
SPRAWOZDANIE 

 
 

Z działalności Zarządu Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej 

przy Zakładzie Karnym we Wronkach 
za okres sprawozdawczy od 30.01.18 r. do 19.02.19 r. 

 
Koleżanki i Koledzy 
Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy 
Zakładzie Karnym we Wronkach liczy obecnie 132 członków. W okresie 
sprawozdawczym za nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa 
lata wykreślono z Koła 3 członków. 4 osoby zmarły t.j Gryganiec Ewa, Lutomska 
Wiesława, Szulc Bogdan, Przybył Zdzisław Do Koła przyjęliśmy 11 nowych 
sympatyków.       
Zarząd Koła tak jak w minionych latach jest do waszej dyspozycji w każdy  wtorek w 
godzinach od 16.00 do 18.00 w naszym biurze w Domu Kultury SW .  Realizacja 
opracowanego planu imprez na rok 2018 wyglądała następująco:                           
We wtorek 30 stycznia 2018 roku przy stosunkowo niskiej frekwencji odbyło się 
coroczne zebranie sprawozdawcze, poszerzone w tym roku o wybory delegata na V 
Zjazd KZEiR SW, który był zaplanowany na początek czerwca 2018r.. Na zebranie 
przybyli zaproszeni goście: dyrektor ZK we Wronkach ppłk Artur Koczerba oraz 
przedstawicielka działu kadr ZK Daria Polińska. Zebranie poprowadził Janusz 
Owczarzak. Przewodniczący Koła Marek Nogaj przedstawił obszerne sprawozdanie z 
działalności Koła w 2017 roku. Z kolei przewodniczący komisji rewizyjnej zapoznał 
zebranych z ustaleniami i oceną komisji rewizyjnej za miniony okres. Przedstawiciel 
władz krajowych Związku Janusz Owczarzak omówił działania Zarządu Glównego 
Związku w mijającej pięcioletniej kadencji, zwracając uwagę m.in. na działania 
Związku oraz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, której nasz Związek jest 
członkiem, w kwestii obowiązującej od października ub. roku tzw. "ustawy 
dezubekizacyjnej", na podjętą niedawno współpracę Związku z Uniwersytetem 
M.Kopernika w Toruniu, a także przedstawił sprawy związane z likwidacją bądź 
przekształceniem 23 jednostek penitencjarnych w kraju oraz przygotowania do V 
Zjazdu Delegatów i obchodów 20 rocznicy istnienia KZEiR SW. Przewodniczący Koła 
Marek Nogaj zaproponował zebranym przeprowadzenie wyborów delegata na V Zjazd 
w sposób jawny proponując jako kandydata na delegata Janusza Owczarzaka. 
Zebrani nie zgłosili innej kandydatury i jednogłośnie wybrali Janusza Owczarzaka na 
delegata na V Krajowy Zjazd Delegatów KZEiR SW. Dyrektor ZK ppłk Artur Koczerba 
w swym wystąpieniu wysoko ocenił pracę zarządu Koła, zwracając szczególną uwagę 
na różnorodność i atrakcyjność form organizowanych przez zarząd Koła imprez. Na 
koniec spotkania Marek Nogaj przedstawił zebranym plan pracy Koła na 2018 rok, 
zachęcając do zapoznawania się z bieżącymi informacjami na stronie internetowej 
Koła oraz do udziału w organizowanych 

W czwartek 8 marca 2018, z okazji Święta Kobiet, w sali Domu Kultury SW, 
czterdzieści dwie panie - członkinie i sympatyczki naszego Koła spotkały się z 
członkami zarządu Koła. Przewodniczący Koła Marek Nogaj złożył paniom życzenia 
wręczając jednocześnie każdej z pań słodki upominek w postaci wspaniałej babki oraz 
czekolady. Przy słodkich deserach i aromatycznej kawie, panie miło spędziły czas, 
były zrelaksowane i zadowolone 

21 kwietnia 2018 odbyła się już czwarta wycieczka z cyklu "Poznań, jakiego nie 



znacie". W niewielkiej, nieomal kameralnej grupie dojechaliśmy do Centrum Poznania 
- na Aleje Marcinkowskiego. Wycieczkę poprowadził Janusz Owczarzak, wiodąc grupę 
do Pomnika 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich, a następnie do kościoła 
franciszkańskiego p.w. Św.. Antoniego Padewskiego. Następnie odwiedziliśmy Zamek 
Królewski na Wzgórzu Przemysława. Tam Pani Karolina - przewodnik oprowadziła nas 
po ekspozycji Muzeum Sztuki Użytkowej, później podziwialiśmy panoramę Poznania z 
wieży Zamku. Spacerem przeszliśmy na Wzgórze Św. Wojciecha mijając po drodze 
synagogę przy skwerze Akiwy Egera. Na Wzgórzu Św. Wojciecha zwiedziliśmy 
Bazylikę Mniejszą p.w. Św. Józefa oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Po 
zwiedzeniu Kościoła Św. Wojciecha i Krypty Zasłużonych Wielkopolan mieliśmy ponad 
2 godziny wolnego czasu na Starym Rynku. Pogoda była wspaniała - było ciepło i 
słonecznie.  

W dniach od 12 do 19 maja 2018 roku 50-osobowa grupa członków i sympatyków 
Koła KZEiR SW przebywała w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "Jantar 
SPA" w Niechorzu. Należy pochwalić warunki odpoczynku, jakie zapewniła nam kadra 
Ośrodka, bardzo dobre jedzenie, czystość w pokojach, uprzejmość, dobrze 
zorganizowane zabiegi rehabilitacyjne, nieograniczone korzystanie z basenu 
solankowego i sauny, wieczorki taneczne oraz słoneczna pogoda, dzięki której często 
korzystaliśmy z plażowania nad morzem. Żal było wracać do domów . Pozostały nam 
miłe wspomnienia.  

28 maja 2018. W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k.Poznania odbyło 
się kolejne już spotkanie przedstawicieli zarządów kół terenowych KZEiR SW z 
Nowogardu oraz Wronek. Z ramienia Koła w Nowogardzie w spotkaniu uczestniczyli: 
Jerzy Tębłowski - przewodniczący Koła, Grzegorz Borski - zastępca 
przewodniczącego, Marian Kuszyk - sekretarz zarządu. Koło z Wronek reprezentowali: 
Marek Nogaj - przewodniczący Koła, Eugeniusz Grześ - członek zarzadu Koła i 
Janusz Owczarzak - przewodniczący komisji rewizyjnej. W toku spotkania poruszano 
tematykę związaną z rozpoczynającym się wkrótce V Zjazdem Delegatów KZEiR SW, 
podsumowano efekty dotychczasowej współpracy pomiędzy kołami, nakreślono plany 
i zamierzenia na przyszłość. Przewodniczący Marek Nogaj uhonorował Jerzego 
Tębłowskiego pamiątkowym dyplomem. Wszystkim gościom z Nowogardu 
towarzyszącym w spotkaniu wręczono "pudełka życia" oraz drobne gadżety promujące 
Wronki. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.   

2 czerwca 2018 pomimo nagłego, wronieckiego potopu, zalanych, nieprzejezdnych 
ulic, rwącego mormińskiego potoku, 30 gościom tradycyjnego Powitania Lata udało się 
przybyć do baru "Nad Morminem". Czekało na nich ciepłe i smaczne jedzenie, muzyka 
i dobra atmosfera, którą starają się stwarzać gospodarze lokalu. Wszystko to sprzyjało 
wspomnieniom nie tylko z czasów młodości, ale także z licznych naszych wojaży. 
Snuto plany na letnie miesiące. Żal było się rozstawać, ale kierowca autobusu był 
nieugięty.  

W dniach od 4 do 7 czerwca 2018 roku w ODK SW w Sulejowie obradował V Krajowy 
Zjazd Delegatów KZEiR SW. W toku obrad uczczono XX rocznicę istnienia Związku, a 
delegaci i zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą 100 rocznicy 
utworzenia Służby Więziennej. W drugim dniu obrad wybrano nowe władze Związku. 
Przewodniczącym Zarządu Głównego został ponownie wybrany Janusz Kwiecień. 
Wybrano także siedmioosobową Główną Komisję Rewizyjną, na czele której stanął 
delegat ZK we Wronkach Janusz Owczarzak. Zjazd uchwalił zmiany w Statucie 
Związku oraz nowy Regulamin Komisji Rewizyjnej. Z okazji jubileuszu Związku, 
Zarząd Główny uhonorował Koło Terenowe KZEiR SW we Wronkach 



okolicznościowym dyplomem, dziękując Członkom Koła za: "całokształt działań 
podejmowanych na rzecz środowiska emerytowanych więzienników, wykazywanie 
zaangażowania, wysiłek i pracę oraz koleżeńską solidarność"  

W dniu 16 czerwca 2018 roku 43 sympatyków naszego koła emeryckiego udało się 
autokarem do Kórnika i Rogalina. Zwiedziliśmy przepiękne wnętrza zamku 
kórnickiego, pokłoniliśmy się Białej Damie , posłuchaliśmy opowieści pana 
przewodnika. Pełni wrażeń pojechaliśmy do Rogalina. Odrestaurowany pałac 
zaskoczył nas swoim pięknem, odnowione komnaty potrafiły mile zaskoczyć. Poczucia 
piękna dodała galeria obrazów zebrana przez właściciela Rogalina E Raczyńskiego. 
To wszystko było dla ducha, aby coś było dla ciała poszliśmy do restauracji "Pod 
Dębami" na dobry obiad i jeszcze lepszy deser. Myślę, że wszyscy uczestnicy 
wycieczki byli z niej zadowoleni.  

W sobotę 23 czerwca 2018 r. w sali bilardowej Domu Kultury SW odbył się Otwarty 
Turniej Brydżowy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz Dyrektora 
Zakładu Karnego we Wronkach, w którym wzięło udział 10 par z Wronek oraz z terenu 
powiatu międzychodzkiego. Turniej przygotowali Roman Gralak i Janusz Owczarzak 
przy wydatnej pomocy Ryszarda Koniecznego, Roberta Górnego, Barbary Gralak i 
Grażyny Koniecznej. Sędzią Turnieju był Pan Jerzy Podgruszewski. Uczestnicy 
karcianych zmagań mogli raczyć się gorącymi i zimnymi napojami oraz pożywnymi 
przekąskami, w tym chlebem ze wspaniałym smalcem i małosolnym ogórkiem, 
przygotowanymi przez organizatorów Turnieju. Wyniki Turnieju:  

I miejsce - Roman Mączkowski i Jerzy Glezer  

II miejsce - Elżbieta Staręga i Jan Bierka  

III miejsce - Jerzy Krzyżański i Roman Gralak  

I miejsce w kategorii emeryci i funkcjonariusze SW - Jerzy Krzyżański i Roman Gralak 

Zwycięskim parom wręczono puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Wronki, nagrody pieniężne oraz dyplomy. Wszystkich uczestników Turnieju 
obdarowano upominkami ufundowanymi przez burmistrza oraz dyrekcję Zakładu 
Karnego. Wręczenia nagród, dyplomów i upominków dokonali burmistrz Mirosław 
Wieczór oraz przewodniczący Koła KZEiR SW Marek Nogaj. W spotkaniu 
podsumowującym turniej wziął udział zaproszony zastępca Dyrektora ZK we 
Wronkach ppłk Piotr Kołodziej.  
 
W dniach od 2 do 9 lipca 2018 roku 53 członków i sympatyków naszego Koła wraz z 
rodzinami udała się po raz pierwszy do ośrodka "Opolanin" w Pobierowie nad 
morzem. Warunki pobytu w ośrodku nie budziły większych zastrzeżeń, jedzenie było 
smaczne i obfite. Pogoda dopisała, przywieziony przez nas sprzęt muzyczny dobrze 
się spisał na imprezie tanecznej. Opaleni i zrelaksowani wróciliśmy do Wronek z 
nadzieją, że w przyszłym ponownie odwiedzimy "Opolanina". 

W dniach od 21 do 26 sierpnia 2018 w gronie 47 osobowym wybraliśmy się na 
wycieczkę w nieznane nam bliżej góry Kaczawskie, Żytawskie ,Izerskie, Sowie , 
Stołowe i Karkonosze z Szrenicą. Nocowaliśmy w pensjonacie Fortuna w Świeradowie 
Zdroju, który jest naprawdę oazą ciszy i spokoju. Dobre jedzenie , ładne pokoje, mili 
gospodarze i zagospodarowane odpowiednio wieczory pozwoliły nam odpocząć po 
trudach górskich eskapad i zwiedzaniu zamków : Bolków , Grodno, Frydlant i Oybin 
oraz rzemieślniczych browarów. Zadowoleni, pełni wrażeń choć niewątpliwie zmęczeni 



6 dniowymi wojażami wróciliśmy szczęśliwie do domu snując już plany na następny 
wyjazd.   

15 - 22 września 2018 r. Osiemnastoosobowa grupa członków i sympatyków naszego 
Koła przebywała w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "Jantar-Spa" w 
Niechorzu. Pogoda była wyjątkowo wyśmienita, słońca i ciepła nie brakowało. W 
zabawach przy grillu członkowie naszej grupy zdobyli niemal wszystkie nagrody 
konkursowe! Świetne jedzenie, zabiegi i masaże w połączeniu ze wspaniałą pogodą 
sprawiły, że wszyscy powrócili wypoczęci i zrelaksowani.  

29 września 2018. Tegoroczne Pożegnanie Lata przebiegło pod znakiem jubileuszu 
XX-lecia KZEiR SW. Nad Jezioro Mormin przybyło 53 członków i sympatyków Koła. 
Przewodniczący Koła Marek Nogaj powitał przybyłych życząc im świetnej zabawy i 
wielu wrażeń. Członek władz krajowych Związku Janusz Owczarzak przypomniał 
zebranym historię tworzenia się KZEiR SW, wspominając nieżyjącego już Bronisława 
Grajewskiego i jego małżonki Bronisławy Grajewskiej, obecnej na spotkaniu. Państwo 
Grajewscy w 1997 roku jako przedstawiciele grona emerytów ZK we Wronkach 
uczestniczyli w spotkaniu założycielskim Związku w ODK w Sulejowie. Janusz 
Owczarzak wręczył Bronisławie Grajewskiej pamiątkowy medal XX-lecia KZEiR SW, 
nadany jej w uznaniu uczestnictwa w zjeździe założycielskim Związku. 
Przewodniczący Marek Nogaj uhonorował Wyróżnioną wiązanką pięknych róż. Pani 
Bronisława przez lata nie brała udziału w działalności Związku z powodów 
zdrowotnych, od pewnego czasu powróciła do Koła i chętnie uczestniczy w 
organizowanych imprezach. Po oficjalnej części spotkania bawiono się przy 
smacznym i obfitym jedzeniu oraz dobrej muzyce do późnych godzin wieczornych.  

W sobotę 20 października 2018 roku zarząd Koła Terenowego we Wronkach, wraz z 
przedstawicielami komisji rewizjnej Koła oraz grupą aktywistów związkowych udał się 
do Muzeum w Turwi k. Kościana na spotkanie z przedstawicielami dyrekcji Zakładu 
Karnego we Wronkach pod przewodnictwem dyrektora płk. Artura Koczerby. Głównym 
wątkiem spotkania było XX-lecie KZEiR SW. Po zwiedzeniu ekspozycji muzealnej 
zebrani podziękowali kustoszowi Muzeum Panu Grzegorzowi Koniecznemu, 
wręczając mu okolicznościowy dyplom z podziękowaniem oraz drobny upominek. 
Dyskutowano o roli i znaczeniu stowarzyszeń emeryckich oraz o współpracy pomiędzy 
władzami Związku a dyrekcją ZK podkreślając udział Związku w dystrybucji funduszu 
socjalnego przeznaczonego dla emerytów i członków ich rodzin. Omawiano także 
sprawy związane z zaplanowanymi na przyszły rok obchodami 125 rocznicy istnienia 
Zakładu Karnego we Wronkach. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze   

23 października 2018 roku. ponad 30 nestorów naszego Związku (75+), w tym 
najstarszy z naszych członków Pan Władysław Sobański, który skończył 91 lat, 
spotkali się w Sali Bilardowej Domu Kultury SW we Wronkach, aby uczcić XX-tą 
rocznicę utworzenia KZEiR SW oraz spotkać się z dyrektorem ZK we Wronkach płk. 
Arturem Koczerbą, z kierowniczką działu kadr ZK mjr Katarzyną Kwiatek a także z 
zarządem i aktywem Koła. Spotkanie zagaił przewodniczący Koła Marek Nogaj, po 
czym oddał głos przedstawicielowi władz krajowych Związku, przewodniczącemu 
Głównej Komisji Rewizyjnej - Januszowi Owczarzakowi. Janusz Owczarzak 
przypomniał zebranym historię powstania Związku oraz wręczył przyznane przez 
Zarząd Główny odznaki "Za zasługi dla Związku". Odznaki otrzymali: Bronisława 
Grajewska za udział w zjeździe założycielskim Związku w 1997 roku, Wojciech Sztuba 
i Jerzy Dolata za aktywną pracę w komisji rewizyjnej Koła w kolejnej kadencji. 
Następnie Janusz Owczarzak wręczył Panu płk. Arturowi Koczerbie - dyrektorowi ZK 
okolicznościowy Medal XX-lecia Związku, przyznany za współpracę, wsparcie i 



życzliwość dla naszej emeryckiej społeczności. Medale XX-lecia KZEiR SW przyznano 
również członkom zarządu Koła za wieloletnie kierownictwo i szczególną aktywność w 
pracy na rzecz Związku. Medale otrzymali: Marek Nogaj - przewodniczący zarządu 
Koła, Stanisław Hoffa - wiceprzewodniczący zarządu Koła, Mirosław Czekalski - 
sekretarz zarządu, Ryszard Konieczny- skarbnik zarządu oraz Eugeniusz Grześ - 
członek zarządu Koła. Przewodniczący Koła Marek Nogaj wraz z członkami zarządu 
Koła wręczył wszystkim przybyłym na spotkanie pamiatkowe dyplomy - podziękowania 
"za wieloletnią przynależność i udział w życiu Związku wraz z życzeniami długich lat 
życia w dobrym zdrowiu". Dyrektor Artur Koczerba wyraził uznanie i podziękowanie 
przybyłym, życząc im wielu jeszcze lat życia i najlepszego zdrowia. Zebrani odśpiewali 
100 lat najstarszym spośród przybyłych. Doskonały posiłek wraz z sympatyczną 
atmosferą przyczyniły się do miłego spędzenia czasu, przeplatanego wspomnieniami 
minionych lat. Wszyscy życzyli sobie  ponownego spotkania za rok...  

 
 

 
 
 Emeryci-członkowie naszego Związku nie tylko wypoczywają, bawią się czy 
zwiedzają. Okazuje się, że również biorą udział w poważnych konferencjach 
naukowych. W piątek 16 listopada 2018r. na Uniwersytecie w Opolu odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości n.t. 
"Człowiek w przestrzeni resocjalizacyjnej - w stulecie Odzyskania Niepodległości" 
zorganizowana przez Uniwersytet w Opolu, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Sąd 
Okręgowy w Opolu oraz Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy i 
Pracowników Więziennictwa. Emerytów SW reprezentowała na konferencji 7 osobowa 
grupa z przewodniczącym ZG KZEiR SW Januszem Kwietniem na czele. 
Przedstawiciel Koła Terenowego we Wronkach  Janusz Owczarzak wygłosił referat pt. 
"Programy resocjalizacyjne i readaptacyjne w kontekście uczenia się po drugiej stronie 
muru". 

23 listopada 2018 w piątek, 32 osobowa grupa emerytów, sympatyków naszego koła 
emeryckiego bawiła się na tradycyjnej zabawie andrzejkowej .Dobra muzyka z 
naszych młodzieńczych lat zmuszała wszystkich do przebywania na parkiecie. Wolne 
od tańca chwile pozwalały na konsumpcję z bogato zastawionego stołu. Serdeczne 
rozmowy, wspomnienia umilały razem spędzony czas. Przy dzisiejszej gonitwie każdy 
tak mile spędzony czas jest na wagę złota. Starajmy się o tym pamiętać. Ci co 
przychodzą na nasze imprezy dobrze o tym wiedzą.  
 
We wtorek 18 grudnia 2018 roku grono 68 osób - emerytów SW wraz z małżonkami - 
spotkało się na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej w Domu Kultury SW. Po wspaniałym 
odśpiewaniu pastorałki przez Pawełka, najmłodszego członka zespołu "Chojanki" oraz 
wspólnie z zespołem kilku kolęd i odczytaniu przez przewodniczącego Koła fragmentu 
ewangelii, kapelan ks. Paweł Pawlicki pobłogosławił opłatki i uczestników wieczerzy, 
życząc spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
Nowego Roku. Podobne życzenia złożył Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach płk 
Artur Koczerba oraz w imieniu zarządu Koła jego przewodniczący Marek Nogaj. 
Potem wszyscy przybyli składali sobie wzajemne życzenia, łamiąc się tradycyjnym 
opłatkiem. Wspólne biesiadowanie przy wigilijnym stole zastawionym licznymi 
potrawami rybnymi i ciastem, umilał przez cały czas pięknym śpiewem zespół 
"Chojanki". Myślę, że ta wieczerza wigilijna podobnie jak poprzednie długo pozostanie 
w pamięci, tak jak i myśl przewodnia zawarta w słowach: " szczęście nadaje sens 
życiu, to magia w twym sercu zaklęta. Nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je 
bliskim na święta."  



W sylwestrowy wieczór 60 sympatyków naszego koła przywitało Nowy Rok, 2019 
bawiąc się przy muzyce z lat naszej młodości. O północy wszyscy złożyli sobie 
serdeczne życzenia, aby ten nowy nadchodzący rok przyniósł same pozytywne 
zdarzenia. Rozchodząc się do domów wszyscy dziękowali organizatorom za 
wspaniałą zabawę, wyśmienite jedzenie i wspaniale dobraną muzykę. Dobrze, że 
pozytywnie dostrzegany jest duży wysiłek członków Zarządu KT przy organizacji  
imprez.  

Pięciokrotnie ze względu na trudną sytuację materialną spowodowaną ciężką chorobą 
wystąpiliśmy z wnioskiem do Dyrektora Z.K. o udzielenie zapomogi finansowej. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  Podsumowując statystycznie 
naszą działalność należy stwierdzić, że w 15 zorganizowanych imprezach wzięło 
udział 576 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Wszystkich zaplanowanych 
imprez nie udało się zorganizować. Z przyczyn niezależnych od zarządu t.j żałoby 
narodowej nie udało się zrealizować imprezy z okazji Dnia babci i dziadka oraz. 
pielgrzymki, brak zaangażowania za strony kapelana SW Mamy nadzieję naprawić to 
w tym roku. Mimo wszystko uważam, że realizacja planu rocznego jest niewątpliwym, 
wielkim sukcesem zarządu  
 Nasza strona internetowa WWW.EMERYTSWWRONKI.CBA.PL jest na bieżąco 
prowadzona przez  moderatora strony  kol. Janusza Owczarzaka. Nadal stanowi 
kompendium wiedzy nie tylko o naszym Kole, o organizowanych imprezach ale także 
o naszym Związku i najważniejszych sprawach dla emerytów SW.  Jest naszą witryną 
nie tylko we Wronkach ale i w całej Polsce. Na koniec mojego sprawozdania 
chciałbym tradycyjnie podziękować wszystkim za udział w naszych imprezach, jak 
zawsze wszystko robiliśmy z myślą o was. Cieszy nas duża frekwencja na naszych 
imprezach ale zawsze może być lepsza. Świadczy ona również, że organizowane 
przez Zarząd Koła imprezy były  potrzebne, dobrze zorganizowane oraz, że wszyscy 
dobrze na nich bawili się i odpoczywali. 
 Odbyto 57 posiedzeń Zarządu podczas których kolejny już rok  nie musieliśmy 
rozpatrywać skarg gdyż po prostu ich nie było . Wszyscy członkowie Zarządu dobrze 
wykonywali powierzone im obowiązki. Cieszą nas pochwały i wyrazy sympatii ze 
strony naszych kolegów i koleżanek 

 Na koniec mojego sprawozdania chciałbym tradycyjnie z całego serca, bardzo gorąco 
podziękować kolegom wchodzącym w skład Zarządu: kol. Stanisławowi Hoffie, kol.  
Eugeniuszowi Grzesiowi, kol. Ryszardowi Koniecznemu, kol. Mirosławowi 
Czekalskiemu, kol Januszowi Owczarzakowi, kol. Jerzemu Dolacie oraz kol. Wojtkowi 
Sztubie za ich bardzo duże  zaangażowanie w organizację  imprez  oraz prawidłowe 
funkcjonowanie biura zarządu Koła oraz komisji rewizyjnej. Jeszcze raz bardzo, 
bardzo dziękuję. Osobne podziękowania należą się Dyrekcji Zakładu Karnego za 
wspaniałą współpracę i zrozumienie naszych potrzeb. Dziękujemy również za zakup 
tak niezbędnej dla nas nowej drukarki wielofunkcyjnej 

Życzę Wam, koleżanki i koledzy tak jak i w poprzednich sprawozdaniach dużo zdrowia 
i optymizmu życiowego tak potrzebnego w życiu codziennym.  Zapraszam do udziału 
w naszych imprezach. Myślę , że naprawdę warto.  Zarządowi życzę pełnej realizacji 
opracowanego planu pracy na rok 2019 i równie licznych pochwał.                        
 
 
                                                                      Przew.  KT KZEiRSW 
                                                                      przy  Zakładzie Karnym 
                                                                      we Wronkach 


