KARTA IDENTYFIKACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Gminy Czarna Białostocka
Pełna nazwa organizacji:

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW
ODDZ. REJONOWY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Dokładny adres siedziby organizacji:

Czarna Białostocka, ul. Sportowa 1 m.16

Adres korespondencyjny:

16-020 Czarna Białostocka,
ul. Sienkiewicza 8/57

Numer konta organizacji:

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
oddz. Czarna Białostocka
24 8099 0004 0000 0837 2000 0010

Dane kontaktowe
Numer telefonu:
Telefon komórkowy:

664 224 562

Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

h.muraw610@gmail.com

Skład zarządu organizacji
Imię i nazwisko

Funkcja

Halina Murawska

Przewodnicząca

Helena Wasilewska

V-ce przewodnicząca

Teresa Murza

Skarbnik

Halina Cholewo

Sekretarz

Helena Kosacka

Przewodnicząca Koła Nr 1

Jadwiga Babynko

Przewodnicząca Koła Nr 2

Janina Halicka

Przewodnicząca Koła Nr 3

Informacje o działalności organizacji
Data rejestracji:

15.05.2000r. akt VII Ns Rej. St77/00

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Czarna Białostocka

Cele, zadania statutowe:
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:
1. Poprawiania ich warunków socjalno –bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez
współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej;
2. Organizowania życia kulturalnego i artystycznego
3. Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej oraz
popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa

Krótka historia organizacji:
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach. Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku
związkowego oraz pieczęci. W roku 2013 PZERiI skupiał ok. 440 osób w trzech kołach – jedno w
Czarnej Wsi Kościelnej (liczące 85 osób) oraz dwa - w Czarnej Białostockiej, a w 2016 roku
Związek - 260 osób, w tym w Kole w Czarnej Wsi Kościelnej - 60. Obecnie około 200 osób z terenu
Gminy należy do PZERiI.

Formy działania:
Oddział rejonowy działa na terenie ustalonym przez oddział okręgowy. Koła terenowe obejmują
swoim zakresem działania obszar określony uchwałą dotyczącą powołania koła.
Członkowie związku prowadzą działalność charytatywną, udzielają pomocy najbiedniejszym
członkom i integrują osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem m.in. poprzez odwiedziny chorych,
leżących z upominkami, darami.
Związek prowadzi szeroki zakres działań społeczno- kulturalnych. Organizuje m.in. wycieczki
krajoznawcze, imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie - Dzień Matki, Dzień Seniora i
wieczorki okazjonalne - Wigilię, czy tłusty czwartek, aktywnie uczestniczy w akademiach i
uroczystościach z okazji rocznic państwowych. Otacza także opieką swoich członków tworząc
fundusze socjalno-bytowe. Wśród najuboższych członków organizuje i wydaje pomoc żywnościową z
Unii Europejskiej oraz udzielają bezzwrotnych zapomóg. Członkowie odwiedzają też z drobnymi
upominkami osoby niepełnosprawne i 80-latków. W ramach organizowania życia kulturalnego
członkowie związku dysponujący talentami należą do chórów i zespołów, aktywnie udzielają się w
kabaretach. Różnorodne imprezy integracyjne są dobrą okazją do zaprezentowania swoich
umiejętności wokalnych, recytatorskich, czy tanecznych. Seniorzy śpiewają w chórze „Czarna
Jagoda”, zespole folklorystycznym „Czarnowiacy”, występują w kabarecie „Zryw”.
Występują podczas imprez nie tylko o zasięgu lokalnym, ale reprezentują gminę na szczeblu
regionalnym, czy ogólnopolskim. Odnoszą zasłużone sukcesy uczestnicząc w różnego rodzaju
senioradach i przeglądach zespołów artystycznych.
Są otwarci i chętni do współpracy z instytucjami jak też z innymi organizacjami.
W każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 można się spotkać, porozmawiać przy herbacie w
Klubie Seniora „Ikselka” przy ul. Piłsudskiego. We wtorki od 15:00 -16:00 można załatwić sprawy
administracyjne.

Informacje o realizowanych projektach, osiągnięciach i nagrodach
- corocznie organizują pielgrzymki, wycieczki krajoznawcze zarówno członkom związku jak i
wszystkim chętnym z terenu miasta
- na część prowadzonych działań pozyskują środki w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego
przez Gminę.
Członkowie PZERiI są członkami chóru „Czarna Jagoda”, zespołu „Czarnowiacy”, kabaretu „Zryw”.
Cyklicznie uczestniczą w przeglądach i imprezach okolicznościowych, jak również sami organizują
imprezy okolicznościowe.
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