
SPRAWOZDANIE 

 
 

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

przy Zakładzie Karnym we Wronkach 
za okres sprawozdawczy od 19.02.19 r. do 18.02.20 r. 

 
Koleżanki i Koledzy 
Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
przy Zakładzie Karnym we Wronkach liczy obecnie 147 członków. W okresie 
sprawozdawczym za nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy 
niż dwa lata wykreślono z Koła 5 członków. 4 osoby zmarły t.j Knioch Stefan, 
Sobański Władysław, Rębacz Czesław, Senska Edmund. Do Koła przyjęliśmy 24 
nowych sympatyków, głównie z byłego AŚ Szamotuły       
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 
2019 wyglądała następująco:                                                                      
W dniu 8 stycznia 2019 roku zarząd Koła podjął uchwałę o 
delegowaniu do pracy w II kadencji Rady Seniorów przy Burmistrzu 
Miasta i Gminy Wronki Marka Nogaja- przewodniczącego zarządu 
Koła i Janusza Owczarzaka - przewodniczącego komisji rewizyjnej.. W 
czwartek 10 stycznia 2019 roku odbyło się noworoczne spotkanie 
zarządu i komisji rewizyjnej Koła z dyrekcją Zakładu Karnego we 
Wronkach. Dyrekcję ZK reprezentowali: płk Artur Koczerba - dyrektor 
ZK oraz ppłk Krzysztof Kaczmarek - zastępca dyrektora. W toku 
spotkania omówiono najbardziej żywotne elementy współpracy 
wzajemnej pomiędzy zarządem Koła a dyrekcją Zakładu Karnego. 
Obaj dyrektorzy przekazali informację o planowanych na dni 16-18 
maja br. uroczystych obchodach 125 rocznicy istnienia Zakładu 
Karnego we Wronkach, apelując jednocześnie do emerytów i 
rencistów Służby o włączenie się do przygotowań i uczestnictwa w 
obchodach. Poinformowali także o zniesieniu Aresztu Śledczego w 
Szamotułach i włączeniu jego mienia i załogi do ZK we Wronkach. 
Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem funduszu socjalnego emerytów i 
rencistów o część z przyłączanej jednostki, ale również ze wzrostem 
liczby potencjalnych biorców funduszu. Omawiano także sprawy 
bieżące współpracy związane z finansowaniem imprez oraz z 
wyposażeniem Koła w sprzęt komputerowy. Spotkanie przebiegło w 
życzliwej i twórczej atmosferze. We wtorek 19 lutego 2019, przy 
bardzo umiarkowanej frekwencji, odbyło się coroczne zebranie 



sprawozdawcze. Przewodniczący Koła Marek Nogaj otworzył 
zebranie i powitał przybyłych gości: dyrektora ZK płk Artura 
Koczerbę, kierownika działu kadr ZK mjr Katarzynę Kwiatek oraz 
przybyłych z Szamotuł przedstawicieli tamtejszej społeczności 
emeryckiej SW. Zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłych w ubiegłym roku Członków naszego Koła: Ewę GRYGIANIEC, 
Wiesławę LUTOMSKĄ, Zdzisława PRZYBYŁA oraz Bogdana SZULCA. 
Wyłoniono protokolanta zebrania oraz trzyosobową komisję 
wniosków i uchwał. Dalszą część zebrania poprowadził Janusz 
Owczarzak. Po zaakceptowaniu przez zebranych zaproponowanego 
porządku obrad, przewodniczący Koła przedstawił obszerne 
sprawozdanie z prac zarządu Koła w 2018 roku, a przewodniczący 
komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie komisji z działań 
kontrolnych, które zakończyło się wnioskiem o udzielenie zarządowi 
Koła absolutorium. Zebrani jednomyśnie przegłosowali wniosek. W 
toku dyskusji głos zabrał przedstawiciel władz krajowych Związku 
Janusz Owczarzak, który przedstawił działania i zamierzenia Zarządu 
Głównego, podstawowe problemy oraz sukcesy Związku. 
Przewodniczący Marek Nogaj przedstawił i omówił plan pracy Koła 
na rok 2019. Dyrektor ZK Artur Koczerba w swym wystąpieniu 
wysoko ocenił działalność zarządu Koła zwracając uwagę na obfitość i 
różnorodność form organizowanych imprez. Płk Koczerba 
poinformował zebranych o trudnościach kadrowych Zakładu Karnego 
oraz o zbliżających się obchodach 100 lecia Służby Więziennej oraz 
125 lecia istnienia Zakładu we Wronkach. Zaprosił wszystkich 
emerytów i rencistów SW oraz ich rodziny do wzięcia udziału w 
obchodach rocznicowych przewidzianych na maj 2019 r. Zebrani 
zaakceptowali wnioski przedstawione przez przewodniczącego 
Komisji uchwał i wniosków Tadeusza Jezierskiego. W sobotę 2 marca 
2019 licząca 30 osób grupa naszych członków i sympatyków 
pożegnała karnawał. Przy dobrej muzyce, przypominającej nasze 
młodzieńcze lata, pląsaliśmy na parkiecie. Przy stole można było się 
dobrze najeść, próbując różnych potraw przygotowanych na tę 
okazję. Po północy wszyscy rozstawali się w szampańskich 
nastrojach, umawiając się na następne spotkanie. Niech żałują ci, co 
nie przyszli! W czwartek 7 marca 2019, tym razem w przededniu 
Święta Kobiet 30 pań z naszego Koła spotkało się przy tradycyjnej 
kawie, ciastku i lampce wina w sali bilardowej Domu Kultury SW. 
Przewodniczący Koła Marek Nogaj powitał Panie składając im 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Jako słodki 
upominek panowie z zarządu Koła wręczyli wszystkim Paniom 
przepyszne słodkie babki. Panie miło spędziły czas na  pogawędkach,  



 
W sobotę 9 marca 2019 przedstawiciele naszego koła: Marek Nogaj, 
Janusz Owczarzak i Tadeusz Kawka wraz z dyrektorem Zakładu 
Karnego we Wronkach płk Arturem Koczerbą gościli na wernisażu 
wystawy obrazów emerytowanego sędziego Sądu Okręgowego w 
Poznaniu Wojciecha Cyruliczka w pałacu w Jankowicach k.Tarnowa 
Podgórnego. Opowieści Autora wystawy przeplatane koncertem 
fortepianowym oraz wokalnymi interpretacjami poezji Edwarda 
Stachury we wspaniale odnowionych wnętrzach pałacu, wywarły na 
przybyłych niezapomniane wrażenie.  
W sobotę 6 kwietnia 2019 grupa naszych członków i miłośników w 
liczbie 27 osób udała się pod przewodnictwem Marka Nogaja na 
wycieczkę-pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Skrzatuszu. Przewodnictwo duchowe zapewnił ksiądz Leszek, który 
odprawił dla naszych uczestników mszę św. Po mszy św., smacznym 
obiedzie i zwiedzeniu sanktuarium, pielgrzymi udali się do 
pobliskiego Wałcza, gdzie po spacerze Aleją Gwiazd Sportu nad 
Jeziorem Raduń cieszyli się chwilą wytchnienia, tym bardziej, że 
pogoda wyjątkowo dopisała.   
We wtorek 16 kwietnia 2019 roku na zaproszenie grupy emerytów i 
rencistów b. AŚ w Szamotułach, a obecnie OZ ZK we Wronkach, do 
Szamotuł udała się grupa przedstawicieli zarządu KT KZEiR SW w 
składzie: Marek Nogaj - przewodniczący Koła, Mirosław Czekalski - 
sekretarz zarządu oraz Janusz Owczarzak - przedstawiciel władz 
krajowych Związku. W sali szamotulskiego Domu Pielgrzyma, przy 
kawie i pysznych ciastkach zebrało się 27 przedstawicieli 
szamotulskiego środowiska emeryckiego SW. Janusz Owczarzak 
przedstawił zebranym historię powstania i strukturę organizacyjną 
KZEiR SW. Poinformował też o wysokości składek członkowskich oraz 
o korzyściach płynących z przynależności do Związku. Marek Nogaj w 
swym wystąpieniu przedstawił dokonania Koła, plan pracy na rok 
2019, zasady uczestnictwa w imprezach oraz możliwości otrzymania 
dofinansowania do organizowanych imprez jak i otrzymania 
zapomóg losowych z funduszu socjalnego. Zebranym rozdano 
wizytówki Koła z adresem strony internetowej oraz terminem 
urzędowania członków zarządu Koła, a zainteresowanym także plan 
pracy Koła na 2019 rok i deklaracje wstąpienia do Związku. 
Przedstawiciele Koła udzielali zebranym wyjaśnień i bardziej 
szczegółowych informacji. Spotkanie upłynęło w miłej, 
przedświątecznej atmosferze z nadzieją na powiększenie się Koła o 
nowych członków.  
 
W czwartek 16 maja 2019 roku w Muzeum Zamku Górków w 



Szamotułach odbyła się sesja naukowa pt. "Zakład Karny we 
Wronkach. Historia i teraźniejszość." Z ramienia Koła Terenowego 
KZEiR SW w sesji uczestniczyli zaproszeni przez Dyrektora ZK: Janusz 
Owczarzak oraz pod nieobecność przewodniczącego Koła, 
wiceprzewodniczący Koła Terenowego Stanisław Hoffa. Sesję 
poprowadził mjr Michał Godlewski. Dr Felix Ackermann przedstawił 
referat pt. Więzienie celkowe na Lehrter Strasse jako wzór dla 
więzienia we Wronkach, natomiast dr Krystian Bedyński mówił o 
dziejach więzienia we Wronkach w okresie 1894-1956. Łukasz 
Przybyłka przedstawił miejsce wronieckiego więzienia w strukturze 
organizacyjnej więziennictwa lat 1945-1956, a Grzegorz Barczykowski 
z IPN ukazał charakterystykę więźniów wronieckich okresu 
stalinowskiego. Po dyskusji, zebrani obejrzeli prezentację 
współczesnej infrastruktury oraz działalności Zakładu Karnego we 
Wronkach i wysłuchali komentarza dyrektora ZK płk. Artura 
Koczerby.  
W piątek 17 maja 2019 roku odbyły się główne obchody 125 rocznicy 
otwarcia Zakładu Karnego połączone z obchodami 100-lecia 
polskiego więziennictwa oraz z wręczeniem Zakładowi Karnemu 
sztandaru. W obchodach wzięli udział m.in. Senator RP Jan Filip 
Libicki, zastępca Dyrektora Generalnego SW płk Artur Dziadosz, 
Dyrektor Okręgowy SW w Poznaniu płk Marceli Sauermann, Starosta 
Szamotulski Beata Hanyżak, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki 
Mirosław Wieczór. Koło Terenowe KZEiR SW we Wronkach 
reprezentowali zaproszeni oficjalnie Janusz Owczarzak oraz 
zastępujący Przewodniczącego Koła Stanisław Hoffa. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. w miejscowej Farze, którą koncelebrował 
Arcybiskup Kościoła Katolickiego Stanisław Gądecki. Po mszy zebrani 
zgromadzili się na Rynku Wronek. Przybyły liczne delegacje służb 
mundurowych: Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz poczty 
sztandarowe organizacji wronieckich: TMZW, Bractwa Kurkowego, 
miejscowych szkół, zakładów pracy i innych. W toku uroczystości 
kpt.SW w stanie spoczynku Janusz Owczarzak, przewodniczący GKR 
KZEiR SW, reprezentujący emerytów i rencistów SW oraz 
pracowników ZK wbił pamiątkowy gwóźdź do drzewca sztandaru i 
złożył podpis w księdze pamiątkowej. Po uroczystym wręczeniu 
sztandaru dyrektorowi ZK odbyła się prezentacja sztandaru i defilada 
pododdziałów przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. 
Wręczono nominacje, odznaczenia i wyróżnienia. Zebrani przeszli 
ulicami miasta do Zakładu Karnego. Złożono wiązanki kwiatów od 
pomnikami i tablicami pamiątkowymi. Wszyscy przybyli weszli na 
teren Zakladu Karnego i przeszli do utworzonej Izby Pamięci, w której 
abp Gądecki poświęcił tablicę ku czci poleglych. Po uroczystościach 



przybyli spotkali się w hotelu "Olimpic" we Wronkach na 
okolicznościowym poczęstunku. W sobotę 18 maja 2019 na boisku w 
Popowie odbył się pełen atrakcji festyn rodzinny SW będący 
ukoronowaniem obchodów 125. rocznicy powstania Zakładu Karnego 
we Wronkach. Festyn tłumnie odwiedzały rodziny funkcjonariuszy i 
pracowników Zakładu. Nie zabrakło również naszych emerytów i 
rencistów. Część z nich, wspomagała aktywnie obsługę festynu. 
Wspaniała, słoneczna i ciepła pogoda przyczyniły się do dobrej 
frekwencji na festynie.  W dniach 11 - 18 maja 2019 r. grupa 38 
sympatyków naszego Koła przebywała w SPA Jantar w Niechorzu. 
Pogoda niestety nie dopisała, było zimno i wietrznie ale zawsze 
można było znaleźć czas na opalanie, wędrówki brzegiem morza, 
kąpiel w solance i basenie oraz w jacuzzi, wieczorem towarzyskie 
spotkania i oczywiście tańce, obowiązkowo leczenie borowiną, 
laserem, boa, krioterapią, itp . Czyste pokoje, dobre i urozmaicone 
jedzenie , miła obsługa sprawiły ,że do domu wróciliśmy zadowoleni 
z zamiarem powrotu w przyszłym roku. Najbardziej zadowoleni byli 
najmłodsi uczestnicy. Niech żałują ci co nie pojechali. 25 maja 2019 r. 
nad jeziorem Mormin 50 osobowa grupa naszych sympatyków 
spotkała się na tradycyjnej imprezie Powitanie lata. Jak zwykle dobre 
jedzenie, dobrze dobrana muzyka, wspaniałe towarzystwo i świetna 
atmosfera spowodowały, że nogi same rwały się do tańca. Wspólne 
pląsy łączą ludzi, którzy tym samym stają się dla siebie bardzo 
serdeczni i mili. Odczuwamy to na każdej naszej imprezie. Jaki 
początek lata takie musi być jego zakończenie. Podsumowując 
imprezę należy stwierdzić że lato musi być wspaniałe i gorące.  W 
sobotę 15 czerwca 2019 roku 42 osobowa grupa członków i 
sympatyków naszego Koła udała się na jednodniową wycieczkę na 
Ziemię Łowicką i do Żelazowej Woli. Przewodnikiem wycieczki był 
Janusz Owczarzak. Zwiedziliśmy wspaniałą rezydencję Radziwiłłów w 
Nieborowie, odbyliśmy razem z towarzyszącymi komarami spacer po 
parku romantyczno-sentymentalnym w Arkadii. W Łowiczu 
odwiedziliśmy bazylikę katedralną p.w. NMP i Św. Mikołaja, zjedliśmy 
obiad w restauracji "Stara Łaźnia" i skorzystaliśmy z godziny czasu 
wolnego w mieście. Z Łowicza pojechaliśmy do miejsca urodzin 
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Stamtąd podążyliśmy do 
Wronek. Upalna, słoneczna pogoda nie przeszkodziła w realizacji 
bogatego programu wycieczki  

W piątek 28 czerwca 2019 przewodniczący Koła Marek Nogaj oraz 
członek zarządu Koła Eugeniusz Grześ, na zaproszenie władz 
wronieckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, udali się na spotkanie z gronem wronieckich "cywilnych" 



emerytów i rencistów, które odbyło się nad Jeziorem Mormin. W 
toku imprezy na Powitanie Lata, zorganizowanej przez "cywilnych" 
emerytów, prowadzono serdeczne rozmowy i dyskusje, w wyniku 
których zrodziła się myśl współdziałania obu kół i próby 
zorganizowania wspólnej imprezy na Pożegnanie Lata. Obfity 
poczęstunek, wspólne śpiewanie i taneczne pląsy sprawiły, że czas 
imprezy minął bardzo szybko w ciepłej, swobodnej atmosferze W 
dniach od 2 do 9 lipca 2019 roku 57 osobowa grupa naszych 
sympatyków wraz ze swoimi rodzinami przebywała w Ośrodku 
Wypoczynkowym "Opolanin" w Pobierowie. Niestety pogoda 
wyraźnie nam nie sprzyjała: deszcz, wiatr i jesienne temperatury, 
mało słońca, no cóż, takie jest nasze morze. Brak pogody 
nadrabialiśmy długimi spacerami, zakupami, wspaniałymi 
wieczorkami tanecznymi i spotkaniem przy ognisku. Przyzwoite 
warunki pobytu, naprawdę dobre jedzenie, pozwoliły nam jednak 
mimo niepogody dobrze odpocząć. Większość chce tu powrócić za 
rok. W dniach od 19 do 24 sierpnia 2019 roku 48-osobowa grupa 
naszych emerytów i sympatyków podczas wycieczki poznawała uroki 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Górnego Śląska. Zwiedziliśmy 
zamki w Ogrodzieńcu, Bobolicach, Mirowie, Olsztynie i Pieskowej 
Skale. Byliśmy zachwyceni wspaniałym krajobrazem Jury, a przede 
wszystkim pięknem Ojcowskiego Parku Narodowego z Doliną 
Prądnika, Jaskinią Łokietka, Bramą Krakowską i Maczugą Herkulesa. 
Górny Śląsk podziwialiśmy z poziomu -40 w dawnej kopalni srebra w 
Tarnowskich Górach, płynąc łodziami w kanale kopalnianym, a także 
w sztolni Czarnego Pstrąga. W kopalni "Guido", nawet 310 m pod 
ziemią, poznawaliśmy naprawdę ciężką pracę górnika. Zwiedziliśmy 
także Katowice, a wycieczkę zakończyliśmy w Częstochowie, na 
Jasnej Górze. Noclegi i wyżywienie na całkiem dobrym poziomie 
zapewnił Hotel "Jura". Przewodnicy zasypywali nas wiadomościami i 
dowcipami. Zadowoleni, pełni wrażeń powróciliśmy do naszej szarej 
codzienności. W dniach 14 – 21 września 2019 roku 37 osobowa 
grupa naszych kolegów i sympatyków wraz z rodzinami przebywała w 
Kompleksie SPA Jantar w Niechorzu. Pogoda niestety nie dopisała ale 
możliwość relaksu nad morzem poprzez długie spacery po plaży, 
codzienną kąpiel w solankowym basenie, dobre jedzenie i zabiegi 
rehabilitacyjne spowodowały , że wszyscy dobrze wypoczęli i w 
dobry humorach powrócili do domu..   

W sobotę 21 września 2019 roku, w sali Domu Kultury Służby 
Więziennej odbyło się otwarcie wystawy obrazów sędziego 
Wojciecha Cyruliczka. Spotkanie z okazji otwarcia wystawy 
zorganizował i przygotował dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach 



przy współudziale Koła Terenowego KZEiR SW. W toku spotkania 
sędzia Cyruliczek mówił o swej twórczości i o swych szerokich 
zainteresowaniach. Spotkanie urozmaiciły występy artystyczne w 
wykonaniu dwóch wokalistek ze szkół w Czarnkowie i Szamotułach 
oraz koncert fortepianowy ppłk. w st. spocz. Ryszarda Perza.  Spośród 
członków naszego Koła KZEiR SW obecni byli m.in.: Marek Nogaj, 
Janusz Owczarzak, Wojciech Sztuba, Józef Waszyński, Stefan 
Mikołajczak, Tadeusz Kawka  W dniu 28 września 2019 roku, w 
gronie 57 sympatyków naszego koła w Pizzerii Mormin pożegnaliśmy 
lato 2019. Tradycyjnie już było dużo smacznego jedzenia i bardzo 
dobrej, wspólnej zabawy. Razem z zaproszonymi gośćmi 
wspominaliśmy wakacyjne wojaże. Wszyscy stwierdzili ,że mimo 
niepogody na pewno miło będziemy kodować w pamięci przeżyte 
wspólnie wakacyjne chwile . Pląsy trwały do późnych godzin 
wieczornych. W sobotę 12 października 2019 roku w Sali Bilardowej 
Domu Kultury SW rozegrany został kolejny Otwarty Turniej Brydżowy, 
w którym wzięło udział 12 par. Turniej przygotowali członkowie 
naszego Koła Roman Gralak ,Janusz Owczarzak i Ryszard Konieczny. 
Ponadto w przygotowaniach wzięły udział Grażyna Konieczna, 
Barbara Gralak oraz Robert Górny, który przygotował część 
dokumentacji fotograficznej. Patronami i jednocześnie sponsorami 
turnieju byli Burmistrz Miasta i Gminy Wronki oraz Dyrektor Zakładu 
Karnego we Wronkach . I miejsce w kategorii SW  zajął Zbigniew 
Ferfet i Wojciech Sztuba (członkowie KT KZEiR SW)Sędzią Turnieju był 
p. Jerzy Podgruszewski. Po zakończonych rozgrywkach puchary, 
nagrody i upominki wręczyli zwycięskim parom Burmistrz Wronek 
Mirosław Wieczór, Dyrektor ZK we Wronkach płk Artur Koczerba oraz 
Przewodniczący Koła Terenowego KZEiR SW - Marek Nogaj.  We 
wtorek 23 października 2019 roku 30 osobowa grupa członków 
naszego Koła 75+ spotkała się tradycyjnie z dyrektorem Zakładu 
Karnego i zarządem Koła. W tym roku nasi nestorzy mieli okazję 
zwiedzić teren ZK, miejsca w którym pełnili służbę przed wielu laty. 
Grupie nestorów, którą oprowadzał dyrektor ZK płk Artur Koczerba , 
towarzyszyli członkowie zarządu Koła i komisji rewizyjnej. Zebrani 
obejrzeli także filmy przedstawiające współczesność ZK oraz migawki 
z obchodów 125 rocznicy funkcjonowania Zakładu. Po zwiedzaniu 
wszyscy udali się do Sali Bilardowej Domu Kultury SW, gdzie przy 
smacznym poczęstunku i miłej atmosferze wspominali miniony czas 
służby. 

W poniedziałek 4 listopada 2019 w kościele O.O. Franciszkanów we 
Wronkach została odprawiona msza św. za zmarłych funkcjonariuszy i 
pracowników Zakładu Karnego we Wronkach. Mszę odprawił kapelan 



SW ks. Paweł Pawlicki w asyście 3 diakonów. We mszy wzięli udział 
dyrektor ZK i jego zastępcy oraz licznie przybyli członkowie i 
sympatycy Koła KZEiR SW.  
W sobotę 23 listopada 2019 roku 42 sympatyków naszego koła 
emeryckiego przybyło na tradycyjne spotkanie andrzejkowe, aby 
pobawić się w doborowym towarzystwie. Jak wszyscy zgodnie 
podkreślali zabawa była bardzo dobra, a jeszcze lepsze było 
serwowane w dużych ilościach smaczne jedzenie. Zaproszeni goście z 
Szamotuł  byli naprawdę usatysfakcjonowani, kolejny raz 
udowodniliśmy że emeryci potrafią razem bawić się .  W sobotę 7 
grudnia 2019 odbyła się od dawna zapowiadana i przekładana, 
kolejna, już piąta wycieczka z cyklu "Poznań jakiego nie znacie". W 
wycieczce wzięło udział 22 członków naszego Koła. Po zwiedzeniu 
galerii malarstwa polskiego i europejskiego w Muzeum Narodowym, 
uczestnicy pod przewodnictwem Janusz Owczarzaka przeszli Alejami 
Marcinkowskiego do kościoła Św. Marcina, a następnie ulicą 
Podgórną przespacerowali na Stary Rynek, gdzie odbywał się festiwal 
rzeźby lodowej Poznań Ice Festival oraz trwał przedświąteczny 
jarmark. Pogoda nam niezbyt dopisywała, ale drobniutka mżawka 
niespecjalnie przeszkadzała w odbiorze wrażeń.  We wtorek 17 
grudnia 2019 roku 64 sympatyków naszego Koła spotkało się na 
tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Po odśpiewaniu kolędy i odczytaniu 
ewangelii kapelan SW ks. Paweł Pawlicki pobłogosławił opłatki i 
udzielił Błogosławieństwa Bożego na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. Życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego 
Nowego Roku wszystkim emerytom i funkcjonariuszom SW złożył 
przewodniczący KT KZEiR SW Marek Nogaj oraz dyrektor Zakładu 
Karnego we Wronkach płk Artur Koczerba. Wszyscy składając sobie 
życzenia dzielili się opłatkiem. Wspaniały występ dał dziecięcy zespół 
folklorystyczny "Chojaneczki" umilając wigilię śpiewem kolęd. Stoły 
zastawione 7 potrawami rybnymi oraz smakowitym ciastem były 
atrakcyjnym dodatkiem dla duchowych przeżyć. Oby ta wspaniała 
atmosfera pełna sympatii i życzliwości pozostała na zawsze.  

 

                                                                                                                             
31 grudnia 2019/1 stycznia 2020. w tę szczególną, sylwestrową noc 
90 sympatyków i przyjaciół naszego Zwiazku przywitało Nowy Rok 
2020 na wspaniałej zabawie. Obfite i smaczne jedzenie  pozwoliło na 
intensywny taniec przez całą noc. Goście podziwiali nasza kondycję i 
organizację imprezy.   



Czterokrotnie 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 606 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. 
Wszystkie zaplanowane imprezy udało się zorganizować.  uważam, że realizacja 
planu rocznego jest niewątpliwym, kolejnym 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 i 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.  

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 2020 i 
równie licznych pochwał.                        
 
 
                                                                      Przew.  KT KZEiRSW 
                                                                      przy  Zakładzie Karnym 
                                                                      we Wronkach 
 


