
SPRAWOZDANIE 

 
 

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

przy Zakładzie Karnym we Wronkach 
za okres sprawozdawczy od 18.02.21 r. do 22.02.22 r. 

 
Koleżanki i Koledzy 
Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
przy Zakładzie Karnym we Wronkach liczy obecnie 138 członków. W okresie 
sprawozdawczym za nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 
dwa lata wykreślono z Koła 5 członków , zmarło 7 osób t.j Zandrowicz Czesław, 
Litwa Jerzy, Rezler Ryszard, Radziwoniuk Janina, Rakowska Janina, Skrzypczak 
Helena i Majka Helena. Do Koła przyjęliśmy 2 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 
kolejny  rok pandemiczny, 2021 wyglądała następująco :                                                             
W piątek 7 maja 2021 roku nowy dyrektor Zakładu Karnego we 
Wronkach kpt. Mariusz Przybył przyjął przewodniczącego Koła Marka 
Nogaja oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej Janusza Owczarzaka. 
Rozmowy dotyczyły kontynuacji dotychczasowych relacji pomiędzy 
administracją ZK a władzami KT KZEiR SW. Dyrektor wyraził uznanie dla 
środowiska emeryckiego jednostki i wyraził gotowość wsparcia i 
uczestnictwa w spotkaniach z emerycką społecznością.   
W dniach od 22 do 29 maja 2021 roku. 43 osobowa grupa emerytów i 
naszych sympatyków przebywała na wypoczynku i rehabilitacji w 
ośrodku Spa Jantar w Niechorzu. Pogoda nas nie rozpieszczała - zimno, 
deszcz, na szczęście przelotny, ale też dwa dni słońca, co pozwoliło 
niektórym nawet się opalić. jednak jak zawsze bardzo dobre warunki 
bytowe, dobre i obfite jedzenie , kąpiele w basenie, świetnie 
zorganizowane zabiegi rehabilitacyjne a przede wszystkim wspaniała 
atmosfera pozwoliły zapomnieć o pandemii i w pełni odpocząć. Większa 
część grupy chciała wrócić tu we wrześniu.  
 Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dyrektora Zakładu Karnego we 
Wronkach w latach 2003 - 2005, płk. SW w stanie spoczynku Lecha RZEPECKIEGO. 
Dyrektor zmarł w Rawiczu w dniu 2 czerwca 2021 r. po długiej chorobie. Spoczął w 
dniu 7 czerwca na tamtejszym cmentarzu. 
5 - 12 lipca 2021 grupa licząca 52 członków i sympatyków naszego Koła 
przebywała w ośrodku wypoczynkowym "Złota Rybka" w Dziwnówku. 
Urozmaicona pogoda umożliwiła nam zarówno plażowanie w pełnym słońcu jak i 
spacery oraz zwiedzanie okolicy niekiedy nawet w strugach ciepłego deszczu. 



Ciepła woda pozwalała na codzienne morskie kąpiele, niekoniecznie w pełnym 
słońcu. Położenie ośrodka, dostępność plaży i bliskość kawiarni oraz sklepików, a 
nawet wesołego miasteczka, sprawiły, że nie można było narzekać na nudę i 
każdy mógł znaleźć sobie zajęcie. Wróciliśmy opaleni i zadowoleni, z nadzieją, że 
powrócimy tu za rok.  
W sobotę 4 września 2021 roku w sali bilardowej Domu Kultury Służby Więziennej 
odbył się kolejny Turniej Brydżowy pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego 
we Wronkach oraz Koła Terenowego KZEiR SW. Turniej przygotował i 
przeprowadził Roman Gralak przy wydatnej pomocy Ryszarda Koniecznego. 
Dokumentację fotograficzną imprezy wykonał Janusz Owczarzak. Sędzią turnieju 
był Pan Jerzy Podgruszewski. W turnieju uczestniczyło 10 par. Miejsce I zajęła 
para Gralak-Podgruszewski, II miejsce zajęła para Bierka-Nowak, a miejsce III 
przypadło parze Grześkowiak-Krzyżańska. Puchary, nagrody i dyplomy wręczali 
uczestnikom dyrektor ZK we Wronkach kpt. Mariusz Przybył oraz przewodniczący 
KT KZEiR SW Marek Nogaj.  
 

W dniach 11 - 18 września 2021 grupa 57 członków naszego Koła oraz jego 
sympatyków odpoczywała i nabierała sił na turnusie wypoczynkowo-
rehabilitacyjnym w ośrodku Jantar-spa w Niechorzu. Ciepła, słoneczna pogoda 
pozwalała nam nie tylko na korzystanie z ośrodkowego basenu, ale i na kąpiele 
słoneczne i morskie. Nawet deszczowe wieczory nie psuły nam doskonałych 
humorów, bawiliśmy się na wieczorku tanecznym, spotkaliśmy się przy wspólnym 
wieczornym grillu.                                                                                                                    
W dniu 25 września 2021 roku, 58 naszych sympatyków żegnało lato tradycyjnie 
w Pizzerii Mormin nad Jeziorem Mormin. Przy suto zastawionych stołach chętnie 
wspominaliśmy sytuacje z naszych letnich wojaży. Muzyka z młodzieńczych lat 
pozwoliła nam hucznie bawić się na parkiecie do późnych godzin wieczornych. 
Udowodniliśmy, że jest w nas dużo energii i chęci do dobrej zabawy w 
sympatycznym gronie. Wszyscy gromkimi oklaskami podziękowali organizatorom 
imprezy.  
W dniach od 3 do 7 października 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym 
"Marysieńka" w Toporni koło Przysuchy odbyła się I Konferencja 
Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW połączona ze spotkaniem Zarządu 
Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej naszego Związku. Z ramienia KT w 
Wronkach w obradach udział wzięli: Eugeniusz Grześ - członek zarządu KT we 
Wronkach (w zastępstwie przewodniczącego Koła Marka Nogaja) oraz Janusz 
Owczarzak - przewodniczacy Głównej Komisji Rewizyjnej KZEiR SW. W 
poniedziałek 4 października odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Związku 
ufundowanego przez członków i sympatyków Związku. Z rąk przewodniczącego 
Komitetu Fundacji Sztandaru Bogdana Komorowskiego sztandar odebrał 
przewodniczący ZG KZEiR SW Janusz Kwiecień. W trakcie uroczystości wreczono 
wyróżnienia działaczom Związku. Najwyższym wyróżnieniem związkowym "Gratia 
Seniorum" uhonorowano m.in. Janusza Owczarzaka z naszego Koła Terenowego.  
 



W dniu 03.11.br. w kościele franciszkanów została przez kapelana SW ks. Pawła 
Pawlickiego odprawiona Msza św. za zmarłych funkcjonariuszy i pracowników 
Zakładu Karnego we Wronkach. W nabożeństwie uczestniczyła spora grupa byłych 
i obecnych funkcjonariuszy SW wraz z członkami ich rodzin oraz kierownictwo 
Zakładu Karnego we Wronkach z Dyrektorem ZK na czele. Kapelan na zakończenie 
podziękował za liczny udział oraz wspólną modlitwę a także żartobliwie poprosił o 
modlitwę za powołania do służby........ więziennej. Amen.  
W piątek 19 listopada 2021 roku w sali bilardowej Domu Kultury SW, grupa 
emerytów 75+ gościła na tradycyjnym spotkaniu z dyrekcją Zakładu Karnego. 
Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 28 osób, członkowie zarządu Koła i komisji 
rewizyjnej oraz zaproszeni goście: płk w st.spocz. Marceli Sauermann - b. Dyrektor 
ZK we Wronkach, a później Dyrektor Okręgowy SW w Poznaniu, płk Artur 
Koczerba - b. Dyrektor ZK we Wronkach, obecnie Dyrektor Okręgowy SW w 
Koszalinie, mjr Mariusz Przybył - obecny Dyrektor ZK we Wronkach. Spotkanie 
poprowadził Janusz Owczarzak, który w imieniu władz krajowych Związku wręczył 
przyznane wcześniej wyróżnienia: płk. Arturowi Koczerbie Srebrną Odznakę 
"Zasłużony dla Związku" za szczególną życzliwość i pomoc dla wronieckiego i 
szamotulskiego środowiska emerytów SW. Przewodniczący Koła Marek Nogaj 
wręczył płk. Koczerbie dyplom uznania za wzorową współpracę z Kołem. Złote 
Odznaki "Zasłużony dla Związku" za wieloletnią pracę społeczną w zarządzie Koła i 
szczególne zasługi na tym polu z rąk Janusza Owczarzaka otrzymali: Marek Nogaj - 
wieloletni przewodniczący Koła, Mirosław Czekalski- wieloletni członek zarządu i 
sekretarz Koła, Ryszard Konieczny - wieloletni skarbnik Koła oraz Eugeniusz Grześ- 
wieloletni członek zarządu pełniący funkcję gospodarza Koła. Nestorka emerytów 
Pani Czesława Filipienko, w imieniu przybyłej społeczności emeryckiej, złożyła 
wszystkim wyróżnionym gratulacje i życzenia. Spotkanie przebiegło w 
sympatycznej, spokojnej, radosnej atmosferze i zakończyło sie złożeniem 
przybyłym Weteranom Służby życzeń dobrego zdrowia, długich lat życia i 
pomyślności, także w obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  
 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy naszego Związku! Bez żalu 
pożegnaliśmy kolejny  pandemiczny, smutny i okropny dla nas wszystkich rok 
2021. Nie odbyły się tradycyjne imprezy: wspólna Wigilia, sylwestrowe 
pożegnanie Starego Roku ani wspólne powitanie Nowego. Roku, tradycyjna 
wycieczka i pielgrzymka oraz tradycyjne Powitanie lata.  Pozostał w nas smutek 
i żal po stracie siedmiu naszych wyjątkowo zasłużonych członków, którzy 
niespodziewanie opuścili nasze szeregi. 
Sześciokrotnie 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 w tym trudnym okresie pandemicznym należy 
stwierdzić, że w 5 zorganizowanych imprezach wzięło udział 258 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. Chciałbym  
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 nie rozpatrywała żadnej skargi bo żadna do Zarządu nie wpłynęła . 
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 oraz kol. Barbarze Klimko  za ich 
bardzo duże  zaangażowanie w organizację  imprez i prawidłowe funkcjonowanie 
biura zarządu Koła oraz komisji rewizyjnej i to pomimo uszczuplenia składu 
Zarządu o dwie osoby. 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, przedłużającym się 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 2022 i równie licznych pochwał.                        
                                                                     
                                                          Przew .KT.KZEIR SW 
                                                         Przy Zakładzie Karnym  
                                                         we Wronkach 
                                                                       
 
 


