
 

 

MIESI CZNIK ZARZ DU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

 
Kowalewicz 
- nowy Komen-
dant Policji ju  w 
Olsztynie; 
- spotkania z Ko-
mendantami Po-
licji w Olsztynie; 
 
Makowski 
- winna niewin-
no ; 
- wspomnienie o 
przyjacielu 
- o „p kaniu” ze 
miechu; 

 
Wnukowicz 
- o weso ej trady-
cji 
 
Malinowski i 
ach 

- nowa inicjatywa 
w dzia aniu; 
 
Zarecki 
- jak bal, to tylko 
na zamku w Ni-
dzicy. 

 
O pi kne, bujne warmi skie lasy  
Dumnie si  pn ce do nieba  
Kto raz si  chowa  pod waszym dachem  
Wzrusza  go piórem nie trzeba. 

Eugeniusz Kochan  



 

 

- „Zale y mi na dobrej wspó pracy opartej na zaufaniu. Wiem, e na to potrzeba czasu, 
ale wierz , e mi si  uda. 
Na Podkarpaciu przekona em do siebie policjantów. 
W nowym rodowisku jest to zawsze troch  trudniejsze, ale jestem optymist ”. 
…- „W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na stanowisku I Zast pcy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji pracowa em od 26 maja 1999 roku, 
pó niej, 9 kwietnia 2008 obj em stanowisko Komendanta Wojewódzkiego. 
W tym czasie uda o si  nam stworzy  zespó  ludzi, którzy potrafili wspó pracowa  
ze sob . Jako Policja mogli my zawsze liczy  na wsparcie administracji rz dowej i samo-
rz dowej, i wielu innych osób i instytucji. 
Wierz , e podobnie b dzie w województwie warmi sko-mazurskim”. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. 
nadinsp. Józef Gda ski 

Zdj cie, Pana Komendanta, jak i cytat z wywiadu przeprowadzonego przez pani  Bo en  Przyborowsk , za cyfrowym 
wydaniem „Informatora” KWP w Olsztynie, nr 58. Wi cej na stronie WWW pod poni szym adresem: 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/images/upload/File/informator/
informator_58_14_lutego_2012.pdf 



 

 

 

W  dwóch roboczych spotkaniach z Komendantami Wojewódzkimi Policji w Olsztynie wzi li udzia : 
Prezes Honorowy Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie, Lucjan Ko odziejczyk i Prezes Je-

rzy  K.  Kowalewicz.  Spotkanie  z  insp.  mgr.  S awomirem Mierzw  w dn.  26 stycznia  2012 r.  (na foto.  
górnym) Spotkanie to, okaza o si  by  ostatnim, po egnalnym. Insp. S awomir Mierzwa zosta  miano-
wany Komendantem Wojewódzkim w Bia ymstoku i po egna  si  z Olsztynem. 

W  dniu 28 lutego 2012 r. obaj prezesi zostali przyj ci przez „nowego” Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Olsztynie, nadinsp. Józefa Gda skiego. Na tym „powitalnym” spotkaniu. Pan Komen-

danta zapewni  rozmówców o swojej przychylno ci dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w równym stopniu, jak  okazywa  Komendant Mierzwa. O wiadczy  te , e jest gotów spotka  si  
z cz onkami Stowarzyszenia w ka dej chwili, kiedy wyra one zostanie takie yczenie. 
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Spotkania robocze. 



 

 

W  tej wierutnej bzdurze jako-
by przebieg sosnowieckiej 

sprawy by  namacalnym dowo-
dem pocz tku upadku Rz du 
Tuska nie b  nawet stara  si  
skomentowa , bowiem nawet 
odrobin  my cy cz owiek nie 
znajdzie racji bytu tych g upich 
rozwa . Natomiast bardzo ubo-

o mnie „dok adanie” - politycz-
ne pa owanie naszych m odszych 
nast pców. 

K iedy  w latach 70-tych w 
okolicy Gi ycka by o zabój-

stwo  dziewczyny,  Otrzyma a  36  
uderze  no em.  W  trybie  pilnym 
– nic nie robi  czeka  na nas – 
przyjecha a  ekipa  z  Suwa k  i...  
Zacz to tworzy  plany, wersje, 
tworzy  specjalne grupy docho-
dzeniowo- ledcze itp. Ja z nie y-

cych He kiem Pateckim poszli-
my spacerkiem do okolicznych 

wiosek i.. po niespe na 2-ch go-
dzinach dowiedzieli my si , kto 
jest sprawc . Nie uda o nam si  
go zatrzyma , bowiem zosta  zna-
leziony – powiesi  si  na krótko 
przed  naszym  przybyciem.  A  ta  
spec grupa co robi a, ano dalej 
pisa a plany wersje, itd. No tak, 
tak  by o  kiedy  a  dzi  ?  Ci  nasi  
nast pcy dalej musz  pisa  pla-
ny,  kwity,  tworzy  mas  zb d-
nych dokumentów. Oni nie mog  
zrobi adnego ruchu bez „ pod-

adki” - stosownych dokumen-
tów. Ksi ka ewidencji rozmów 
telefonicznych, ksi ka ewidencji 
dokumentów ksero itd itp. o tych 
zb dnych niby to procesowych 
nie  wspomn .  I  tu  w nie  tkwi  
problem. Gadanie g upot, e tam-
ta Milicja (SB) by o lepsze od 
obecnej jest bzdur . Znam obec-
nych policjantów, znam ich wiel-
ki zapa  i po wiecenie, za które 
na wi to Policji na ca  jednost-

 ok. 130 ludzi tylko 2 lub 3 
otrzyma o nagrody, kilku awanse 
i  to  tyle  i...  a  tyle.  Sam, jako Z-
ca Komendanta w niezliczonej 
ilo ci rozkazów wyró nia em mili-
cjantów  ju  na  drugi  dzie  po  
wykryciu sprawców np. kilku 

ama , rozboju itp. Praktycznie 
raz w kwartale podlegli mi funk-

cjonariusze byli wynagradzani. 
Dzi  ca y czas mówi si  o pieni -
dzach – to te  jest motywacja, w 
sumie najwa niejsza, a jak wida  
to jednak jej nie ma. Po drugie 
zgodnie  z  teori  Parkinsona  ta  
nasza buchalteryjna dokumenta-
cja tworzenia zb dnych papierów 
przerasta sama siebie. Oni za-
miast za biurkami winni by  w 
terenie,  z  lud mi.  A  teraz...?  Li-
kwiduje si  nawet posterunki. (W 
powiecie gi yckim nie ma w Mi -
kach, likwidowany w Wydmi-
nach, a dalej by  mo e w Kru-
klankach i Rynie) 

Z apomina si  o potencjale 
ludzkim, jakim s  nowi - m o-

dzi emeryci. Kiedy  cz onek OR-
MO  pe ni  dy ury  w  Posterun-
kach. Jak ich nies usznie ocenio-
no, to ju  inna kwestia, ale mam 
pytanie:  Czy  nie  mo na  by o  by  
na wzór zachodni ( takie co  staje 
si  ostatnio modne) stworzy  
przyk adowo Stra  Obywatelsk ? 
My mamy jeszcze w pami ci me-
tody formalno ciowo prawne w 
prowadzeniu podstawowych 
czynno ci policyjnych. Jednak 
tematu  tego  nie  b  rozwija ,  
bo...., nic to nie da. 

K cz c, zada  bym chcia  
pytanie wszystkowiedz cemu 

prezesowi; A czy przypadkiem 
reforma Policji (on by  jej wspó -
twórc ) nie posz a w z ym kierun-
ku  i  to  od  tego  nale y  rozwija  
dyskusje na dzie  dzisiejszy. Po 
drugie  to  raczej  pytanie  a  nie  
apel: aby odci  Policjantów od 
zb dnej buchalterii, a prosz  mi 
wierzy  oni sobie sami w kwestii 
wykrywalno ci poradz . 
PS. 
Mia em  nie  zabiera  g osu,  ale  
jak widz  nikt nie ma na tyle ch -
ci, aby broni  naszych nast pców 
st d, jako ich starszy kolega w 

bie, poczu em obowi zek rze-
czywistego przedstawienia trud-
nej sytuacji naszych nast pców i 
mie  by  mo e z udn  nadziej , 
e nawet takie bzdurne wywody 

prezesów zwróc  uwag  na istot  
bezradno ci naszych kolegów. 
Nie zmieni si  to jednak, do kiedy 

doprowadzony na przes uchanie 
do Prokuratury podejrzany otrzy-
muje pierwsze jak e sugestywne 
pytanie: Czy wyja nienia przed 
Policj  z  Pan dobrowolnie 
bez adnego przymusu lub gro -
by. Budowa autorytetu Policji 
nigdy nie nast pi, kiedy w bzdur-
nych uogólnieniach i nieznajomo-
ci  tematu  „dowala”  si  jej  na  

ka dym kroku 
Pozdrawiam Bohdan Makow-
ski s, W adys awa. 
 
*) „prezes” ma  liter , bowiem 
cz owiek wykorzystuj cy tragedi  
innych ludzi dla w asnych poli-
tycznych interesów na du e „P” 
nie zas uguje. 
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Kto jest bez winy? 
Ostatnio us ysza em w mediach wypowied  prezesa)* Ka-
czy skiego dot. nieporadno ci Policji w sosnowieckiej 
sprawie. Trudno jest mi kwestionowa  fachowca oczywi-
cie oczywistego, jednak nie mog  pogodzi  si , aby Poli-

cja sta a si  kolejny raz (poprzednio Milicja) narz dziem do 
rozgrywek politycznych. 

Bohdan Ma-
kowski autor 
wielu artyku-
ów publikowa-

nych  ju  w  
OBI, jak i tych 
które dopiero 

 w nim 
drukowane, jest 
prezesem jed-
nego z pr niej dzia aj cych Kó  
SEiRP  w  Gi ycku,  na  Warmii  i  Ma-
zurach.   

Czas na zmiany! 
Chocia  to jeszcze nie wiosna, jak 
by mo na by o s dzi , po koloro-
wych wrzosach (foto u góry) wy-
chodz cych z nadtopionej ko der-
ki nie nej, ale zmiany nadcho-
dz .  Tak,  jak  natura  nie  znosi  
pró ni  i  marazmu,  tak  i  nasze  
ycie ewoluuje i zmienia si  - 

chocia  nie  zawsze  na  tzw.  
„lepsze”. A przys owie przecie  
dosadnie rzecze: „Lepsze jest wro-
giem dobrego”. 
Troch  si  rozpisa em w tym 
wst pie, ale chodzi mi o Pa stwa 
opinie na temat zmieniaj cej si  
szaty graficznej Olszty skiego 
Biuletynu Informacyjnego. Prosi -
bym o uwagi i porady, krytyk  i 
merytoryczne wskazówki. Niech 
nasz miesi cznik pi knieje! 

Redakcja OBI 



 

 

K rzysiek,  odk d  go  znam,  a  
by o  to  ponad  40  lat  zawsze  

sprawia  nam niespodzianki. Ta 
jego ostatnia, by a dla nas 
wszystkich wielkim zaskocze-
niem. Po prostu po Wigilii w gro-
nie rodzinnym, poszed  spa  i nie 
obudzi  si  na pierwszy dzie  
wi t. Z wielkim wspó czuciem 

ka dy z nas dodaje, przynajmniej 
mier  mia  spokojn .  

W  1971 roku po odbyciu 
by wojskowej rozpocz  

prac  w naszych szeregach jako 
Referent Referatu Gospodarczego 
przy KPMO w Gi ycku, a nast p-

nie  zosta  Kierownikiem tego  Re-
feratu. Po roku pracy przechodzi 
do Wydzia u Paszportów na rów-
norz dne stanowisko Kierownika 
Referatu d/s Paszportów przy 
KPMO w Gi ycku. Pracuje nie 
przerwanie do czasu transforma-
cji i pod koniec lat 90-tych prze-
chodzi do pracy w SB. Jak wielu 
z  nas  dosi ga  go  kapturowa  lu-
stracja i staje si  emerytem. Ta 
jego czupurna dusza nie pozwala 
mu  na  wysiadywanie  w  domu  
przed telewizorem. Podejmuje 
prac  Kierownika  S by  Ochro-
ny  Mazurskiego  Banku  Spó -
dzielczego  w  Gi ycku.  Jego  nie  
niezaspokojone ambicje powodu-

, e udziela si  spo ecznie. Jest 
cz onkiem Polskiego Zwi zku 
owieckiego. W Kole owieckim 

„Sokó ” pe ni  ro ne funkcje spo-
eczne. Na polowania je dzi , jak 
to koledzy my liwi mówili, raczej 
w celach towarzyskich, spotka  z 
ro nymi lud mi i przyrod . I w a-
nie z takich chyba powodów 

czynnie w cza si  do pracy Ko a 
SEiRP  przy  KPP  w  Gi ycku.  Zo-
staje Przewodnicz cym Komisji 
Rewizyjnej. Jego fachowo  i 
wielka wiedza wynika z wielkiej 
ch ci do nauki i poznawania 
wiata. Sko czy  wy sze studia 

magisterskie na Wydz. Prawa 
Karnego Uniwersytetu Toru skie-
go. Nawet tak prozaiczna kwestia 

jak rozwi zywanie krzy ówek 
potwierdzaj  jego wielk  wiedz . 
Wygrywa  szereg konkursów i 
zdobywa  wiele nagród. Przy czym 
nie  by  pysza kowaty,  jak  czego  
nie wiedzia  to Krzysiek nie wsty-
dzi  si  zapyta . Takim sposobem 
post powania zjednywa  sobie 
wielu przyjació  w ro nych rodo-
wiskach. Jednak ostatnio nie 
zd  uko czy  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, w którym pe ni  
funkcj  vice Przewodnicz cego 
Rady Studenckiej. 

W spomniane zaskoczenie 
dotyczy równie  jego naj-

bli szej rodziny. Syn, który nie 
poszed  w  jego  lady,  nie  zosta  
prawnikiem, uczyni  go Dzia-
kiem. Wnuczek sta  si  oczkiem 
w g owie Krzysia i ony Janki. 
Obydwoje emeryci, nie szukali 
innej odskoczni w postaci dzia o-
wych lub innych form odosobnie-
nia. Oni cieszyli si  z ka dej 
chwili sp dzonej z wnukiem. Jed-
nak  jak  to  bywa,  ten  wredny  los  
zabra  z naszego grona koleg , 
którego wielu z nas stara o si  
na ladowa ,  aby   godnie  z  
podniesion  g ow . Jedno co dzi  
mo emy powiedzie : Krzysztofie 
Kunka b dzie nam bardzo mocno 
ciebie brakowa o. 
 
Wspominali: 
Kole anki i Ko-
ledzy z Ko a SE-
iRP przy KPP 
Gi ycko  
 

Krzysztof Kunka 
1949 - 2011 

  takie s owa, które wymownie i obrazowo oddaj  ca y 
sens wieloletniego ycia cz owieka, w chwili obecnej nam ta-
kich s ów brakuje. 
 "Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspo-
mnie  nikt nam nie odbierze, zawsze b  z nami" 
  Z g bokim smutkiem przyj li my wiadomo  o mierci 
por. w stanie spoczynku Krzysztofa Kunki zmar ego 

25.12.2011 po prze yciu 62 lat. D ugoletniego kierownika referatu Paszportów przy 
KPMO w Gi ycku. Kierownika Ochrony Mazurskiego Banku Spó dzielczego w Gi ycku. 
Cz onka Ko a owieckiego „Sokó ”, Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej Ko a SEiR 
Policyjnych przy KPP Gi ycko. Wielkiego spo ecznika i przyjaciela. Pozostawi  w wielkim 
smutku on  Janin , syna Rados awa, synow  oraz wnuka. 

 Rodzinie oraz wszystkim jego przyjacio om  
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Przyjació  wspomnienia. 

Krzysztof Kunka podczas Konferencji 
Sprawozdawczej Ko a  SEiRP w Gi ycku 

w 2008 roku. 



 

 

I  przechodz c do naszej codzien-
nej emeryckiej rzeczywisto ci, to 

te  z podobn  logik , a raczej jej 
brakiem mamy do czynienia. Zgod-
nie z „Zasadami, warunkami i try-
bem post powania … przyznawa-
nia pomocy finansowej emerytom” 
dla mnie osobi cie 
oraz  na  on  te  
osobist  przys ugu-
je dofinansowanie 
do wypoczynku in-
dywidualnego do 
wielko ci ustalonej 
na podstawie tabeli 
nr  1  Prawda  ?  
Prawda. Per analo-
gia dop ata do ró -
nych form rekreacji 
mo e by  przyznana 
emerytowi oraz 
u p r a w n i o n e m u  
cz onkowi rodziny 
do  kwoty  380  z  w  
ci gu roku kalenda-
rzowego. Moim zda-
niem na ka dego po 
380 z . Prawda? 
Guzik prawda! 

N asz kolega dosta  pisemne 
powiadomienie, ze powy sze 

jest logiczne w nie w sposób wy-
ej przedstawiony. Ba, nawet dopi-

sane zosta y dodatkowe wyrazy, 
których nie ma w „Zasadach”. Do-
dam tylko, e w trakcie osobistej 
rozmowy  z  Pani  od  finansów  na  
zadane  pytanie:,  do  jakiej  kwoty  i  
kto mo e otrzyma  wspomniane 
dofinansowanie otrzyma em kon-
kretn ,  wydawa  by  si  mog o  lo-
giczn  informacje:  Po  380  z  na  
osob  netto (przyznanej cznie 
dop aty). 

K cz c zastanawiam si  z czy-
sto takich retorycznych roz-

wa ;  na  ile  sposobów  mo na  
interpretowa  zarz dzenie napisa-
ny wydawa  by si  mog o w sposób 
prosty i logiczny. Odpowied  nasu-
wa  si  sama  :  Tylko  jedyny,  oczy-
wi cie oczywisty, odpowiedni dla 
strony przyznaj cej nam dofinan-
sowanie,  o  zgrozo  !!  !  z  naszych  

pieni dzy. Prawda e mieszne??!! 

W  tej swojej bezradno ci za-
cz li my kolejny raz analizo-

wa  wspomniane zasady Naczelni-
ka Wydz. Kadr zatwierdzone, przez 
Komendanta Wojewódzkiego 06-
.01.2010  

Dzia  I okre la jednoznacznie, kto 
jest uprawniony. Ust.2 okre la 
uprawnionych cz onków rodziny 
m.in. ona. W dalszych rozdzia-
ach, w dalszym ci gu mowa jest 
indywidualnie o emerycie i jego 
uprawnionym cz onku rodziny. 
Tak  te  naszym  skromnym  zda-
niem okre lone s  warunki dofi-
nansowania renci cie oraz upraw-
nionym  cz onkom  jego  rodziny.  W  
tej swojej durnowatej naiwno ci 
dzwoni  nasz  skarbnik  do  pani  od  
naszych finansów socjalnych i pro-
sz ; On nie mo e tego poj , e jest 
jakie , nowe, niepublikowane 
( Tajne???!!) zarz dzenie, jak to 
Pani z rozbrajaj  szczero ci  
powiedzia a dla ich u ytku, z któ-
rego „Dofinansowanie mo e by  

cznie do kwoty 380 z  na wszyst-
kich cz onków rodziny. W tym sta-
nie rzeczy kawaler to ma fajnie, bo 
sam mo e skorzysta  z ca ej kwo-
ty, ale zam ni to ju  nie za bardzo 
a  zw aszcza  maj cy  np.  2  upraw-

nionych dzieci za jeden wyjazd do 
Teatru do Olsztyna skorzystaj  z 
dofinansowania tylko jeden raz. I 
gdzie tu sprawiedliwo ?! U nas w 
Gi ycku nie ma Teatru, kina, Mu-
zeum. Najbli sze miejsce na wypad 
do zach ni cia si  kultur , to do 
Olsztyna. Szkoda gada  po pró ni-
cy. W tym stanie rzeczy apelujemy 
(kolejny raz): 

P anie Prezesie Stowarzyszenia, 
cz onkowie Zarz du Krajowe-

go.!!!! 
Wykorzystajcie moment prac ko-
misji legislacyjnej nad now  usta-

 o Policji. Powo ajcie z naszego 
grona ludzi obeznanych w prawie 
oraz finansach, aby przygotowali 
projekt zapisu w Ustawie na temat 
wspomnianych „Zasad …. „. Po-
przez NSZZ Policjantów przekaza  

ten projekt komisji legisla-
cyjnej. Zdajemy sobie spra-

, e s  by  mo e wa niej-
sze sprawy dot. wyd enia 
czasu s by, itp. lecz nasz 
problem te  jest wa ny. Do-
tyczy to równie  zagadnie  
zwi zanych z nasz  tradycj  
i ceremonia em. Musimy 
zda  sobie spraw , e nasi 
cz onkowie na kolejnej kon-
ferencji Sprawozdawczej nie 

 rozlicza  nas z ilo ci 
odbytych spotka  towarzy-
skich, przyznawania sobie 
odznacze , lecz z tych kwe-
stii bardziej namacalnych, 
jakimi s  dofinansowania. 
Padaj  zasadne stwierdzenia, 
e historia lubi si  powta-

rza . Tworz c Ustaw  nie 
zgodn  z prawem obowi zuj cym 
w cywilizowanym wiecie odebrano 
dla wielu z nas du e cz ci s usz-
nie nabytych emerytur i obecnie w 
mini wydaniu w wyniku Tajnych 
(Sic !) Zarz dze  pozbawia si  nas 
nawet tych skromnych dotacji. My 
znajduj c si  na tej ko cowej 
cie ce ycia jeszcze odrobin  pra-

gniemy skorzysta  ze wspólnie 
sp dzonych chwil. 
Nie dajemy si ! 
 
Prezes Ko a w 
Gi ycku Boh-
dan Makowski 
s. W adys awa   
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Ze miechu mo na p nc! 
Spotkany na korytarzu s siad z gatunku malkontent pospolity 
przedstawia mi tak , jego zdaniem zawi  kwesti : patrz Pan, za 
opady niegu obwiniali my zawsze narciarzy, którzy modlili  si  o 
nieg. Za silne mrozy - wiarzy, ale za opady deszczu w styczniu 

obwinia  ogrodników, co to latem modlili si  o deszcz, nie ma logi-
ki i spójno ci?!. Na odczepne powiedzia em, e takie przypadki 
zdarzaj  si  i nawet by y opisane w Biblii. Co Pan powiesz nie mo -
liwe? Jak nie, jak tak: Jest tam napisane: Z b za z b – prawda? 
Prawda. Oko za oko - prawda? Prawda. A dupa za … no w nie za 
pieni dze. Te  nie ma logiki, a w yciu zdarza si . 

Cz onkowie Ko a SEiRP w Gi ycku w Sylwestra 2011 
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O kres zimowy sprzyja spotka-
niom tradycyjnym - wigilia, 

wi ta Bo ego Narodzenia, karna-
wa  i inne. Ko o w WSPol. w 
Szczytnie równie  obchodzi o tra-
dycyjnie  spotkanie op atkowe, 
które odby o si  w dniu 13 grudnia 
2011 r. Po podzieleniu si  op at-
kiem i z eniu ycze wi teczno 
– noworocznych, Prezes Ko a wr -
czy  cz onkom ko a: Zofii Olejni-
czak, Benedyktowi Olejniczakowi, 
Janowi Macheli, Zbigniewowi No-
wakowskiemu, Stefanii Ewie 
Czerw, Henrykowi Radomskiemu, 
Danucie Kubiak, Zygmuntowi Le-
gowiczowi, Stanis awowi Stefano-
wiczowi i Andrzejowi Stryjewskie-
mu przyznane przez Zarz d Ko a 
Medale  XX-lecia  SE i  RP.  Ponadto  
dwa medale zosta y wr czone za-

onym dla dzia alno ci Ko a: 
Kapelanowi szko y ks. prof. dr 
hab. Edwardowi Wiszowatemu 
oraz podinsp. Krzysztofowi Wr bel.  
Cz onkom ko a jubilatom - obcho-
dz cym w tym roku okr  rocz-
nic  urodzin- wr czono Okoliczno-
ciowe Listy Gratulacyjne. Spotka-

nie zako czy o si  tradycyjn  
lampk  czerwonego wina, kaw , 
herbat  i wi tecznym ciastem. 

C zas po wi teczny to okres za-
baw karnawa owych. W dniu 

11 lutego 2012 r. Zarz d ko a zor-
ganizowa  dla  swoich  cz onków  i  
sympatyków bal karnawa owy. W 
zabawie tej uczestniczy o 86 osób, 
a muzyk  zajmowa  si  dysk d o-
kej z I awy. Muzyka by a umiej t-
nie dobrana do potrzeb "m odzie y" 
emeryckiej. Towarzystwo wy mie-
nicie bawi o si  i by o zadowolone 
ze spotkania. piewniki przyda y 
si  aby za piewa  piosenki bie-
siadne do których przygrywa  nasz 
prezes Ryszard Gidzi ski. Wyra a-
ne opinie uczestników zabawy mo-
tywuj  do cz stszych spotka  tego 
typu, jak równie  innych spotka  
w gronie SEiRP. 

N a zako czenie zabawy by y 
podzi kowania za zorganizo-

wanie  takiej  imprezy  i  pytano  o  
jeszcze. Zarz d ko a o wiadczy , e 
jeszcze okres zimy b dzie wykorzy-
stany np. nale y zorganizowa  ku-
lig, a czas poka e, czym nas za-
skoczy  Zarz d  ko a.  Dzi kujemy  i  
jeszcze chcemy. 

Tradycyjnie i weso o. 
Tradycyjnie w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych w Wy szej Szkole Policji w Szczytnie. 

W opracowaniu: Zdzis awa Wnukowicza 

Ze zdj  jasno wynika, e w Kole SEiRP w WSPol w Szczytnie ta cz , jak im ich 
prezes Ryszard Gidzi ski  zagra (na akordeonie) i za piewa w duecie. Ci, co 
maj  inne zdanie (na temat ta czenia) bez ostentacji pozostawali  przy stole. 

Tekst w ramce: Redakcja OBI. 



 

 

W  ramach wspó pracy w dniu 
30.01.2012r. na zebranie 

ogólne cz onków Ko a SEiR Policyj-
nych w Mr gowie Prezes Zarz du 
Ko a Tadeusz Malinowski zaprosi  
Zarz d Ko a SEiRP w K trzynie. Na 
wspólne zebranie do s siaduj cego  
z K trzynem Mr gowa przybyli 
przedstawiciele Zarz du Ko a w 

trzynie w nast puj cym sk a-
dzie: 
Stanis aw ach - Prezes Ko a 
Marcin uczak - sekretarz 
Aleksander Brzezi ski - skarbnik 

T ematem wspólnego posiedze-
nia zarz dów by a sprawa zor-

ganizowania w miesi cu maju 
2012r. wyjazdu na siedmiodniow  
wycieczk  do nadmorskiej miejsco-
wo ci Dar ówek. 

W  ramach wycieczki planowa-
ny jest siedmiodniowy pobyt 

w o rodku sanatoryjno - rehabili-
tacyjnym, gdzie uczestnicy b  
mogli korzysta  z zabiegów rehabi-
litacyjnych dostosowanych do ich 
schorze .  Kolejnym  punktem  wy-

cieczki b dzie zwiedzanie okolicz-
nych, atrakcyjnych turystycznie 
miejscowo ci oraz uczestniczenie 
w  imprezach  kulturalno  -  rozryw-
kowych. Podczas rozmów ustalono 
termin wycieczki oraz jej koszt na 

poszczególnego uczestnika. 

O baj Prezesi Kó  maj  nadziej , 
e nie zabraknie ch tnych na 

wyjazd oraz, e spowoduje to pozy-
tywny impuls do dalszej owocnej 
wspó pracy mi dzy cz onkami s -
siednich Kó . 
Wyra am nadziej , e wyjazd na 
wspóln  wycieczk  przyniesie po-
zytywne efekty dla zdrowia i samo-
poczucia uczestników oraz pozo-
stawi szereg mi ych wspomnie . 

Na zdj ciu powy ej „sprawcy” i 
pomys odawcy inicjuj cej wspó -
prac , od lewej: 
Prezes Ko a SEiRP w K trzynie 
Stanis aw ach 
i Prezes Ko a SEiRP w Mr gowie 
Tadeusz Malinowski. 
 

Bal na zamku! 
Mo na  rzec,  e  Ko o  SEiRP  w  Ni-
dzicy  to  ma  dobrze.  Nie  do ,  e  
zarz dzaj  pi knym O rodkiem 
Rekreacyjnym w Jab once, dost p-
nym zreszt  dla wszystkich cz on-
ków Stowarzyszenia przez ca y 
rok , to jeszcze mog  „balowa ” w 
XIV wiecznym (par  razy odbudo-
wywanym) Zamku Krzy ackim. Co 
jak wida  (na zdj ciu poni ej) w 
dosy  silnej grupie czynili, 4 lutego 
tego roku. I, co jak s dz  Zamkowi 
nie przynios o ujmy. 

Tekst na podstawie sk pych  
informacji: Redakcja OBI. 
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Wspó praca Kó  SEiRP. 

Wspó praca Terenowych Kó  SEiRP ze sob  jest now  jako ci  w 
dzia alno ci SEiRP nie tylko na terenie Warmii i Mazur, ale i w 
Kraju. Bezpo rednie kontakty cz onków Kó , z s siaduj cych ze 
sob  powiatów, czy gmin, bez po rednictwa Zarz du Wojewódzkie-
go, pozwala na wi ksz  integracj  Naszego rodowiska. Taka 
wspó praca nie bez znaczenia jest tak e w popularyzacji Stowarzy-
szenia i jego celów. Stowarzyszenie zrzesza w prawdzie niemal 
30% emerytów policyjnych, ale poza nim pozostaje jednak ich spo-
ra cz . Jednym s owem inicjatywa godna podchwycenia przez 
innych. 
Chc  doda , e przygotowywany jest wi kszy tekst o dzia alno ci i 
dokonaniach Ko a SEiRP w Mr gowie i jego prezesie Tadeuszu Ma-
linowskim. Wspomn  jedynie o pozyskaniu pomieszczenia na biuro 
Ko a i uwie czonych sukcesem poszukiwaniach tablicy upami t-
niaj cej poleg ych milicjantów. O szczegó ach za miesi c. 

Redakcja OBI 



 

 

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego 
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 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D KO A W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj  pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawno-
procesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom 

b specjalnych. 
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 

Uwaga! 
Olszty ski periodyk „Nasz Olsztyniak” rozpisa  konkurs-ranking na najlepszy blog swojej blogosfery.  
Blog Jerzego K. Kowalewicza pn: http://gazeta-domowa.blog.onet.pl, bierze w tym rankingu udzia   
Je eli Pa stwo uwa acie, e to niez y blog, mo ecie na niego zag osowa ,  

wysy aj c SMS na nr 71160, o tre ci: NO.blog.18  
Koszt SMS 1 z . +VAT. 
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Drodzy Czytelnicy! 
To ju  jeden z ostatnich momentów kiedy mo emy Nasz jeden procent przeznaczy  na cel rów-
nie sensowny, co potrzebny, nam samym. Z funduszy zgromadzonych, w ten sposób, b dziemy 
mogli korzysta  my, wszyscy cz onkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Niech dobrym przyk adem tego „korzystania”, b dzie fakt, e zakup sprz tu komputerowego 
znajduj cego si  obecnie na wyposa eniu Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie, zosta  zre-
fundowany z owego jednego procentu,  z  odpisów podatkowych za  rok  2009 a  nie  z  naszych 
sk adek. A by o to ponad 3 tysi ce z otych. 



 

 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz , fotoreporter OBI; Janusz Jurgielewicz. 
Archiwum OBI znajduje si  na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0 (skopiowa  link w klei  w przegl darce) 

Zapraszamy do dyskusji na wa ne, interesuj ce Nas tematy na forum ZW SEiRP w Olsztynie: http://forum.onet.pl/0,0,1,0,52745,uforum.html 
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 


