
MIESI CZNIK SPO ECZNO CIOWY ZW SEiRP W OLSZTYNIE. ROK I. NR 8 

21 grudzie  2010 

 

 
 
Szanowni Pa stwo! 

Drodzy Czytelnicy 
Olszty skiego Biuletynu  

Informacyjnego. 
Z okazji zbli aj cych si   

wi t Bo ego Narodzenia 
i Nowego, 2011, Roku. 

 
yczymy Wszystkim Pa stwu spe nienia tych 

najbardziej skrywanych marze  i zdrowia najlepszego przede wszystkim. 
 

yczymy tak e, by Olszty ski Biuletyn Informacyjny, z wydania na wy-
danie stawa  si  bardziej profesjonalny i odpowiada  Waszym oczekiwa-

niom, tak w warstwie informacyjnej, jak i merytorycznej. 
 

Wszystkiego najlepszego! 
Redakcja Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego 

Olsztyn,24 grudnia 2010 r. 

P ozostaj c w nastroju 
rocznicowo- wi tecznym, 
chcia bym PT. Czytelni-

kom „OBI”, przypomnie , e 
powstanie tego miesi cznego 
wydawnictwa, wi e si  bezpo-
rednio z Plenarnym Posiedze-

niem ZW SEiRP, w dn. 20.IV. 
2010 r.. W tym dniu og oszono, 
e powstaje i zaprezentowano 

winiet ,  a  tak e  -  co  jest  nie  
mniej  wa ne  -  z  powodu  rezy-
gnacji  prezesa  Lucjana  Ko o-
dziejczyka, nowym prezesem 
wybrano: Jerzego K. Kowalewi-
cza. 
Pierwszy  numer  OBI  wydano z  

dat  21 maja 2010, w miesi c 
po jego zapowiedzi. 
I tak ruszy o to przedsi wzi cie 
na  po y  medialne,  na  po y  me-
rytorycznie informuj ce cz on-
ków SEiRP o: wydarzeniach w 
Stowarzyszeniu, wa nych spra-
wach dla jego cz onków dziej -
cych si  w Kraju. 
Teraz przedstawiamy Pa stwu 
ju  Ósmy numer. Numer, który 
wychodz c  na  koniec  roku ka-
lendarzowego b dzie jak  for-

 podsumowania swojego 
istnienia. 
Chcemy wyra nie zaznaczy , e 
istnienie OBI zale y i zawdzi -
cza swój byt, wielu wspó pra-
cownikom i korespondentom 

terenowym, którzy prezentuj c 
osi gni cia „swoich” Kó  
utwierdzaj  nas w tym, e war-
to by o zacz  i warte jest kon-
tynuowanie. 
By pismo „ o” musi czu , e 
tre ci które przekazuje nie s  
oboj tne dla Czytelników. Wy-
razem  tego  „odczuwania”  s  
liczne komentarze mailowe i 
listy nap ywaj ce do Redakcji 
w coraz wi kszych ilo ciach. 
Dzi kujemy za nie serdecznie i 
prosimy o jeszcze. 
Nie oszcz dzajcie nas, wytykaj-
cie b dy, poprawimy si ! Nie 
wszystko przecie  sami spo-
strze emy. 

Zespó  Redakcyjny OBI 

Wspominaj c. 
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Obecni na posiedzeniu cz onkowie ZW 
SEiRP i zaproszeni go cie. 

1. Bardzi ski Jerzy W gorzewo Prezes Ko a SEiRP 
2. Bia y Antoni Olsztyn Cz . Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 
3. Biculewicz Henryk, Bartoszyce, Prezes Ko a SEiRP 
4. B dowski Alojzy, Olsztyn, Przewodn. Komisji Socjalnej KWP 
5. Borowi ski Henryk Warszawa Prezes ZG SEiRP 
6. Chwiej Irena, Elbl g, cz onek WKR SEiRP w Olsztynie  
7. Czajka Julian, Olsztyn, Cz . Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 
8. Czerniawska Anna, Olsztyn, Cz onek ZW SEiRP 
9. Czerw Stefania Ewa, WSPol Szczytno, Przewodn. WKR SEiRP 
10. Dominik Jan, Szczytno, Prezes Ko a SEiRP 
11. Dudek Kazimierz, Olsztyn,  
12. Fiedorowicz Lucjan, Lidzbark Warm. Prezes Ko a SEiRP 
13. Furga Grzegorz Pas k Prezes Ko a SEiRP 
14. Gadza a Tadeusz Olsztyn 
15. Gidzi ski Ryszard WSPol Szczytno, Prezes Ko a, cz . ZW 
16. Jagie owicz Eugeniusz, Olsztyn,  
17. Jurgielewicz Janusz, Olsztyn, Fotoreporter OBI 
18. Kaczmarczyk Lech Pisz Prezes Ko a SEiRP 
19. Ko odziejczyk Lucjan, Olsztyn, Prezes Honorowy ZW SEiRP 
20. Kowal Stanis aw Pas k 
21. Kowalewicz Jerzy, Olsztyn, Prezes ZW SEiRP 
22. Koz owicz Aleksander Elbl g Przew. GKR, Prezes Ko a SEiRP 
23. Kuflowski Karol, Olsztyn 
24. Le anko Joanna, Olsztyn, KWP, Sekcja Socjalna 
25. oszkowski Eugeniusz, Mor g, Prezes Ko a SEiRP 
26. Macek Ryszard, Dzia dowo, Prezes Ko a SEiRP 
27. Makowski Bohdan, Gi ycko, Prezes Ko a SEiRP 
28. Malinowski Józef, Biskupiec, Prezes Ko a SEiRP 
29. Malinowski Tadeusz, Mr gowo, Prezes Ko a SEiRP 
30. Manista Lech Olsztyn  
31. Napora Ewa, Olsztyn, Sekretarz . ZW SEiRP 
32. Olszak Stanis aw, Elbl g, Cz onek ZW SEiRP w Olsztynie 
33. Pezo Lech Elbl g  
34. Radomski Henryk WSPol. Szczytno 
35. Rubacki Ireneusz, Lidzbark Warm.  
36. Ryszkowski Ryszard, Nowe M. Lub., Prezes Ko a SEiRP 
37. Stegnerski Zenon ,Barczewo, Prezes Ko a SEiRP 
38. Talaronek Eugeniusz, E k, Prezes Ko a SEiRP 
39. Tkacz Ewa, Olsztyn, rzecznik prasowy ZW SEiRP 
40. Toczyd owski Józef, I awa, Prezes Ko a SEiRP 
41. Wincenciuk Benedykt Olsztyn Prezes Ko a SEiRP 
42. Zach Stanis aw K trzyn, Prezes Ko a SEiRP 
43. Zarecki Jan, Nidzica, Prezes Ko a SEiRP 

Porz dek obrad 
Prezentacja dzia  Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w 
Olsztynie w okresie mi dzy posiedzeniami plenarny-
mi (21.04. – 20.11.2010 r.) - Prezes Jerzy K. Kowalewicz 
Prezes Borowi ski. Wizja prezesury i planowanych 
dzia  ZG SEiRP 
Informacja o stanie dzia  ZW zwi zanych z 
„obni eniem emerytur funkcjonariuszom SB”. – kol 
Eugeniusz Jagie owicz 
Sprawozdanie uczestniczek szkolenia w Sulejowie (25 
– 29.10.2010 r.) 

 kol. Anna Czerniawska – sprawy finansowe, 
 kol. Ewa Tkacz – rzecznik prasowy ZW 

Sprawozdanie z dzia  Komisji Socjalnej i prezentacja 
wniosków skierowanych do Komisji Socjalnej w/s 
zmian „Zasad rozdzia u funduszu socjalnego”. - kol. 
Alojzy B dowski. 
Odznaczenia kolegów z Ko a SEiRP w Elbl gu 
„Medalami Za Zas ugi dla SEiRP” kol. kol.: 

 Ireny Chwiej, 
 Stanis awa Olszaka 
 Witolda Pawlika – wszyscy z Elbl ga. 

 Dyskusja (prezentacja dokona  Kó  SEiRP) 
Sprawy ró ne. 

 

P rezes Zarz du G ównego Henryk Borowi ski 
przedstawiaj c swoj  wizj  kierowania Stowarzy-
szeniem podkre li  wyra nie kilka kierunków, w 

które b dzie zmierza a jego prezesura: 
 - I tak, za najwa niejsze wymieni  takie kierowanie, by 
by o one przyjazne ca emu rodowisku osób zrzeszonych 
w SEIRP, a „wszystkie dzia ania skierowane by y ku lu-
dziom”. 
 -  Stowarzyszenie b dzie nadal pilotowa  i wspiera  
wszelkie wysi ki zmierzaj ce do z agodzenia skutków 
„ustawy dezubekizacyjnej”; 
 - Prezes zamierza po  du y nacisk na informatyzacj  
Stowarzyszenia w jego wszystkich strukturach. St d te  
propozycja hurtowego zakupu sprz tu komputerowego 
dla Zarz dów Wojewódzkich.  

I Plenarne Posiedzenie Zarz du Wojewódzkiego SEiRP V kadencji w 
Olsztynie 



Wyj ciem do dyskusji - o sposobie wykorzystania fun-
duszu socjalnego pozostaj cego w gestii Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - by o, poni ej za-
mieszczone, „Sprawozdanie”. Przedstawi  je zebranym 
jego autor, Przewodnicz cy Komisji Socjalnej, kol. 
Alojzy B dowski. Dyskutantów motywowa a i zmusza-
a niejako do merytorycznego przedstawiania swoich 
racji, obecno  pani Joanny Le anko. Pani Joanna, 
pracownica Sekcji Socjalnej KWP w Olsztynie, repre-
zentowa a jednocze nie Komendanta Wojewódzkiego, 
reagowa a szybko i rzeczowo na wszelkie próby odej-
cia w propozycjach od zapisów obowi zuj cych 

„Zasad…”. 
 

Sprawozdanie. 
 

Olsztyn, dn. 20.11.2010 r. 
Komisja socjalna dla osób uprawnionych do policyjne-

go zaopatrzenia emerytalnego powo ana przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w miesi cu lipcu 2009 r., 
dzia a na podstawie rozporz dzenia MSW i A z wrze nia 
2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i renci-
stów Policji, BOR i Pa stwowej Stra y Po arnej oraz ich 
rodzin. Akt ten zosta  zmodyfikowany w dniu 08 pa dzierni-
ka br. i opublikowany w Dz. Ustaw Nr 201, poz. 1332. 
Zmiany dotycz  jedynie poszerzenia podmiotów uprawnio-
nych  do dysponowania funduszem socjalnym i powo ywa-
nia stosownych komisji socjalnych , ka dy w swoim zakre-
sie. Nowe podmioty to mi dzy innymi; Komendant - Rektor 
WSPol. w Szczytnie i Komendanci wszystkich szkó  policyj-
nych na terenie kraju. Wszelkie dotychczasowe postanowie-
nia ustawowe w sprawie organizacji dzia ania i przyznawa-
nie rodków z funduszu socjalnego obowi zuj  nadal w 
sposób niezmienny. 

Nasza komisja jako organ opiniodawczy i doradczy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie -:- dyspo-
nenta rodków funduszu socjalnego, pos ugiwa a si  w 
rozpatrywaniu stosownych wniosków, dokumentem pomoc-
niczym komendanta wojewódzkiego, z dnia 06 stycznia 
2010 r. zatytu owanym; „Zasady, warunki i tryb post po-
wania w zakresie przyznawania pomocy z funduszu wiad-
cze  socjalnych emerytów i rencistów policyjnych w garni-
zonie  warmi sko-mazurskim. Pokre li  nale y, i  doku-
ment  ten  w  porównaniu  do  roku  poprzedniego  zosta  zno-
welizowany o dwa konkrety, które zosta y z zadowoleniem 
przyj te przez wi kszo  osób uprawnionych do korzystania 
z zapisanych form pomocy. 
Aktualnie przymierzamy si  do opracowania kolejne-

go projektu zasad przyznawania pomocy z funduszu socjal-
nego  na  rok  2011.  Chcieliby my  aby   by o  one  bardziej  

ci lone celami na jakie maj  by  przeznaczone, i by jed-
noznacznie precyzowa y warunki na jakich mog  by  przy-
znawane  osobom  to  tego  uprawnionym.  W  zwi zku  z  tym,  
pismem z dnia 21 pa dziernika br. zwrócili my si  do po-
szczególnych organizacji emeryckich w rejonie z pro  o 
nades anie wniosków i propozycji, które usprawni  przy-
znawanie oraz wydatkowanie rodków z funduszu socjalne-
go z po ytkiem dla wszystkich uprawnionych. Jeste my 
otwarci na nowe rozwi zania w tej dziedzinie. Za ka dy 
sensowny wniosek b dziemy wdzi czni i zapewniamy jego 
rzeteln  analiz  przydatno ci w nowym opracowaniu. Z 
wielk  uwag  ws uchiwa  si  b dziemy w g osy dyskutan-
tów na temat prac komisji i jego cz onków z osobna, którzy 
bezinteresownie po wi caj  swój wolny czas innym osobom 
potrzebuj cym wsparcia, ludziom schorowanym, kalekim , 
osamotnionym - cz sto egzystuj cym w skrajnie trudnych 
warunkach materialnych - weteranom ró nych s b nasze-
go resortu. 
Komisja w b.r. odby a 11. posiedze  plenarnych i rozpa-

trzy a 926 wniosków., w tym 819 zaopiniowa a pozytywnie i 
107 negatywnie. Prezydium komisji na 23 spotkaniach 
roboczych zajmowa o si  te  sprawami organizacyjno - 
technicznymi i prawno-administracyjnymi zwi zanymi z jej 
pracami i formu owaniem stosownych dla dysponenta fun-
duszu socjalnego. Na szczególn  uwag  zas uguje osobiste 

zaanga owanie przedstawicielek komisji w osobach , Pani 
Ireny Chwiej z Elbl ga i Pani Ewy Czerw ze Szczytna, które 
w swoich rejonach dzia ania przeprowadzi y dziesi tki wy-
wiadów rodowiskowych i rozmów z wnioskodawcami, po-
trzebuj cymi wsparcia i pomocy materialnej. To dzi ki ich 
pracy, kierowane do KWP wnioski s  dopracowane pod 
wzgl dem formalnym i merytorycznym, s  bardziej wiary-
godne i wielce pomocne w podejmowanych decyzjach. 
W miesi cu styczniu 2010 r. w dyspozycji Komendan-
ta  Wojewódzkiego  Policji  w  Olsztynie  by o  1.643.940  z .,  z  
czego w okresie 11-tu miesi cy br. wydatkowano ogó em 
1.199.000 z . /w ca ym 2009 r. – wydano: 891.254,- z / 
Do ko ca roku bud etowego pozosta o do wykorzystania 
444.940,- z , a zaplanowane wydatki na rok bie cy nie 
zosta y przekroczone, cho  ogó em wzrost wydatków jest 
wi kszy w br. za 11 miesi cy o 300 tys. z . 

Wydatki w poszczególnych segmentach przedstawia y si  
nast puj co: 

1. Zdarzenia losowe, koszty leczenia, dop aty do kosz-
tów pogrzebu - 275.480 z . 

2. Trudne warunki bytowe  - 142.200 z . 
3.  Dop aty  do  wypoczynku   i  pobytu  w  sanatorium   -  

281.344 z . 
4. Dop aty do ró nych form rekreacji i dzia alno ci KO 

– 250.611,- z . /603 osoby/ 
5. Dop aty do wypoczynku dzieci i m odzie y - 134.426 
. /104 osoby /. 
6. Kolonie i obozy - 115.000 z . 
W zwi zku z wprowadzonym programem oszcz dno cio-

wym w KWP w Olsztynie, apeluj  do osób uprawnionych do 
funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych o 
konieczno ci podawania numeru konta bankowego na 
wniosku  o  pomoc  z  ww.  funduszu.  U atwi  to  i  przy pieszy  
przekazywanie przyznanych wiadcze  osobom uprawnio-
nym oraz pozwoli zaoszcz dzi rodki wydawane dotychczas 
na  przekazy pocztowe. Wnioskodawcom ubiegaj cym si  o 
dofinansowanie kosztów leczenia przypominam o koniecz-
no ci do czenia faktur za wykupione leki b  przypisany 
sprz t medyczny. 

Przewodnicz cy Komisji Socjalnej 
Alojzy B dowski 

 
Podsumowuj c dyskusj  jaka odby a si  na Posiedzeniu 

Plenarnym i pó niejsze ustalenia Komisji Socjalnej z przed-
stawicielami Komendanta Wojewódzkiego i po konsultacjach 
z prawnikami mo na powiedzie : 

1. Refundacj  kosztów poniesionych na szeroko poj  
„rekreacj  i dzia alno  kulturaln ”, mo na uzyska  na pod-
stawie indywidualnych, wystawionych na nazwisko osoby 
uprawnionej, faktur. 

2. Jedn  z form refundacji, dostosowan  do takich wymo-
gów, jest zaproponowane - przez kol. Talaronka Eugeniusza 
Prezesa Ko a SEiRP w E ku - zlecenie organizacji i obs ugi 
(np. jednodniowej wycieczki po czonej z pój ciem do teatru) 
firmie prowadz cej tak  dzia alno . Firma ta jest w stanie 
wystawi  faktury indywidualne (dziel c ca y koszt imprezy 
z  dodanym  zyskiem  firmy)  ka demu,  uprawnionemu  do  re-
fundacji, uczestnikowi, przyk adowej „wycieczki”. Takie 
faktury bez problemowo s  honorowane przez Sekcj  Socjal-

 KWP w Olsztynie. 
3. Taniej, a jednocze nie z mniejsz  ilo ci  dokumentacji, 

mo na zrealizowa  podobn  eskapad  poprzez formalne jej 
zorganizowanie z pomoc  Sekcji Socjalnej KWP. Wystarczy o 
planowanej „wycieczce” powiadomi  - wspomnian  Sekcj  
Socjaln  KWP - by uzyska  stosown  zgod , czy chocia by 
aprobat . Po realizacji wycieczki wystarczy dostarczenie do 
Sekcji Socjalnej jednej, cznej faktury z do czon  list  
uczestników (osób uprawnionych).  

Doda  nale y, e jakiekolwiek inne sposoby refundacji 
kosztów „rekreacji i dzia alno ci kulturalnej” s  niezgodne z 
przepisami podanymi w „Sprawozdaniu” obok i nie mog  
by  stosowane. 

Redakcja „OBI” dzi kuje kol. Alojzemu B dowskiemu, 
Przewodnicz cemu Komisji Socjalnej przy KWP w Olsztynie 
za dostarczony do druku materia , zamieszczony powy ej. 

Redakcji „OBI” 
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Uczestnicy I Plenarnego Posiedzenia ZW SEiRP V Kadencji 
sk adaj  Najbli szym, Rodzinie i Przyjacio om 

asp. Andrzeja Szymanka 
wyrazy szczerego wspó czucia z powodu jego zgonu. 

Zgonu Naszego Kolegi i Cz onka SEiRP 
Cze  Jego Pami ci 

Olsztyn, 20 listopada 2010 r. 

Nasz Kolega, asp. Andrzej Szymanek s  w szeregach Milicji Obywatelskiej rozpocz  1 wrze nia 1978 roku. Zosta  
skierowany do s by na Posterunku MO w Rychlikach, gmina Pas k, pow. Elbl g. W Rychlikach Andrzej przepracowa  
5 lat, kiedy to zosta  przeniesiony s bowo do s by w Komisariacie Kolejowym Elbl gu. Przez nast pne 14 lat (1983-
1997), do ko ca s by, s  w tej Jednostce. Nie móg  pracowa  d ej, choroba nie pozwoli a mu na to. W 1997 roku 
zmusi a go do przej cia na rent . Po odej ciu ze s by nadal utrzymywa  kontakty z kolegami ze s by aktywnie uczest-
nicz c w Kole SEiRP w Pas ku. Plenarne Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie minut  ciszy uczci o pami  Andrzeja. 

„Medalami Za Zas ugi dla SEiRP” uhonorowano:  kol. Iren  
Chwiej, kol. Stanis awa Olszaka i kol. Witolda Pawlika ( wszyscy 
z Ko a SEiRP w Elbl gu). Na zdj ciu odznaczeni w towarzystwie 
Prezesa ZG SEiRP, Henryka Borowi skiego, Przewodnicz cego 
GKR, kol. Aleksandra Koz owicza i Prezesa ZW SEiRP w Olszty-
nie kol. Jerzego K. Kowalewicza. 

Kol., kol. Ania Czerniawska i Ewa Tkacz ze swad  zrelacjonowa-
y szkolenie w O rodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych SW 

w Sulejowie k/Piotrkowa Trybunalskiego (25-29.10.2010 r.). 
Oczywi cie Ania zajmowa a si  sprawami finansowymi SEiRP, a 
Ewa, rzecznik prasowy ZW, sposobami kontaktowania si  z 
mediami i planami informatyzacji struktur Stowarzyszenia. 

Pani Joanna Le anko i kol. Alojzy B dowski dzielnie przeciwsta-
wiali si , niektórym, nieco udziwnionym propozycjom zmiany 
„Zasad…” refundacji wydatków na rekreacj  i dzia alno  kultu-
raln . Zreszt , w ocenie zgromadzonych, uda o im si  to znako-
micie,  uda o  im  si  przekona  obecnych  do  tego  ,  e  w  ka dej  
sprawie, a zw aszcza przy rozdziale „pa stwowych” funduszy 
przestrzeganie obowi zuj cego prawa jest konieczne. 

W miar  up ywu czasu temperatu-
ra dyskusji ros a. Kol. Bohdan 
Makowski i kol. Ryszard Gidzi ski 
omawiaj  niektóre sprawy przed-
stawione do dyskusji na Posiedze-
niu Plenarnym 



egna  lato niemal w pe ni zimy? 
Oczywi cie e tak! Przecie  mi e, 
pe ne s ca, chwile warto przypo-
mnie  sobie, pokaza  innym. niech 
te  wspomn  minione ciep e dni. A 
koniec lata i pocz tek jesieni desz-
czowej, to przecie  grzybobranie, 
to ognisko z pieczonymi ziemnia-
kami na zako czenie biegania po 
le nych chaszczach, to wspólne 
za piewy przy akompaniamencie 
akordeonu prezesa Ko a Ry ka Gi-
dzi skiego Do zobaczenia za rok w 
„Kniejówce”. 
 
"PO EGNANIE Z LATEM" -  tak  zo-
sta o nazwane spotkanie integracyjne 
zorganizowane przez  Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Ko o przy WSPol. w Szczytnie.   
W dniu 02.10.2010 r.- "Po egnanie 
Lata" tak nazwali my spotkanie inte-
gracyjne, które odby o si  w le ni-
czówce "Kniejówka", znajduj cej si  w 
lesie ko o Szczytna. W trakcie spotka-
nia zorganizowano m.in. grzybobranie 
i pieczenie ziemniaków w ognisku. Po 
zako czonym grzybobraniu, przy 
ognisku, piewano piosenki biesiadne 
i nie tylko, do których na akordeonie 
przygrywa  nasz Przewodnicz cy Ry-
szard Gidzi ski. Oczywi cie nie oby o 
si  te  bez ta ców. Zabawa by a 
przednia w której ch tnie uczestni-
czy o 66 osób obecnych na spotka-
niu. 
Okres miesi cy jesiennych wprowa-
dza nas w nastrój przemy le  minio-
nego lata. Mamy wi cej czasu (koniec 
prac na dzia kach rekreacyjnych i 
ogrodniczych) na uczestniczenie w 
grupowych spotkaniach kulturalno - 

rozrywkowych. Dlatego te  nasze ko o 
zorganizowa o w dniu 07.11.2010 r. 
wyjazd do Olsztyna na wyst p Studia 
Buffo pt. "Metro", a w dn. 13.11.2010 
r. na wyst p pt. "Andropauza - m ska 
rzecz" zdecydowana odpowied  na 
"Klimakterium". 
Wiedzy i umiej tno ci, pomimo wieku 
emerytalnego, nigdy za du o. Dlatego 
te  od 04.11.2010 r. nasze ko o zor-
ganizowa o kurs komputerowy dla 
oldbojów. Dzi ki uprzejmo ci kierow-
nictwa szko y, kursanci - emeryci 
mog  otrzyma  fachow  edukacj  w 
zakresie obs ugi komputerowej, za co 
serdecznie dzi kujemy. W kursie pro-
wadzonym  raz  w  tygodniu,  na  dwie  
zmiany, uczestniczy 30 osób. Nale y 
mie  nadziej , e obs uga komputera 
dla kursantów nie b dzie stwarza a 
problemów. 

Opracowa : 
Zdzis aw Wnukowicz 
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„Po egnanie z latem” 



W  s -
bie w 
Milicji 

Obywatelskiej 
znalaz em si  w ciwie przypadkowo. 
W roku 1951 pracowa em na stano-
wisku kierownika Referatu Ewidencji 
Ludno ci w Urz dzie Miasta w K trzy-
nie. Jesieni  tego roku W adze Cen-
tralne podj y decyzj , by ewidencj  
ludno ci i zaopatrzenie jej w dowody 
osobiste przekaza  do powsta ych, 
przy Komendach Powiatowych Milicji 
Obywatelskiej, Biur Ewidencji Ludno-
ci i Dowodów Osobistych. Biuro to 

przej o z Urz du Miasta dokumenta-
cj  ewidencji ludno ci, a wraz z ni , 
mnie. Zosta o mi powierzono stanowi-
sko referenta ewidencji ludno ci. W 
okresie próbnym na etacie cywilnym. 
W po owie lat pi dziesi tych XX wie-
ku, w wyniku pewnych reorganizacji, 
zosta em awansowany na kierownika 
tego Biura. Wed ug struktury organi-
zacyjnej tego Biura kierownik musia  
by  pracownikiem mundurowym, 
wi c przeszeregowano mnie z cywila 
na funkcjonariusza mundurowego i 
nadano stopie  kaprala. 
I tak zosta em milicjantem. 
A poniewa  w innych jednostkach 
powiatowych kierownikami byli ofice-
rowie, szybko awansowano mnie do 
stopnia st. sier anta. W czerwcu 195-
9 r. zda em matur  i uzyska em wia-
dectwo dojrza ci. Celem uzyskania 
stopnia oficerskiego jesieni  tego 
roku skierowano mnie do Szczytna. 
Szko  Oficersk  w Szczytnie uko -
czy em w czerwcu 1961 r. ze specjali-
zacj cigania przest pstw kryminal-
nych. 
Po powrocie do jednostki powierzono 
mi nowo tworzone stanowisko refe-
renta w Referacie Operacyjno-
Dochodzeniowym do cigania prze-
st pstw gospodarczych, gdy  grze-
chem by oby, skierowa  przeszkolo-
nego funkcjonariusza do pracy biuro-
wej. 
Szko a Oficerska z zakresu teorii 
dobrze przygotowa a mnie do pracy 
operacyjno-dochodzeniowej, ale prak-
tyki nie mia em adnej. Przydzielono 
mi materia y do prowadzenia docho-
dze  o ujawnionych nadu yciach 
przez organy kontrolne. W sprawach 
gospodarczych, najwy ej oceniano 
pracowników wszczynaj cych docho-
dzenia, na tak zwanych „materia ach 

asnych”. A te mo na uzyska  po-
przez posiadane tajne ród a informa-
cji. 
W tym czasie w mojej jednostce nie 
by o takich róde . Aby spe ni  te 
wymogi zacz em rozgl da  si  za 
takowymi w zagro onych przest pczo-
ci  zak adach pracy. Spe ni  te za-

mierzenia bardzo szybko pozwoli o mi 
moje zaanga owanie w pracy inwigila-
cyjnej. 
Kierownik Referatu wr czy  mi 
kilka teczek dossier recydywistów 
kryminalnych. Jedn  z tych osób 
by a Jadwiga K. - bardzo do wiadczo-
na z odziejka kieszonkowa. W ramach 
inwigilacji z ca  rodzin  przeprowa-
dza em rozmowy profilaktyczne. W 
jednej z tych rozmów m  Jadwigi K. 

wiadczy :  „Kaktus  na  d oni  mi  wy-
ro nie, gdy pan udowodni mojej onie 
kradzie  kieszonkow ”. 
Przypadek sprawi , e wkrótce po tej 
rozmowie na rynku w K trzynie skra-
dziono pieni dze kobiecie, która 
sprzeda a krow . Po zg oszeniu kra-
dzie y natychmiast z ekip  milicyjn  
uda em si  na owe targowisko. Za-
uwa em tam oddalaj  si , z tego 
miejsca, Jadwig  K. wraz z inn , nie 
znan  mi kobiet . Zatrzymali my je. 
Pieni dzy  przy  sobie  nie  mia y.  Roz-
mowa z do wiadczon  Jadwig  K. bez 
dowodów nie mia a sensu. W uprzed-
nio prowadzonych sprawach nabra-
em ju  troch  smyka ki do rozmów z 

przest pcami. Kole anka Jadwigi K., 
po d szej rozmowie, przyzna a si ,  
Jadwiga K. wzi a j  „do obstawy”. 
Pieni dze Jadwiga K., po kradzie y 
natychmiast wr czy a dziesi ciolet-
niemu  synowi,  który  by  w  tym  celu  
na targowicy, a ten z upem uda  si  
do  domu.  Za  t  kradzie  Jadwiga  K.  
zosta a skazana. 
W jaki  czas po tym zdarzeniu spo-
tka em jej m a i zapyta em: „poka  
pan  d ”.  Spojrza  na  mnie  ze  zdzi-
wieniem. „Chc  zobaczy , czy ro nie 
na niej kaktus” – doda em. Wiedzia-
em o jego dotychczasowym negatyw-

nym stosunku do  Milicji.  W tym mo-
mencie przekszta ci  si  i zosta  moim 
pierwszym, jednym z aktywniejszych 
tajnym wspó pracownikiem. 
No i zacz y sypa  si  informa-
cje, jak z r kawa. Pierwsza z nich 
mówi a o tym, e w Pa stwowym Go-
spodarstwie Rolnym, w którym by  
zatrudniony, brygadzista polowy do-
konuje poprawek w dzienniczkach 
pracy. W miejsce faktycznie wykony-
wanej pracy w polu pisze „kopanie 
torfu”. I co  tam jeszcze kombinuj  z 
sianem. 
W celu rozpoznania i pog bienia tej 
informacji, wszcz em dwa rozpraco-
wania operacyjne pod kryptonimem 
„Torf” i „Siano”. Prowadz c rozpozna-
nie motywu dokonywanych poprawek 
ustali em, e Gospodarstwa Rolne za 
„produkcj  w asn ” kompostu z w a-
snych  pok adów  torfu,  a  tak e  za  
zwi kszenia wydajno ci siana w pro-
dukcji siana  otrzymywa y ze Skarbu 
Pa stwa wysokie dotacje. 

Województwo warmi sko-mazurskie 
jest bogate w z a torfu. Ówczesne 
kierownictwo Rz du i Partii ze 
wszystkich si  stara o si  udowodni , 
e kolektywna gospodarka jest wydaj-

niejsza od indywidualnej. By gleba 
by a wydajniejsza musi by  nawo o-
na. Wobec braku obornika naturalne-
go i niedoboru nawozów sztucznych 

adze zaproponowa y, w zamian, 
produkcj  kompostu z wykorzysta-
niem miejscowych zasobów torfu z 
dodatkiem materia ów pochodzenia 
ro linnego (siana). Przeprowadzono 
stosown  agitacj  w ród kierownic-
twa PGR. Aby zach ci  do tej e pro-
dukcji Ministerstwo Rolnictwa ze 
swego bud etu przeznaczy o pewn  
sum  na dotacje. Miernikiem wysoko-
ci dotacji by a tona wyprodukowane-

go kompostu. 
Kto  w  ko cu  wpad  na  pomys ,  aby  
wy sze dotacje finansowe uzyska  
wspomagaj c w ciw  produkcj  
fa szowaniem dokumentów po wiad-
czaj cych t  produkcj . I tak prze-
st pczy praktyka rozprzestrzeni a si  
po niemal wszystkich PGR-ach. Spo-
rz dzano nieprawdziwe protoko y 
produkcji i nawo enie kompostem 
pól, a Dyrekcja PGR w K trzynie za-
twierdza a t  fikcj . Takie protoko y 
przesy ano do Ministerstwa Rolnic-
twa, które bez sprawdzenia przekazy-
wa o gotówk . 
Energicznie podj em sprawdze-
nia tej wersji na miejscu, w PGR-ach. 
Okaza o si , e adne z kontrolowa-
nych Gospodarstw Rolnych nie wy-
produkowa o z torfu kompostu ani 
nie by o zwi kszonej produkcji siana! 
Ma o tego, sporz dzona na ten temat 
dokumentacja by a ca kowicie fikcyj-
na. Jednak wpisy „kopanie torfu” w 
Dziennikach Pracy umo liwia y otrzy-
manie – czytaj: wy udzenie dotacji od 
Skarbu Pa stwa. 
Zabezpiecza em dokumentacje. Je -
dzi em w asnym motocyklem po pege-
erowskich polach, przeprowadza em 
wizje lokalne i sporz dza em odpo-
wiednie dokumenty procesowe. 
Pryzm kompostowych nie znalaz em 
nigdzie. Wy udzenie pa stwowych 
pieni dzy by o ewidentne. Wszcz em 
wi c formalnie 22 dochodzenia przy-
gotowawcze. 
By o wówczas modne zabezpieczanie 
mienia u podejrzanych, na rzecz 
ewentualnie zas dzonych kar pieni -
nych, b  zwrotu zagarni tego mie-
nia. Wprawdzie to by  czas kiedy kie-
rownicy PGR nie mieli luksusowych 
aut, ani opas ych kont w bankach, 
ale zawsze do zabezpieczenia co  si  
znalaz o. Za to pó niej, po wyroku, 

(Ci g dalszy na stronie 7) 
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funkcjonariusz móg  otrzyma  nagro-
 pieni  w wysoko ci procento-

wej od kwoty mienia zabezpieczonego. 
Zaciera em ju  d onie licz c na pe-
wien dop yw gotówki z nagród. 
Najwi cej dotacji z Ministerstwa 
Finansów otrzyma , jedyny wówczas 
na terenie Powiatu K trzy skiego 
kierownik z wy szym wykszta ceniem. 
Ten in ynier – rolnik wy udzi  ponad 
200 tysi cy z otych, co by o wówczas 
sum  ogromn . On jedyny w Powie-
cie, pobra  tak e nienale ne - w isto-
cie - dotacje, za podwy szon  produk-
cj  siana. Wyst pi em z wnioskiem, 
do prokuratora powiatowego w K -
trzynie, o zastosowanie wobec tego 
Kierownika PGR tymczasowego aresz-
tu. Prokurator przychyli  si  do moje-
go wniosku. Na pozosta ych kierowni-
ków pad  blady strach. 
Aresztowany napisa  skarg , na 
decyzj  prokuratora, do Pierwszego 
Sekretarza PZPR W adys awa Gomó -
ki. W skardze tej opisuj c, e jest 
kierownikiem PGR z wy szym wy-
kszta ceniem, dobrze kieruj cym 
gospodarstwem rolnym, a tu osadzo-
no go w areszcie. Powo  tak e z 
Wy szej Szko y Rolniczej w Kortowie 
znajomego eksperta, który uzasadni  
wydajno  siana i jego brak. 

adys aw Gomó ka nie by  zoriento-
wany w sprawie, wys  wi c do Olsz-
tyna, premiera Józefa Cyrankiewicza. 
Komitet Wojewódzki Partii te  nie by  
zorientowany, wi c w trybie pilnym 
za da  danych od Komendy Woje-
wódzkiej MO. Ta natomiast mia a 
jedynie dane o wszcz tych sprawach 
operacyjnych i dochodzeniowych, ale 
tylko statystycznie. W celu dok adne-
go rozpoznania do K trzyna przyje-
cha  ówczesny Zast pca Komendanta 
Wojewódzkiego MO p k Szczupakow-
ski. Pu kownika Szczupakowskiego 
„obwioz em”  po  terenie  by  móg  po-
równa  wytworzon  fikcyjn  doku-
mentacj  z brakiem kompostu na 
polach, za którego produkcj  pobrano 
dotacje. 
Pu kownik przed  Komitetowi 
Wojewódzkiemu PZPR w Olsztynie 
stosown  informacj . W KW nast pi a 
konsternacja. Gdzie brak kontroli 
dopu ci  do  tak ogromnej kompromi-
tacji w adz wojewódzkich. Gdzie pod 
okiem sekretarzy rolnych partii do-
puszczono do wy udzenia miliono-
wych sum. Okaza o si  w ko cu, e 
wy udzenia  dotacji  w  ten  sposób  i  z  
tych samych powodów, nast pi y w 
PGR-ach na terenie ca ego wojewódz-
twa. 
Z analizy tylko moich materia ów 
wynika o, e w stan oskar enia nale-

o postawi  prawie wszystkich kie-
rowników PGR z powiatu k trzy skie-
go. Zadziwiaj cy by  fakt, e kontrole-
rzy z Dyrekcji PGR w K trzynie, se-
kretarz rolny Komitetu Powiatowego 
PZPR i sekretarz POP PZPR w PGR-ch 
nie wpadli na trop takich malwersa-
cji. Nikt z nich tego nie ujawni , albo 
– jak mo na przypuszcza  – nie chcia  

tego uczyni .  albo nie chcia  ujawni . 
Móg  tego dokona , jak wida , skrom-
ny referent Sekcji Oper.-Doch. w K -
trzynie. Uwa am, e Dyrekcja PGR w 

trzynie o tym wszystkim wiedzia a, 
ale nie reagowa a a by  mo e wr cz 
popiera a lub „przymyka a oko”, bo 
sama z tego tytu u mia a profity w 
postaci nagród lub pochwa , a nawet 
bywa a odznaczana. 
Dowodów na malwersacje i brak 
kontroli ze strony Partii by o na tyle 
du o, e kompromitacja rz dz cej 
Partii  i  jej  organów  kontrolnych  by a  
widoczna jak na d oni, gdyby zosta o 
to ujawnione. Nie mo na by o oczywi-
cie do tego dopu ci . Nie mo na by o 

dopu ci  by opinia publiczna Polski i 
Zagranica dowiedzia a si  o kolejnej 
wpadce Rz du i Partii. Wi c Prezy-
dium Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Olsztynie, obraduj c pod przewod-
nictwem premiera Józefa Cyrankie-
wicz postanowi o zastosowa  amne-
sti  polityczn  i: 
- uchyli  zastosowany wobec kierow-
nika PGR azdoje areszt tymczasowy; 
- umorzy  wszystkie wszcz te przeze 
mnie post powania przygotowawcze 
na podstawie art. 49 ówczesnego 
KPK, uznaj c je jako ma o szkodliwe 
spo ecznie. 
- aby nie zrujnowa  finansowo gospo-
darki pegeerowskiej podarowa  im 
wy udzone dotacje. 
Chcia bym doda , e moje – prowa-
dzone w tej materii - sprawy opera-
cyjne by y rozwojowe. Mia em  jeszcze 
procesowo zebra  reszt  materia ów 
dowodowych i wszcz  formalne do-
chodzenia przeciwko kierownikom 
PGR, dyrektorom dyrekcji PGR w 

trzynie. Inspektorami nadzoru 
mia em zaj  si  pó niej, w miar  
gromadzenia przeciwko nim materia-
ów procesowych. Niestety nie pozwo-

lono mi wszcz adnych dochodze , 
nawet z ówczesnego art. 286 KK – 
niedope nienie obowi zków. 
W wyniku postanowie  Prezydium 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w 
Olsztynie prokurator powiatowy, 
chc c nie chc c, musia  zakasa  r -
kawy i wzi  si  za pisanie postano-
wie  „o umorzeniu dochodze ”. 
W statystyce kryminalnej, sprawy w 
ten sposób „zako czone” zalicza y si  
do wykrytych z ustaleniem sprawców 

cznie. W ród pracowników Milicji 
toczy a si  walka o przodownictwo w 
tej kategorii. Z tego powodu zosta em 
przodownikiem w ilo ci wykrytych 
spraw. Jednak z nale nych mi premii 
za wszcz cie spraw na „materia ach 

asnych” i za zabezpieczenia mienia 
u sprawców przest pstw na rzecz 
orzeczonych kar nie skorzysta em. 
Nikt nie chcia  mnie za to wynagro-
dzi . 
Nie wiem, czy w Polsce istnieje mili-
cjant, który ujawni  i upubliczni  afe-

, której zatuszowaniem zaj  si  
Komitet Centralny rz dz cej ówcze-
nie Partii. 

PS 
Chcia bym doda , e wspomniany 

wy ej pan K. zosta  moim pierwszym, 
jednym z lepszych, zarejestrowanym 
tajnym wspó pracownikiem. Tkwi  on 
w rodowisku przest pców kryminal-
nych.  Zdoby em  u  niego  takie  zaufa-
nie, e udziela  mi informacji o prze-
st pstwach kryminalnych zaistnia-
ych nawet kilka lat wstecz. Podam 

przyk adowo jedn  z nich. 
Trzy lata wstecz, przed rozpocz -
ciem naszej wspó pracy z panem K., 
we wsi Wajsznory ko o K trzyna skra-
dziono z pastwiska konie. W nocy 

odziej jecha  na jednym z nich przez 
trzyn. Zatrzyma  go do kontroli 

milicjant, który w tym czasie pe ni  
nocn  s  patrolow  na terenie 
miasta. Z odziej wyt umaczy  si , e 
zachorowa  mu ko  i jedzie do wete-
rynarza. Milicjant uwierzy  z odziejo-
wi. Nie za da  dokumentu to samo-
ci; nie uda  si  z nim do weteryna-

rza, a zezwoli  mu odjecha . Z odziej 
sprzeda  konia rolnikowi w powiecie 
go dapskim oddalonym od K trzyna 
ok. 200 km. Pan K. poinformowa  
mnie, kto skrad  konia i u kogo znaj-
duje si  obecnie ukradzione zwierz . 
Jakie  by o zdziwienie pasera, gdy po 
trzech latach od nielegalnego kupna 
milicjant z w cicielem zabrali mu 
konia. Twierdzi  wprawdzie, e nie 
wiedzia  o  tym  e  ko  pochodzi   z  
kradzie y itd., jak to si  zwykle pase-
rzy t umacz . Natomiast z odziej su-
gerowa  w zeznaniach, e kupuj cy 
musia  si  zorientowa  gdy  cena 
sprzeda y by a wyra nie niska. Z o-
dziej otrzyma  kar  1 roku pozbawie-
nia wolno ci, a paser jeden rok w 
zawieszeniu na trzy lata. 
ul. Sikorskiego 31/4 

trzyn 2010 r. 
Aleksander Brzezi ski 

 
To kolejny fragment ycia kol. Alek-
sandra. Kolejny i zapewne nie ostatni, 
gdy  kol. Brzezi ski w swojej pami ci 
przechowuje zapewne wi cej wspo-
mnie  i - mam nadziej  - podzieli si  
nimi z Czytelnikami OBI. 
Takie wspomnienia mo e i wygl daj  
na piel gnowanie dawnych wzorców i 
typów zachowa . Jednak przecie  by 
wiedzie  co jest teraz, co si  zmieni o, 
i to nie tylko we wspó czesnej wiado-
mo ci, trzeba koniecznie z czym  po-
równywa . Nie od dzisiaj wiadomo  
przesz ci i poznania jej uwarunko-
wa  daje  dystans  i  perspektyw  do  
oceny wspó czesno ci. 
Pan Aleksander Brzezi ski dobrze 
wie, e jak teraz swoich prze  nie 
zapisze, nie utrwali, nie opowie, nie 
opublikuje wreszcie - chocia by w 
naszym  OBI  -  jego  potomkowi  nie  b -

 w stanie wyobrazi  sobie co prze-
. Nie b  mieli tak zwanego 

„zielonego poj cia” na co by  nara ony 
i co zdzia , chocia by jako Milicjant. 
Mo e ten tekst zach ci innych - a 
znam ich kilkoro przynajmniej - którzy 
powinni podzieli  si  z innymi swoim 
yciem. yciem, które nie by o b ahym 

zdarzeniem w czasoprzestrzeni Ko-
smosu. 

Jerzy K. Kowalewicz 

(Ci g dalszy ze strony 6) 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Nak ad: 105 egz., w tym 45 elektronicznych 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em: Ewa Tkacz - rzecznik prasowy ZW SEiRP i reporter OBI; Janusz Jurgielewicz . fotoreporter. 

E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 
Posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywaj  si  w siedzibie ZW SEiRP,  

10-542 Olsztyn, ul. D browszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.00-12.00 

Dane które, nale y umieszcza  
na fakturach rozliczanych 

przez Ko a i ZW SEiRP 
 
 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH 

UL. DOMANIEWSKA 36/38 
02-672 WARSZAWA 

NIP: 8512442679 
Zarz d Ko a w………………………….. 

W  dniu 19.11.2010r. odby a si  sk adkowa za-
bawa "Andrzejkowa", zorganizowana przez 
Zarz d Ko a nr.11 SEiRP w Pas ku. Miej-

scem zabawy by a przepi kna sala weselna lokalu 
"Zacisze" w Pas ku. W ramach integracji do wspólnej 
zabawy zaprosili my kolegów funkcjonariuszy z Komisa-
riatu Policji w Pas ku, którzy do  licznie przybyli na 
zabaw . Przy bardzo dobrej orkiestrze zabawa trwa a do 
rana. Wszyscy obecni na zabawie obiecali ponownie si  
spotka  na kolejnej zabawie organizowanej przez Ko o 
emerytów w karnawale.  

Tekst i zdj cia dzi ki uprzejmo ci Grzegorza Furgi  
prezesa Ko a SEiRP w Pas ku. 

„Andrzejki” w Kole SEiRP  
w Pas ku. 

Na zdj ciach uchwycone w kadrach kilka chwil z 
„Andrzejek”.  Ze  znanych  osób  na  fotkach  s :  kol.  Ko -
kowski Andrzej z on  Danut , kol. Po ukard Marian te  
z on  Ew , a w tle kol. Niksa Dariusz z ona Ew  i kol. 

widerski Andrzej z on  Jolant . Na foto 3. Prezes Ko a 
Furga Grzegorz z on  El biet . 

Numer konta, 
na które mo na wp aca  

sk adki cz onkowskie 
 
 
 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH 

ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia  w Olsztynie 

Nr konta 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 


