
„Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 

Koło w Chełmie” 

 
 
 Zmiany polityczno ustrojowe jakie nastąpiły w Polsce po roku 1981r. sprawiły, że 

w środowisku emerytów i rencistów niewiele się zmieniło. Pozostał podział na 

funkcjonariuszy pożarnictwa: dekretowych i resortowych. Widoczna była też sprawa tzw. 

,,starego portfela” sprzed 01.01.1992r. Powstanie Państwowej Straży Pożarnej 

podporządkowanej MSW stawiało w uprzywilejowanej pozycji strażaków z tej formacji. Nie 

było perspektyw na wyrównanie dysproporcji. Takie przesłanki towarzyszyły łączeniu się 

środowiska emerytów i rencistów w związki, w celu obrony dotychczasowych uprawnień 

 i walki o godne warunki życia. 

 Przychylna, a nawet inspirująca postawa ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP w Chełmie st. bryg. inż. Stanisława Rusinka sprawiła, że w dniu 7 marca 1995 r. 

grupa 28 emerytów pożarnictwa ze wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej  

powiatu chełmskiego, postanowiła utworzyć Koło Emerytów i Rencistów RSW przy                

KW PSP w Chełmie. Zebranie założycielskie odbyło się 7 kwietnia 1995 r. w obecności             

43 członków założycieli. 

 Już 25 października 1995 r. walne zebranie Koła Stowarzyszenia EiR RSW 

uchwala wyjście ze struktur Resortu Spraw Wewnętrznych i przekształcenie się w Koło 

Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego przy KW PSP               

w Chełmie. Następnie po I Krajowym Zjeździe Delegatów ZBFiPPP, /1-3 grudnia 1995 r./ 

została zmieniona nazwa na Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.  

 Zarząd Koła podjął uchwałę o pozostaniu w strukturach  Związku Emerytów                       

i Rencistów Pożarnictwa RP. 

Cele związku i ich realizacja: 

 zrzeszanie się emerytów i rencistów, a także wdów i wdowców dla obrony 

uprawnień z tytułu uprzedniej służby  i uprawnień socjalno – bytowych; 

 organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji; 

 pielęgnowanie i utrwalanie bogatych tradycji zawodowych; 

 czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń strażaków; 



 wyrażanie opinii dot. problemów  ochrony przeciwpożarowej; 

 pogłębianie zrodzonego w służbie koleżeństwa; 

 umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami PSP                       
i OSP; 

 prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

W tym okresie przemian i zmian Zarząd działał w składzie: 

Prezes – mjr poż. w st. spocz. Ryszard Smyk /ZZSP PKP Chełm/; 

Wiceprezes – st. ogn. w st. spocz. Zdzisław Cnota /ZZSP CPN Zawadówka/; 

Sekretarz – kpt. w st. spocz.- Jerzy Brzozowski / KW PSP Chełm/; 

Skarbnik – sekc. poż. w st. spocz. Jan Zarzycki /KP PSP Chełm/; 

Członek – st. chor. w st. spocz. Edward Hałas /KW PSP Chełm/. 

 Okres działalności Koła do chwili obecnej to realizacja zadań statutowych                           

w zakresie pomocy emerytom i rencistom poprzez: 

 występowanie do KW PSP o przyznanie pomocy socjalnej np: z okazji okrągłych 

rocznic urodzin /do 2004 r./; 

 pomoc w wypełnianiu wniosków indywidualnych po 2004 r.; 

 organizowanie spotkań integracyjnych emerytów i wycieczek, krajowych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Emeryci na wycieczce do Sandomierza /rejs po Wiśle/. 



                                 udział w wycieczkach zagranicznych;         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Chełmscy emeryci na cmentarzu „ORLĄT” we Lwowie. 

 udział w akcjach zbierania podpisów na listy poparcia innym środowiskom; 

 wręczanie listów gratulacyjnych i słodkich upominków seniorom, którzy obchodzą 
okrągłe rocznice urodzin; 

 dokumentowanie działalności i aktywności społeczno – związkowej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

fot. K-t Gł. PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz wpisuje się do kroniki koła. 



 gremialny udział w „ostatniej drodze” kolegów ze służby i nie tylko związkowców; 

 występowanie o nadanie wyróżnień i odznaczeń. 

 

 Do Zarządu w kolejnych kadencjach wybierani byli emeryci godni zaufania, 

poświęcający bezinteresownie czas i zaangażowani w pracę Zarządu w rozwiązywaniu 

problemów środowiska nie tylko na szczeblu Koła, ale i województwa i krajowym. 

 Dzięki przychylności kolejnych komendantów miejskich PSP: mł. bryg. Kazimierza 

Szweda, mł. bryg. Sławomira Kozieja, mł. bryg. Janusza Andrzejuka, bryg. Zbigniewa 

Raźniewskiego, poprawiały się warunki działalności; poprzez użyczenie pomieszczeń, 

środków transportu, udziału w różnych uroczystościach, tych jubileuszowych i tych 

smutnych. Szczególne słowa należą się obecnemu Komendantowi Miejskiemu PSP             

mł. bryg. Arturowi Rutkowskiemu, który z własnej inicjatywy użyczył „nowe” pomieszczenie 

po remoncie z wyposażeniem w solidne meble biurowe, aneks kuchenny i sanitariat. 

 Obecnie po 26 latach działalności koło zrzesza 52 członków, na czele których stoi 
Zarząd koła w składzie: 
 

Prezes - Kazimierz Szwed; 

Wiceprezes - Jerzy Brzozowski; 

Sekretarz - Stanisław Majewski; 

Skarbnik - Krzysztof Czarny; 

Członek - Anna Pastuszak. 

Komisję Rewizyjną tworzą:   
 

Przewodniczący - Adam Walczuk, 

Sekretarz - Henryk Kapłon, 

Członek - Janusz Andrzejuk 

Nasi przedstawiciele w ZOW:  

Przewodniczący Woj. Kom. Rew. - Anna Pastuszak, 

Członek Prez. ZOW - Jerzy Brzozowski, 

Członek ZOW - Adam Walczuk. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wstępowania w nasze emeryckie szeregi ZEiRP RP ! 

 
                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      fot. Walne zebranie Koła i toast noworoczny z końca XX wieku. 

 

Opracował:  

Jerzy Brzozowski 

 


