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I tak maj  lepiej!. 
I tak maj  lepiej ni  zwykli emeryci - 
prof. Andrzej Rzepli ski o emerytu-
rach esbeków w Poranku Radia TOK 
FM 2010-02-25, - To nie jest odpowie-
dzialno  zbiorowa. To wyci gni cie 
konsekwencji za dobrowolne wst pie-
nie do tajnej policji politycznej - tak o 
wczorajszym orzeczeniu TK podsumo-
wa  s dzia Andrzej Rzepli ski. Jak 
mówi  przeci tna emerytura by ego 
esbeka wynosi dzi  2 558 z , a rednie 
wiadczenie dla "zwyk ego" emeryta to 

1 619 z . 
Ustawa dezubekizacyjna zgodna z kon-
stytucj  -  czytaj  o  wyroku  TK  
Jak t umaczy  prof. Rzepli ski, wczo-
rajsze orzeczenie jest kolejnym, które 
pokazuje e TK uznaje prawo ustawo-
dawcy do rozstrzygania "pewnych dyle-
matów, zwi zanych z wydatkami bu-

etowymi zgodnie z warto ciami, które 
wyznaje". - Je li mieszcz  si  w grani-
cach konstytucji - doda  s dzia Trybu-
na u. Zgodnie z tymi warto ciami auto-
rzy ustawy dezubekizacyjnej negatyw-
nie ocenili dobrowolny wst p do s by 
bezpiecze stwa. - To nie jest odpowie-
dzialno  zbiorowa. To wyci gni cie 
konsekwencji za dobrowolne wst pie-
nia do tajnej policji politycznej - pod-
kre la  w Poranku Radia TOK FM s -
dzia TK.  
Wed ug zaskar onej przez Lewic  usta-
wy przy naliczaniu emerytur by ym 
funkcjonariuszom s by bezpiecze -
stwa zastosowano najni szy przelicznik 
- 0,7. W przypadku emerytur w po-
wszechnym systemie wska nik wynosi 
1.3. - Te wska niki - 1,3 i 0,7 - znacz  
zupe nie co innego w systemach mun-
durowych i powszechnych. Nie mo na 
ze sob  zestawia  roweru i mercedesa. 
Oba to pojazdy, ale zupe nie inne - 
podsumowa  prof. Andrzej Rzepli ski. 
Jak pokazuj  dane, które wczoraj 
otrzyma  TK, przeci tna emerytura 
by ego esbeka wynosi 2 558 z , a red-
nia w systemie powszechnym 1 619 z .  
Dalszy ci g w Strasburgu? " ycz  
wszystkiego najlepszego" 
Sprawa b dzie mia a prawdopodobnie 
swój dalszy ci g w Strasburgu. Skiero-
wanie sprawy do Europejskiego Trybu-
na u Praw Cz owieka zapowiedzia  
wczoraj gen. Gromos aw Czempi ski, 
by y szef UOP i by y oficer s b PRL. - 
ycz  wszystkiego najlepszego. Niech 

wygraj  - skomentowa  prof. Andrzej 
Rzepli ski. Ale - jak wynika z jego s ów 
- atwo nie b dzie. - Strasburg orzeka  
szereg razy, bodaj e cztery, w spra-
wach by ych funkcjonariuszy UB skar-

cych ustaw  z 1993 r. odbieraj  im 

uprawnienia kombatanckie. I zawsze 
Trybuna  orzeka , e jest to zgodne z 
prawem i ustawodawca krajowy ma 
prawo tak uczyni  - mówi .  
Si a argumentów 
- Mia em przekonanie, e polityka - a 
nawet zemsta - wzi a gór  nad spra-
wiedliwo ci  - mówi  w Poranku Radia 
TOK FM Waldemar Kuczy ski. Ale jak 
przyzna  by y minister rz du Tadeusza 
Mazowieckiego, "wyja nienia s dziego 
Rzepli skiego podwa y moje emocje". 
- Do ko ca nie da em si  przekona , 
ale na razie by bym do  ostro ny w 
wypowiadaniu kategorycznych s dów 
wymierzonych w orzeczenie TK - doda . 
- Mieli my do czynienia z przywilejami, 
a by y ju  orzeczenia Trybuna u Kon-
stytucyjnego odbieraj ce przywileje - 
przypomnia a Agata Nowakowska z 
"Gazety Wyborczej". Ale dziennikarka 
ma pewne w tpliwo ci. Dotycz  one 
wysoko ci wska nika, wed ug którego 
naliczana jest emerytura dla by ych 
funkcjonariuszy SB. - Moim zdaniem 
tu mo emy mie  do czynienia z dyskry-
minacj , bo nalicza im si  emerytur  
tak jakby byli na urlopie a nie praco-
wali - przyzna a. 
Trybuna  Konstytucyjny uzna  w rod  
za zgodne z ustaw  zasadnicz  obni e-
nie emerytur oficerom SB. S dziowie 
zakwestionowali przepis o obni eniu 
wiadcze  dla cz onków Wojskowej 

Rady Ocalenia Narodowego. Zgodnie z 
ustaw  dezubekizacyjn  emerytury dla 
nich mia yby by  naliczane wed ug 
najni szego wska nika od 8 maja 1945 
roku. Wed ug TK taki wska nik mo na 
zastosowa  tylko od momentu powsta-
nia  WRON,  czyli  od  12  grudnia  1981  
roku.  
ród o: http://wiadomosci.gazeta.pl/

Wiadomosci-
/1,80708,7599671,I_tak_maja_lepiej_n
iz_zwykli_emeryci___Rzeplinski.html 

Przypomnienie  wywiadu  z  lutego  br.  z  
okazji kandydowania profesora na 
przewodnicz cego Trybuna u Konstytu-
cyjnego. 
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Rozmawiano o… 
Krzy owisko. 
Doniesienia medialne minionego mie-
si ca to niemal wy cznie opis tego 
wszystkiego co dzia o si  na Krakow-
skim Przedmie ciu, przed siedzib  
Prezydenta RP. 
Przez ponad 150 dni koczowisko 
„obro ców  krzy a”,  na  przemian  mo-
dli o si , to znów walczy o werbalnie 
(niekiedy fizycznie te ). Walczy o: „o 
krzy ”, o wystawienie w jego miejsce 
pomnika (Lechowi Kaczy skiemu i 
innym „poleg ym” pod Smole skiem”), 
o pokazanie - g ównie przez siebie sa-
mych - wynaturze  jakie niesie demo-
kracja. 
„Spontaniczne”, czyli nie inspirowane  
przez  nikogo  (czy  kto  w  ten  „brak  
inspiracji” uwierzy ?) wystawienie, 
przez mocno doros ych ju  harcerzy 
krzy a sta o si  zarzewiem konfliktu 
politycznego w dziele dyskredytacji 
rz dów Platformy Obywatelskiej. Sta o 
si  metod  umniejszenia znaczenia 
wyboru Bronis awa Komorowskiego na 
prezydenta RP - prezes PiS okre li  ten 
wybór wprost jako: „przypadkowy”! 
Co miesi czne sk adanie wie ców 
przez prezesa dodawa o jedynie 
„obro com krzy a” si  w ich fanatycz-
nym tam trwaniu. 
Spraw  krzy a, a w ciwie tylko jego 
p r z en i esi en i e  spr z ed  Pa acu ,  
„rozwi zano” w sposób tyle prosty co 
skuteczny. Tak jak si  rozwi zuje 
wszystkie zap tlone sprawy. Tak jak 
mitologiczny „w ze  gordyjski” trzeba 
by o przeci , trzeba by o usun  z 
nienale nego mu miejsca, trzeba by o 
przenie  tam gdzie jest miejsce krzy-
a,  tzn.  do  najbli szej  kaplicy,  czy  ko-
cio a. 

Tak te  uczyniono! 
Pretensje, e chy kiem, e bez nale y-
tego szacunku i ceremonia u, e ukra-
dziono („obro com”? Te  co !) s  o tyle 
nietrafne, e one ju  by y. Przecie  
próbowano przeniesienia z szacun-
kiem, ceremonia em w asy cie ksi y… 
I co? Poza przepychankami, obelgami i 
awantur  uliczn  do niczego innego 
nie dosz o. 
Skuteczno , ka dej w adzy polega na 
tym, e rozwi zuje ona, nieuniknione 
w demokracji  konflikty  i  spory  w inte-
resie wi kszo ci. Demokracja nie mo e 
by  poddawana w swym dzia aniu 
terrorowi mniejszo ci, gdy  to prosta 
droga do anarchizacji ycia spo eczne-
go, do anarcho-demokracji. 
Chocia  spó nione dzia anie nie zaw-
sze bywa zwane skutecznym. 
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Co, po? (2) 
Kiedy ju  znale li my si  w sytuacji „po”, kiedy 
ju  jeste my na emeryturze, wcze niej czy pó -
niej wyp ywa pytanie - przechodz ce niekiedy w 
dylemat: „co”. Co teraz robi ? Jak zape ni  t  
ca  mas  wolnego czasu jaki na mnie spad ? 
W tym cyklu b  prezentowane ró ne propozy-
cje na poradzenie sobie z tym „Co, po?” 
Jednym  ze  sposobów  na  bycie  aktywnym  „po”  w  
Olsztynie jest korzystanie z propozycji jakie oferuje 
Urz d Miejski stolicy Warmii i Mazur. 
W czasie minionego lata w akcji „Olsztyn. Aktyw-
nie!” zaproponowano spacery po mie cie w towarzy-
stwie przewodnika. Przewodnika, który w czasie 
spaceru wyja nia : „co w nie mijamy”, jaki kon-
kretna budowla ma zwi zek z histori  Olsztyna, 
itd.. 
Efektem takich spacerowych spotka  jest niesamo-
wite poszerzenie wiedzy o mie cie, o jego historii, o 
ludziach którzy odcisn li swoje pi tno w dziejach. A 
przecie  nie spaceruje si  samotnie. Ka dy z kolej-
nych spacerów gromadzi  coraz to wi cej ch tnych. 

Grupa spacerowiczów ros a, powi ksza a si  o kolej-
ne „nieznane” - pocz tkowo - osoby.  
A w grupie nie bywa si  samotnym. W grupie mi -
dzy sob  rozmawia si  przecie , wspomina, ma si  
okazj  do porównania ocen minionego czasu z opi-
niami innych. 
Z ocenami innych emerytów w nie.  
Bo przecie  ten z za enia „nie wyczynowy” sporto-
wo spacer z natury rzeczy gromadzi  osoby starsze, 
którym przesta o si  podoba  trwanie samotnie 
(nawet jak z cz onkami rodzin) w mieszkaniu, czy 
na aweczce przed domem, czy pobliskim parku. 
Niezobowi zuj ce przebywanie w towarzystwie in-
nych, pocz tkowo nieznanych osób, zawsze prowa-
dzi do otwierania si  na innych i pozwala na porów-
nywanie postaw yciowych.  
Po pierwszych kontaktach z grup , w niewielkim 
stopniu zmieniaj cym si  sk adzie osobowym zach -
ca do ponownego bycia z ni . 
Pisz cy te s owa wzi  udzia  w wi kszo ci (z 21) 
„spacerów”, a zdobyta w w drówkach wiedza o Olsz-
tynie zaowocowa a zdobyciem III miejsca w tema-
tycznym quizie ko cz cym sezon 2010 „Olsztyn. 
Aktywnie! 

Redaktor OBI 

Grupa „spacerowiczów” z przewodnikiem przy jeziorze Browar-
nym (ul. Radiowa) w druj ca ladami nadburmistrza Georga 
Zuelcha w adaj cego z sukcesami Olsztynem przez 26 lat w okre-
sie od 1908 do 1932 roku.  U roczysto  wr czenia 

sztandaru Stowarzy-
szeniu Emerytów i 

Rencistów Policyjnych, jaka 
mia a miejsce w Warszawie 
dn. 15 lipca 2010 r. zosta a 
upami tniona przez Zarz d 

ówny Stowarzyszenia 
okoliczno ciowym propor-
czykiem (miniatura sztanda-
ru) przes anym wszystkim 
bior cym udzia  w uroczy-
sto ci. 

Prezes Zarz du G ównego, 
Zdzis aw Czarnecki przes  
proporczyk ze stosownym 
listem na r ce honorowego 
prezesa Zarz du Wojewódz-
kiego SEiRP w Olsztynie kol. 
Lucjanowi Ko odziejczykowi 
Pami tka zosta a uroczy cie 
wr czona na posiedzeniu 
Zarz du Wojewódzkiego, w 
obecno ci jego cz onków, 
przez prezesa Jerzego K. 
Kowalewicza.  
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Ty tu o -
 

„ B i a  
Czapk ” 

y w a 
z w y k l e 

kol. Bene-
dykt Wincen-

ciuk, prezes Ko a SEiRP w Olsz-
tynie, prowadz c zorganizowane 
przez siebie wycieczki. 
Tym razem, a by a to ju  - bodaj e 
-  ósma,  jego  wycieczka.  Wywiód  
tedy 50 cz onków SEiRP na osiem 
dni na Suwalszczyzn  i przyleg  
Litw . 
Program wycieczki obejmowa  
zwiedzanie w kolejnych dniach: 
Wtorek, 2.09. 
„Objazd” Suwalszczyzny:  
Wigry z klasztorem  kamedu ów, 
nad jeziorem o tej samej nazwie;  
Jezioro Czarna Ha cza w miej-
scu sk d wyp ywa rzeka Czarna 
Ha cza; 
Wiadukty w Sta czykach w 
Puszczy Romi skiej - budowla do 
nik d ku chwale kajzerowskich 
Niemiec; 
Wie  Bolcie - trójstyk granicy 
Polsko, Litewsko, Rosyjskiej 
(obwód kaliningradzki) 
Wi ajny -  „dawny”  biegun  zimna  
w Polsce, obecnie „przesuni ty” 
bli ej Suwa k; 
Smolniki - punkt widokowy z któ-
rego filmowano przemarsz wojsk 
Napoleona do filmu „Pan Tadeusz” 
Andrzeja Wajdy; 
Augus tów  -  Res tau ra c ja  
„Albatros” s ynna piosenk  Janu-
sza Laskowika „Siedem dziewcz t 
z „Albatrosa”. 
roda, 3.09. -  

Pierwszy wyjazd na Litw . 
Wie  Giby - miejsce upami tnie-
nia symbolicznymi grobami, 600, 
ofiar NKWD, pojmanych i straco-
nych w „Ob awie augustowskiej” z 
lipca 1944 r. Olbrzymi krzy  setki 

azów sk aniaj cych si  ku szczy-
towi pagórka. 
Druskienniki, Litwa - posezono-
wa wizyta w znanym uzdrowisku. 
W lasach wysyp prawdziwków 
zbieranych setkami sztuk. 500 
letni  d b  opodal  rozebranej  przez  
Litwinów willi Józefa Pi sudskiego. 
No i Niemen dostojny, spokojny, 
zas uchany w przemiany historii. 
Sejny - to ju  w drodze powrotnej 
z Litwy zwiedzanie Bazyliki sej-
ne skiej; 
Sobota, 4.09. 
Rejs „papieskim” statkiem 

„Serwy” z Augustowa jeziorami 
Necko, Bia e, Studzieniczne do 
sanktuarium MB Studzienicznej; 
Augustów - Bazylika Mniejsza, 
spacer po ciekawych miejscach 
miasta; 
Wieczorem ta ce i swawole w OW 
„August” w Przewi zi, w bazie wy-
padowej wycieczki, niemal do sa-
mego rana. 
Niedziela, 5.09. - piesze spacery 
po okolicznych szlakach, tak e do  
sanktuarium w Studzienicznej. 
Wieczorem „terenowa” kolacja 
przy grillowym kominku o rodka 
„August”. 
Poniedzia ek, 6.09. 
Bia ystok Pa ac Branickich - pre-
lekcja i multimedialny pokaz w 
auli Akademii Medycznej; ulica 
Lipowa, Fara, Cerkiew, troch  
deszczu i wiatru. 
Wtorek, 7.09. 
Troki - nowo wybudowany zamek 
obronny na jeziorze Galwa wygl -
da jak nowo wytworzona zabawka 
chocia  zbiory w nim zgromadzone 
przyprawiaj  o zawrót g owy. Bul-
wary przybrze ne pe ne stoisk z 
jantarem i akcesoriami Armii 
Czerwonej. 
Wilno 
Ostra Brama, Stare Miasto, setki 
ko cio ów, mieszkania S owackie-
go, Mickiewicza… nie do obj cia 
pami ci , nie do opisania na szyb-
ko… 
Hotel „Karolina” kwaterunek na 
jedn  noc. 
roda 8.09. 

Wilno: 
Najpierw Cmentarz na Rossie. 
Wbrew jakby jego s awie kameral-
na nekropolia, w du ym stopniu 
zaniedbana i nie piel gnowana. 
Dobre wra enie, odcinaj ce si  
wyra nie od ca ci, robi kwatera 

nierzy i ochotników polskich 
poleg ych w latach 1919-1920 w 
walkach  o  Wilno  i  AK-owców  z   
operacji „Ostra Brama” w 1944 r. 
Ton temu miejscu nadaje miejsce 
pochówku  „Matki  i  Serca  Jej  Sy-
na”.  Tutaj  jest,  dla  Polaków,  cen-
trum cmentarza na Rossie. 
Ci g dalszy, jakby to mo na kiedy-
kolwiek zako czy , objazd i spacer 
po Starym Mie cie Wilna. 
Pa ac Prezydencki tu  przy Uni-
wersytecie Wile skim robi  wra-
enie swym klasycystycznym roz-

miarem i, przede wszystkim do-
st pno ci . Polakowi rzuca si  w 
oczy jakikolwiek brak s b ochro-
niarskich, krzy y i barierek gro-

dz cych do-
st pu. I nikt 
nie zabrania 

fotografowania nawet od zaplecza. 
Po obiedzie wracamy do dom!. 

N ie  sposób  w  tak  ma ej  for-
mie opisa  wszystkiego, a 
przynajmniej sporej cz ci 

z tego co widziano, przecie  ka dy 
wycieczkowicz zwraca  uwag  na 
inne rzeczy i inaczej je postrzega . 
Ta wycieczka, na Suwalszczyzn  
mia a  troch  inn ,  chocia  tylko  
nieco inn , form  jej organizacji. 
Takim widomy znakiem, w ciwie 
znaczkiem owej inno ci, by o me-
talowe logo naszego Stowarzysze-
nia, ze stosownym napisem, które 
mo no by o nosi  przypinane w 
widocznym miejscu. Troch  myl -
cy napis Kukle - Wilno wynik  ze 
zmiany miejsca „bazowego” z Ku-
kli na Przewi . Zmian  zapropo-
nowan  przez w ciciela hoteli w 
tych miejscowo ciach. Zmiana ta 
wycieczce „wysz a tylko na dobre” 
daj c lepsze i wygodniejsze miej-
sce zakwaterowania. 
Inn  „inno ci ”, w stosunku do 
minionych ju  wycieczek by o, 
zaproponowane przez organizatora 
losowanie miejsc w autokarze 
przed wej ciem do jego wn trza. 
Unikni to w ten prosty sposób 
drobnych swarów i zadra nie  
przy „zajmowaniu” miejsc dla zna-
jomych. A dobry pocz tek wyciecz-
ki,  dobry  zgodny  wyjazd  w  wiat  
daleki, to przecie  zacz tek dobre-
go przebiegu eskapady i jej dobre-
go zako czenia. 
Po zebraniu opinii sporej cz ci 
„wycieczkowiczów”, t  drog  chc  
wyrazi  podzi kowanie niezast -
pionemu - w tej formie organizacji 
wspólnego wypoczynku koledze 
Benedyktowi Wincenciukowi. 
Dzi kuj c, za „Przewi -Wilno”, 
mamy nadziej  na kolejne wyjazdy 
ze „Znakiem rozpoznawczym 
„Bia a Czapka”. 
W imieniu „Wycieczki” 

Wycieczkowicz Jerzy K. Kowalewicz 

Znak rozpoznawczy „Bia a Czapka”. 
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Jezioro Wigry widziane z wie y zegarowej Klasztoru Kamedu ów we wsi Wigry 

Widok Suwalszczyzny z punktu widokowego w Smolnikach 

Dziedziniec zamku w Trokach na jeziorze Galwa 

Cmentarz nierzy polskich z „Matk  i Sercem Jej Syna” na Rossie. 

Pa ac Prezydencki w Wilnie. Po lewej budynki Uniwersytetu Wile skiego. 
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W  dniu 10.09.2010 roku cz on-
kowie ko a SEiRP w Lidzbarku 
Warmi skim spotkali si  przy 

ognisku. Zgodnie z tradycj  trzecie spo-
tkanie odby o si  na terenie strzelnicy 
sportowej LOK. Uczestnikami spotkania 
byli cz onkowie ko a ich rodziny oraz 
zaproszeni go cie w osobach Burmi-
strza Miasta pana Artura Wajsa, Ko-
mendanta Powiatowego Policji oraz jego 
zast pcy. 

B  czas wspomnie  mijaj cego la-
ta przy potrawach z grilla wspól-
ne piewanie piosenek biesiad-

nych oraz rozmowy z zaproszonymi go-
mi na interesuj ce tematy. Pan bur-

mistrz zaprosi  uczes ników spotkania 
w dniu nast pnym na uroczyste otwar-
cie stadionu miejskiego w Lidzbarku 
Warmi skim. 
 

Rzecznik prasowy ko a SEiRP w Lidzbarku Warmi skim Czas wspomnie  

Ta, i nast pna strona, tego wydania Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego z redagowana zosta a przez rzecznika 
prasowego Ko a SEiRP w Lidzbarku Warmi skim, kol. Krzysztofa Sterniczuka, i poza drobnymi korektami forma-
towania s  jego autorstwa. Doda  nale y, e s  to kolejne strony w, prowadzonej przez lata Kronice Ko a. Koledze 
Rzecznikowi t  drog  dzi kujemy za wspó tworzenie OBI i prosimy o jeszcze. 

Prezes ZW SEiRP w Olsztynie, Jerzy K. Kowalewicz 

Wspólne piewanie 
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W  dniu 11.09.2010 roku w Lidzbarku Warmi skim odby o si  uroczyste otwarcie stadionu miej-
skiego przy ulicy bartoszyckiej. Na uroczysto ci przybyli liczne mieszka cy miasta oraz zapro-
szeni go cie w osobach: Ministra sportu - Adama Giersza, Marsza ka Województwa - Jacka 

Protasa, Starosty Powiatu Lidzbarskiego - Marka Chyla i inni. Po ceremonii otwarcia obiektu odbywa y 
si  liczne zawody i pokazy sportowe. W uroczysto ci uczestniczyli równie  cz onkowie ko a SEiRP zapro-
szeni przez gospodarza imprezy Burmistrza Miasta Artura Wajsa. 

Powy ej fotogaleria z uroczysto ci. 
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W dniu 31 wrze nia 2010 r. Zarz d G ówny Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów w pe nym sk adzie 
spotka  si  na posiedzeniu w poszerzonym sk adzie. 

ównym tematem posiedzenia by o przygotowanie 
obrad VI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SEiRP. 
Zjazd zaplanowano na 6-8 pa dziernika 2010 r. w 
Legionowie. 
W czasie posiedzenia ZG SEiRP zatwierdzono 
uchwa y: 
UCHWA A NR 11/2010 Zarz du G ównego Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Warsza-
wa dnia 15.06.2010r. 
Dzia aj c w oparciu o § 53 statutu, po zaopiniowa-
niu przez Kapitu  Odznaki „Za Wybitne Osi gni -
cia" Zarz d G ówny postanowi : 
Nada  ni ej wymienionym osobom, cz onkom Kó  
SEiRP z rejonu ZW w Olsztynie, odznak  „Za Wybit-
ne Osi gni cia" 
1. Irenie Chwiej 
2. Stanis awowi Olszak 
3. Witoldowi Pawlik 
4. Lechowi Pezo 
5. Karolowi Wyszy skiemu 
UCHWA A nr 12/2010 Zarz du G ównego Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Zarz d G ówny na posiedzeniu w Warszawie w dniu 
15 czerwca 2010 r. podj  Uchwa  o nadaniu Od-
znaki „Za Zas ugi z Dyplomem" cz onkowi Ko a 
SEiRP z rejonu dzia ania ZW SEiRP w Olsztynie 
Bogdanowi KIELIN. 
Ponadto Dyplomem Uznania wyró niono prac  kol. 
Aleksandra Brzezi skiego z Ko a SEiRP w K trzynie 
pt. „Mój ostatni miesi c w Policji” bior  udzia  w 
Konkursie zorganizowanym z okazji XX-lecia po-
wstania SEiRP. 

 
Wszystkim odznaczonym i wyró nionym z tej okazji 
serdecznie gratulujemy! 

ZW SEiRP w Olsztynie. 

Obrady Zarz d G ównego SEiRP. Kto na emerytur ? 
Prawo do wcze niejszej emerytury obecnie przys u-
guje funkcjonariuszom: Policji, Stra y Granicznej, 
Stra y  Po arnej,  Biuru  Ochrony  Rz du,  S by  Wi -
ziennej, S by Kontrwywiadu Wojskowego, S by 
Wywiadu Wojskowego; Agencji Bezpiecze stwa We-
wn trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Ta armia mundurowych  liczy 
ponad 150 tys. ludzi. Niemal bli niaczy system  maj  
wojskowi (kolejne 100 tys. osób). wiadczenia eme-
rytalne (czyli emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne) 
wyp aca si  obecnie ponad 200 tys. by ym funkcjo-
nariuszom i ich rodzinom (nie liczymy wojska). P aci 
za to bud et pa stwa. Wed ug naszych szacunków 
(Gazeta Wyborcza 18-19 wrze nia 2010 r. - przypis 
OBI)  to  grubo  ponad  6  miliardów  z otych  rocznie  
(znów  bez  wojska).  Dla  porównania:  bud et  s by  
mundurowej, czyli policji (100 tysi cy funkcjonariu-
szy),  na  2010  rok,  to  7,5  miliarda.  Lwia  cz  idzie  
na pensje. 
Cytowany tekst sygnalizuje problem i jego skal  
„dolegliwo ci” dla finansów Pa stwa. Jak decydenci 
zaczynaj  si  nad czym  „pochyla ” - i podchwytuj  
to dziennikarze - mo na spodziewa  si  zmian, z 
ca  pewno ci  nie na lepsze. 
Ta krótka wyliczanka jest dodatkiem do obszernego 
artyku u D. Wielowieyskiej i P. Machajskiego pt. 
„Mundurowi do roboty!” (GW, 18-19.09.2010 r.). 
Artyku u oceniaj cego kierunki reformy ustawy 
emerytalnej s b mundurowych. 

Uwaga! 
Sekcja Socjalna Komendy Wojewódzkiej w Olszty-
nie organizuje wspólne „wyj cie” na spektakl 
„Andropauza” w dn. 12.11.2010 r. Cz onkowie 
SEiRP zainteresowani uczestnictwem powinni 
zg osi  si  jak najszybciej w pok. 26 KWP wp aca-

c 20 z . od osoby. 
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Z po/milicyjnych raportów 

(pisownia oryginalna) 
 
Wies aw K. b c w stanie g bo-
kiego upojenia alkoholowego do-
sta  ataku bia ej gor czki, gdy  
poci  si  po r kach no em rze -
nickim i wygra  nim wszystkim 
domownikom.  Poza  tym  nie  by  
agresywny. 

*** 
Za odst pienie od czynno ci s -
bowych podejrzana o nielegalny 
wyrób  spirytusu  Kazimiera  W.  za-
proponowa a mi do wyboru: wia-
dro wysoko procentowego bimbru 
albo  stosunek  z  jej  osob ,  przy  
czym ja w tym dniu na stosunek z 
jej osob  nie mia em wi kszej 
ochoty... 

*** 
W miejscu swojego zamieszkania 
Mieczys aw B. cieszy si  bardzo 
dobr  opini . Wprawdzie czasami 
upija si  do nieprzytomno ci, ale 
le y wtedy spokojnie na drodze i 
nikogo nie zaczepia. Dlatego chuli-
ganem w naszej wsi nie jest i cie-
szy si  u nas dobr  opini . 

*** 
W czasie kontroli meliny ob. Ja-
dwigi K. zasta em siedz  na 
krze le s siadk , lecz innych rze-
czy pochodz cych z kradzie y nie 
ujawni em. 

*** 
Na miejscu wypadku ustali em, 
e ofiar  potr cenia przez samo-

chód  jest  Wioletta  K.  córka  Zbi-
gniewa,  lat  9,  zamieszka a  w  Lut-
czy, panna, bez zawodu i bez przy-
nale no ci partyjnej. Sprawcy wy-
padku  oraz  ofierze  –  Wioletcie  K.,  
lat 9 pobrano krew do bada  na 
zawarto  alkoholu. 

*** 
Podejrzany Zygmunt D. dokona  
czynu lubie nego w ten sposób, e 
podczas imienin b c pod wp y-
wem alkoholu uchwyci  Krystyn  
Z. za jej przyrz dy p ciowe. Po-
krzywdzona nie b dzie sk ada  
wniosku o ciganie. 

*** 
Oskar ony ze wiadkiem J. uzgod-
ni  zakres wykonania robót hy-
draulicznych, co w efekcie dopro-
wadzi o do d ugotrwa ego pija -
stwa trwaj cego co najmniej jeden 
dzie . 

 Z internetu 

1. Wracaj c do domu podjecha-
em do z ego domu i zderzy em si  
z drzewem którego nie mam. 
2. Inny samochód zderzy  si  z 
moim, nie ostrzegaj c o swoich 
zamiarach. 
3. My la em, e mam opuszczone 
okno, jednak okaza o si , e jest 
podniesione - kiedy wystawi em 
przez nie r . 
4. Zderzy em si  ze stoj  ci a-
rówk  nadje aj  z drugiej 
strony. 
5. Ci arówka cofn a si  przez 
szyb  prosto w twarz mojej ony. 
6. Odholowa em swój samochód z 
jezdni,  spojrza em na te ciow  -  i  
uderzy em w nasyp. 
7. Przechodzie  uderzy  we mnie i 
przeszed  pod moim samochodem. 
8. Facet by  na ca ej drodze i wiele 
razy próbowa em go wymin , 
zanim uderzy em w niego. 
9. Budka telefoniczna zbli a si , 
kiedy  próbowa em  zjecha  jej  z  
drogi - uderzy a w mój przód. 
10. Nie chc c zabi  muchy wje-
cha em w budk  telefoniczn . 
11. Prowadzi em samochód ju  
czterdzie ci lat, kiedy zasn em za 
kó kiem i mia em wypadek. 
12. Broni c si  przed uderzeniem 
zderzaka samochodu przede mn , 
uderzy em przechodnia. 
13. Mój samochód by  legalnie 
zaparkowany  kiedy  wjecha  w  in-
ny pojazd. 
14. Mój samochód by  prawid owo 
zaparkowany, w tyle innego samo-
chodu. 
15. Nagle znik d pojawi  si  nie-
widoczny samochód, uderzy  w 
mój samochód, po czym znikn . 
16. By em pewien, e ten stary 
cz owiek nie dotrze na drug  stro-

 ulicy, kiedy go stukn em. 
17. Przechodzie  nie mia adnego 
pomys u któr dy ucieka , wi c go 
przejecha em. 
18. Nie pami tam dok adnie oko-
liczno ci wypadku, poniewa  by-
em kompletnie pijany. W celu 
uzyskania dalszych szczegó ów 
prosz  zwraca  si  do policji. 
19. Kiedy wróci am do samocho-
du, to si  okaza o, e on umy lnie 
albo nieumy lnie znikn . 
20. Jecha em do lekarza z chorym 

kr gos upem, kiedy wypad  mi 
dysk - powoduj c wypadek. 
21. Nie wiedzia em, e po pó nocy,  
te  obowi zuje ograniczenie pr d-
ko ci. 
22. Da em sygna  klaksonem, ale 
nie dzia  - poniewa  zosta  skra-
dziony. 
23. Po redni  przyczyn  wypadku 
by  ma y  cz owieczek  w  ma ym  
samochodzie - z du  buzi . 
24. Zda em sobie spraw , e mo e 
by  nieciekawie. Golf jedzie nam 
w mask . Spojrza em na zegarek - 
by a 7:05. 
25. W pewnym momencie drzewo 
dosta o si  mi dzy kabin  ci a-
rówki i przyczep . 
26. Jecha em sobie spokojnie, a 
tu nagle zaatakowa a mnie - wy-
sepka tramwajowa. 
27.  Ca y  dzie  by em  na  zaku-
pach - kupowa em ro liny. Gdy 
wraca em do domu, to ywop ot 
wyrós  jak grzyb po deszczu, przy-

aniaj c mi pole widzenia w taki 
sposób, e nie zobaczy em nadje -

aj cego samochodu. 
28. Mój samochód przelecia  przez 
barierk  i wyl dowa  w kamienio-
omie.  Mam  nadziej ,  e  spotka  
si  to z pa stwa aprobat . 
29. Kiedy doje em do skrzy o-
wania, nagle pojawi  si  znak dro-
gowy w miejscu, gdzie nigdy 
przedtem si  nie pojawia  i nie 
zd em zahamowa . 
30. Wje aj c na parking, ude-
rzy em w ogromn , plastikow  
mysz. 
31. …ubezpieczony nie zauwa  
ko ca mola i wjecha  do morza. 
32. Jecha em powoli, usi uj c 
dosi gn  szmatki, aby wytrze  
okno, która zaczepi a si  o fotel. 
Kiedy j  poci gn em, uderzy em 
si  w twarz, straci em kontrol  
nad kierownic  i wjecha em do 
rowu. Gdy przyjecha em z powro-
tem z pomoc  drogow , moje ra-
dio znikn o. 
33. Ostro nie przyhamowa em, 
aby ta kobieta upad a jak najdeli-
katniej. 
34. Zatr bi am na pieszego, ale on 
tylko si  na mnie gapi , wi c go 
przejecha am. 

Z internetu 

Autentyczne - wyj tki z opisów wypadków samochodo-
wych, sporz dzonych przez kierowców w protoko ach 

zg oszeniowych PZU S.A.: 


