPRAWY KULTURALNO-OŚWIATOWE 

Koło nr 1 w Sandomierzu współpracuje z Kołem Opatów, ZNP, 

Stowarzyszeniem Wojska Polskiego są organizowane wspólne wycieczki,  

spotkania integracyjne. Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w ZAWOJI, 

którego głównym organizatorem był Krzysztof CZOSNEK dla członków kół z 

Opatowa, Ostrowca, Sandomierza i Stowarzyszenia Klubu Seniora Nowy 

Kamień, był to bardzo udany. W ZAWOJI można było odpocząć, skorzystać z 

zabiegów oraz spacerów i zwiedzania pięknych okolic Zawoji. 

Koło w Sandomierzu w 2019 r obchodziło uroczystość obchodów XXX-lecia 

Stowarzyszenia połączone z zabawą taneczną dla rodzin członków koła 

zapraszając gości - Komendanta powiatowego, Zarząd z koła Opatów, Prezesa 

ZNP, Prezesa Stowarzyszenia Wojska Polskiego, Burmistrza Sandomierza. 

Wszyscy członkowie koła otrzymali Listy - dyplomy z podziękowaniem za 

przynależność i pracę na rzecz Stowarzyszenia - byli bardzo szczęśliwi. 

Ponadto każdego roku uczestniczymy w obchodach WOŚP i ją wspieramy 

- Każdego roku spotykamy się z okazji DNIA KOBIET z innymi koleżankami z 

SLD gdzie razem spędzamy miłe chwile i pogawędki. 

- Ponadto członkowie Koła korzystają z różnych form działalności i 

uczestniczymy w zajęciach organizowanych z projektów unijnych np.; w PCK 
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Sandomierz - zajęcia manualne, malowanie, szydełkowanie, gimnastyka, basen, 

bankowość komputerowa. 

- Udział w zajęciach Stowarzyszenia III Wieku, korzystamy z wykładów w 

każdy czwartek na różne tematy naukowe, a także uczestniczymy w 

spotkaniach, wycieczkach 1 dniowych   

- Również jesteśmy widoczni w Klubie Seniora, Stowarzyszeniu Cukrzyków, 

ZNP Sandomierz gdzie wspólnie korzystamy z organizowanych zajęć np., 

wspaniała wycieczka do Wrocławia 5 dniowa. Konkurs kulinarny: „Nasze 

Sandomierskie Kulinaria” Wyjazd do teatru  „Bagatela” w Krakowie na sztukę; 

„Mayday’ 

- Uczestniczymy w spotkaniach literackich – czytelnia biblioteki Sandomierz a 

także i organizowane 1 dniowe wyjazdy do teatru kina. 

Ponadto coraz częściej w Sandomierzu odbywają się różnego rodzaju koncerty, 

noworoczne: -wielka gala Johana Strauss Show, recitale piosenki – Andrzeja 

Zauchy,  Baleta Royal Liv. 

- Włączaliśmy się również do manifestacji organizowanych przez KOD w celu 

przestrzegania Konstytucji 

- Pamiętamy o okrągłych urodzinach i imieninach członków Stowarzyszenia 

wręczając im dyplomy z życzeniami 

- Każdego roku pamiętamy o zmarłych członkach naszego Stowarzyszenia 

zapalając znicze na grobach. 

- Ważnym zadaniem jest kontynuowanie prac nad Kroniką, którą prowadzi - 

kol. Elżbieta Łukawska 

-Współpraca z Kierownictwem Komendy układa się dobrze, jesteśmy mile 

przyjmowani i zarówno sekretariat jak i inne wydziały zawsze nam służą 

pomocą, o co tylko poprosimy, jedynie warunki do pracy są trudne, 

Ogólnie mogę podsumować ze Stowarzyszenie działa jak do tej pory prężnie i 

odpowiedzialnie, z czego możemy być dumni. 

        Opracowała Prezes SEiRP 

        Maria Sobieszkoda 


