
SPRAWOZDANIE 

 
 

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

przy Zakładzie Karnym we Wronkach 
za okres sprawozdawczy od 10.01.20 r. do 18.02.21 r. 

 
Koleżanki i Koledzy 
Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
przy Zakładzie Karnym we Wronkach liczy obecnie 148 członków. W okresie 
sprawozdawczym za nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy 
niż dwa lata wykreślono z Koła 2 członków , zmarło 6 osób t.j Bartkowiak 
Czesław, Graś Franciszek, Piechowiak Tomasz. Grajewska Bronisława, Klimczak 
Maria, Sztuba Wojciech . Do Koła przyjęliśmy 9 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 2020 wyglądała              
następująco:                                                                        
W piątek 10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne aktywu 
związkowego naszego Koła z dyrekcją Zakładu Karnego we Wronkach. W 
zebraniu z ramienia Związku uczestniczyli członkowie zarządu koła i komisji 
rewizyjnej, a także przedstawiciele grupy szamotulskiej. Ze strony dyrekcji ZK 
wzięli udział dyrektor płk Artur Koczerba oraz zastępcy dyrektora: ppłk Krzysztof 
Kaczmarek i ppłk Krzysztof Trofimiuk. W toku spotkania omawiano 
harmonogram imprez na rok 2020 i kwestię dofinansowania dla osób 
uprawnionych. Spotkanie upłynęło w życzliwej i konstruktywnej atmosferze.  

W poniedziałek 20 stycznia 2020 roku siedzibę naszego Koła odwiedziła 
posłanka na Sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej Pani Maria Małgorzata 
Janyska wraz z asystentką swego biura Panią Renatą Wujec. W toku spotkania 
omawiano różne aspekty szeroko rozumianej polityki senioralnej, główne 
problemy i warunki życia emerytów i rencistów, coraz częściej obecnych we 
współczesnym polskim społeczeństwie  

W sobotę 15 lutego 2020 roku 76 sympatyków naszego Koła bawiło się na 
zabawie karnawałowej. Witając przybyłych przewodniczący Koła złożył 
wszystkim babciom i dziadkom oraz zakochanym spóźnione, ale bardzo 
serdeczne i szczere życzenia zdrowia i pomyślności. Dobre i obfite jedzenie oraz 
urozmaicona muzyka wywołująca sentymentalne wspomnienia pozwoliły nam 
tańczyć do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy znów zebrali pochwały i 
naprawdę im się one należały. 



We wtorek 18 lutego 2020 roku przy bardzo słabej frekwencji odbyło się roczne 
zebranie sprawozdawcze. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście, zastępca 
dyrektora ZK ppłk Krzysztof Kaczmarek oraz kierownik działu kadr ZK mjr 
Katarzyna Kwiatek. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszych członków, 
którzy odeszli od nas w ubiegłym roku: Czesława REMBARZA, Edmunda 
SENSKI, Stefana KNIOCHA i Władysława SOBAŃSKIEGO. Na prowadzącego 
zebranie wybrano Janusza Owczarzaka, a przewodniczącym komisji uchwał 
został Józef Waszyński. Przewodniczący Koła Marek Nogaj przedstawił 
zebranym obszerne sprawozdanie z pracy zarządu za miniony rok, a 
przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie z czynności 
kontrolnych komisji. W toku dyskusji głos zabierali m.in. mjr K. Kwiatek, która 
przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykorzystania funduszu socjalnego dla 
emerytów i rencistów. Ppłk K. Kaczmarek pogratulował zarządowi ogromnej 
aktywności i zaangażowania w pracy społecznej na rzecz środowiska 
emeryckiego SW. Występując w imieniu Dyrektora ZK, mówca gorąco zaprosił 
wszystkich emerytów do odwiedzenia swego byłego miejsca służby, aby 
zapoznać się ze zmianami jakim zakład uległ w ostatnich latach. Przedstawiciel 
władz krajowych Związku Janusz Owczarzak omówił bieżące działania zarządu 
głównego i zachęcał do śledzenia dokonań ZG na stronie internetowej. Zebrani 
jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium, o które wnioskowała komisja 
rewizyjna. Na wniosek przewodniczącego Koła Marka Nogaja zebrani dokonali 
wyboru Barbary Klimko z Szamotuł jako członka zarządu koła. Kol. Barbara 
Klimko będzie reprezentantem grupy szamotulskiej społeczności emeryckiej, 
która przystąpiła do naszego koła po zniesieniu Aresztu Śledczego w 
Szamotułach. Na koniec zebrania Józef Waszyński przedstawił wnioski z 
zebrania. 

W poniedziałek 9 marca 2020 roku 33 przedstawicielki płci pięknej spotkały się z 
pięcioosobowym zarządem Koła Terenowego naszego Związku na uroczystym 
przyjęciu z okazji Dnia Kobiet. Przewodniczący Koła Marek Nogaj złożył Paniom 
serdeczne życzenia z tej okazji, wręczając każdej Pani tulipana oraz dużą, 
smaczną babkę piaskową. Przy kawie, cieście, deserze i lampce wina, rozmowy o 
bieżących problemach, troskach i radościach trwały do późnych godzin 
wieczornych, a i tak niektórym Paniom trudno było się rozstać ze sobą.  

W okresie od 24 marca do 25 maja 2020 roku biuro zarządu naszego Koła było 
nieczynne. Powodem zamknięcia biura była panująca na całym świecie 
pandemia koronowirusa. W znaczący sposób uległ zmianie harmonogram 
imprez i wycieczek zaplanowanych na 2020 rok. Odwołano m.in. wycieczkę-
pielgrzymkę do Tulc i Lądu, wycieczkę do Poznania, majowy wyjazd 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Niechorza, tradycyjną imprezę "Powitanie 
Lata".  



W środę 13 maja 2020 roku zmarł w wieku 68 lat wieloletni, aktywny i 
zasłużony członek naszego Związku st. sierż. sztab. SW w st. spoczynku 
Franciszek "Franek" GRAŚ. Zmarły przez dwie kadencje w latach 2009 - 2017 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu naszego Koła. Dał się poznać jako 
aktywny organizator z poświęceniem realizujący się w pracy w naszym 
emeryckim środowisku. W uznaniu Jego zaangażowania został wyróżniony 
przez ZG KZEiR SW brązową, a w 2017 roku srebrną Odznaką "Zasłużony dla 
Związku". Pochowany został 15 maja na Cmentarzu Parafialnym we Wronkach. 

W piątek 12 czerwca 2020 roku zmarła przeżywszy 86 lat st. sierż. SW w 
st.spoczynku Mieczysława "Miecia" ŚWIĄTEK. Zmarła była w przeszłości 
aktywistką naszego Związku. Niedługo po zjeździe założycielskim KZEiR SW 
została przewodniczącą Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK we Wronkach i 
pełniła tę funkcję do 2009 roku. Reprezentowała także nasze Koło na 
krajowych zjazdach delegatów w Sulejowie, była Doradcą Zarządu Głównego 
KZEiR SW. Po roku 2009 Kol. Mieczysława opuściła szeregi naszego Związku. W 
uznaniu Jej zasług Zmarła została wyróżniona Odznaką "Zasłużony dla 
Związku". 15 czerwca spoczęła na Cmentarzu Parafialnym we Wronkach. 

W sobotę 4 lipca 2020 roku zmarła przeżywszy 78 lat st. sierżant SW w st. 
spoczynku Bronisława GRAJEWSKA. Zmarła brała udział w Zjeździe 
założycielskim KZEiR SW w Sulejowie w 1997 roku. Z uwagi na zły stan zdrowia 
przez lata nie brała udziału w życiu Związku, od kilku lat ponownie aktywna, 
brała udział w spotkaniach i wycieczkach. Zmarła została wyróżniona brązową 
odznaką "Zasłużony dla Związku" oraz medalem XX-lecia KZEiR SW. 7 lipca 
spoczęła na Cmentarzu Parafialnym we Wronkach. 

W dniach od 1 do 8 lipca 2020 roku 34-osobowa grupa członków i sympatyków 
naszego Koła udała się do Pobierowa. Pogoda była zmienna: trochę słońca, 
trochę deszczu, a nawet sztormowa nocna wichura. Nie było zbyt wielu okazji, 
aby wylegiwać się godzinami na plaży, jednak korzystając z ośrodkowych 
rowerów bądź spacerując intensywnie można było zwiedzić atrakcje 
Pobierowa i innych sąsiednich miejscowości. Ośrodek "Opolanin" po raz 
kolejny zapewnił nam niewielkie, ale dobrze wyposażone, wygodne pokoje. Z 
uwagi na epidemię jedzenie było nieco skromniejsze i mniejsze możliwości jego 
wyboru. Wróciliśmy wypoczęci i zregenerowani. 

W dniach od 12 do 19 września 2020 roku 32 sympatyków naszego koła 
odpoczywało i brało udział w zajęciach rehabilitacyjnych w Pensjonacie Jantar 
SPA w Niechorzu. Mimo pandemii i konieczności zachowania reżimu 
sanitarnego pobyt w pensjonacie był naprawdę udany. Śliczna, słoneczna 
pogoda umożliwiająca opalanie, a nawet kąpiel w morzu, bardzo dobre 
jedzenie, dobrze zorganizowane zabiegi rehabilitacyjne, zabawa na świeżym 
powietrzu oraz świetna atmosfera, pozwoliły naprawdę oderwać się wszelkich 



trosk dnia codziennego. Niektórzy już rezerwowali pokoje na przyszły rok. 
Wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, a co najważniejsze zdrowi, wrócili do swoich 
domów.  
 

26 września 2020 roku na tradycyjnej imprezie w Pizzerii Mormin nad Jeziorem 
Mormin pożegnaliśmy tegoroczne lato, które ze względu na panującą 
pandemię było smutne gdyż nie udało się zrealizować wszystkich 
zaplanowanych imprez. Smutku jednak nie było widać na imprezie. 42 
sympatyków naszego koła emeryckiego bawiło się szampańsko w rytmie 
muzyki z naszych lat młodzieńczych. Wspomnienia, wspomnienia przy 
naprawdę suto zastawionych stołach trwały późnych godzin wieczornych. Na 
zakończenie wszyscy oklaskami podziękowali załodze pizzerii za wyśmienite 
jedzenie i wspaniałą atmosferę.  

Począwszy od 27 października 2020 roku biuro zarządu Koła KZEiR SW we 
Wronkach po raz kolejny zawiesiło swoją działalność do odwołania 

W poniedziałek 4 listopada 2020 roku 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 2 diakonów. We mszy wzięli udział dyrektor ZK i jego 
zastępca oraz licznie przybyli członkowie i sympatycy Koła KZEiR SW. Po 
nabożeństwie na grobach naszych koleżanek i kolegów zmarłych w tym roku, 
członkowie Zarządu zapalili znicze. 

W poniedziałek 16 listopada 2020 roku przeżywszy 72 lata zmarł wieloletni i 
aktywny działacz naszego Koła, porucznik SW w stanie spoczynku Wojciech 
"Wojtek" SZTUBA. Przepracował w Służbie na stanowisku wychowawcy 28 lat, 
odznaczony został m.in. Złotą Odznaką "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej." 
Zmarły wstąpił do KZEiR SW wkrótce po przejściu na emeryturę, w 1998 roku. 
Przez ostatnie niemal 2 kadencje pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej przy 
naszym Kole. Angażował się społecznie w pracę Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Wronieckiej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło 
we Wronkach, w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, w miejscowym Kole 
Diabetyków. Uczestniczył w licznych zawodach i turniejach brydżowych, był 
słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach. W 2018 roku został 
wyróżniony brązową odznaką "Zasłużony dla Związku" nadaną przez Zarzad 
Główny KZEiR SW. Opuścił nas człowiek aktywny, pogodny, wszystkim życzliwy 
i przyjazny, uczynny. 18 listopada spoczął na Cmentarzu Parafialnym w 
Szamotułach. 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy naszego Związku! Bez żalu 
pożegnaliśmy ten smutny i okropny dla nas wszystkich rok 2020. Nie odbyły się 
tradycyjne imprezy: wspólna Wigilia, sylwestrowe pożegnanie Starego Roku 



ani wspólne powitanie Nowego. Roku,  Pozostał w nas smutek i żal po stracie 
czworga naszych wyjątkowo zasłużonych członków, którzy niespodziewanie 
opuścili nasze szeregi. 
Trzykrotnie 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 5 zorganizowanych 
imprezach wzięło udział 207 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.  
 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. 
 W czasie wtorkowych dyżurów zawsze byliśmy do waszej dyspozycji. Komisja 
rewizyjna rozpatrzyła jedynie jedną skargę kol. Roberta Górnego. Skargę uznała 
za bezpodstawną .Wszyscy członkowie Zarządu dobrze wykonywali powierzone 
im obowiązki. Cieszą nas pochwały i wyrazy sympatii ze strony naszych kolegów 
i koleżanek 

 Na koniec mojego sprawozdania tradycyjnie chciałbym bardzo gorąco 
podziękować kolegom wchodzącym w skład Zarządu: , kol.  Eugeniuszowi 
Grzesiowi, kol. Ryszardowi Koniecznemu, kol. Mirosławowi Czekalskiemu, kol 
Januszowi Owczarzakowi, kol. Jerzemu Dolacie 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 , 
zwłaszcza w tym niemiłym okresie pandemicznym Zapraszam do udziału w 
naszych imprezach, już po okresie pandemicznym. Myślę , że naprawdę warto.   
Nowo wybranemu Zarządowi życzę pełnej realizacji opracowanego planu pracy 
na rok 2021 i równie licznych pochwał.                        
                                                                     
                                                          Przew .KT.KZEIR SW 
                                                         Przy Zakładzie Karnym  
                                                         we Wronkach 
                                                                      


