
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Kowalewicz 
- od Redakcji 

- Koło „U Bożeny”. 
- Wigilia Mundurowych 

Makowski 
- o Różnicy 

Bartula 
- Quo Vadis SEiRP 
- Posiedzenie w Krakowie 

Orkisz 
- Apel do prezesa 

- cytuje Gomułkę 

Kućko 
- o spotkaniu Koła  

Fiedorowicz 
- opłatek w Lidzbarku 
Warm. 

Paga 
- biesiada w Pieckach 

Borowińska 
- o morsach  

Kaźmierski 
- spotkanie w KWP 
- opłatek w Pucku 

Landowski 
- opłatek w Kościerzynie 

Pasternak 
- świąteczna paczka 

Ziomka 
- opłatek w Mysłowicach 

Skowron 
- spotkanie pokoleń 

Kostrzewski 
Miączyński 
- waloryzacja emerytur 

Skwirowski 
- ulgi w PIT 2015 

Otłowski 
- rymy polityczne 

„Dobra zmiana!” „Dobra zmiana!” 
Polska niemal „odwołana” 

Jeszcze tylko skrawek zimy 
Odwołaniom się sprzeciwił 
 

Może Zimą zarządzają inni „urzędnicy” 
Nie z tej Polską rządzącej prawicy 
Może roku pory zmienia ktoś tam w niebie 
I pomoże kiedy Polska, znajdzie się w potrzebie. 
                 JKK 



 

 

N o i proszę, minął kolej-
ny rok, rok pełen zda-

rzeń i wrażeń, tak w Stowa-

rzyszeniu, jak i w Kraju. 

Tymi ostatnimi OBI się nie 

zajmie bezpośrednio w swo-

ich publikacjach póki nie 
naruszają spraw i praw 

emerytów i rencistów poli-

cyjnych, chociaż ciągłe 

zmiany w kierownictwie 

Policji powodują pewne za-
niepokojenie i niepewność 

co do przyszłości SEiRP. 

N ie powodują uspokoje-

nia swary i niesnaski w 

łonie samego SEiRP. Ciągłe 
„podgrzewanie” (określenie 
jednego z moich rozmów-
ców) atmosfery zapoczątko-

wane zmianą kierownictwa 

na VII Zjeździe trwa do dzi-

siaj, tylko akcenty są w in-

nych miejscach położone. 
Czy to szkodzi, czy też po-

woduje, że ciągłe prezento-

wanie „pewnych wątpliwo-

ści” i brak ich jednoznacz-

nego rozwiania doprowadzi 

do poprawy działalności ZG 
i całego SEiRP? Można jed-

nak spostrzec, że z chwilą 

wyjaśnienia jednych wątpli-

wości, w ich miejsce wysu-

wane są kolejne, na „inny 
temat”. 

K olejne wątpliwości i 

propozycje ich wyelimi-

nowania. przedstawia Le-

szek Orkisz w „Apelu” i tek-

ście z cytatem z Władysła-
wa Gomułki w tytule. Do-

dam, że teksty Leszka, na-

desłane w formacie .pdf 

„włożono” na strony OBI, 

jako zrzut ekranowy .jpg i 
są przez to nieco mniej 

„ostre”, ale czytelne. Jeśli 

PT Czytelnicy zechcą od-

nieść się do wspomnianych 

tekstów, napisać polemiki 

lub aprobujące treści i pro-
blemy w nich zawarte, OBI 

gotowe jest udostępnić im 

swoje łamy. 

N ad przyszłością SEiRP i 

losem emerytów poli-

cyjnych w ogólności pochy-
lili się koledzy Zdzisław 

Bartula i Bohdan Makow-

ski. Obaj posługując się 

tzw. „lotnym piórem” i po-

siadając szeroki ogląd sta-

nu SEiRP przez co wybiega-
ją myślą dalej i widzą jakby 

więcej. Redakcja OBI pole-

ca teksty obydwu autorów 

wnikliwemu zastanowieniu, 

mimo że zaprawione są 
szczyptą goryczy wynikają-

cą zapewne z pewnej bezsil-

ności, czy braku możliwości 

wpływania na skutki 

„dobrej zmiany”. 

W  Olsztyńskim SEiRP 
rok 2015 zakończył 

się pomyślnie, takie oceny 

napłynęły z Kół Terenowych 

na podsumowujących ten 

okres zebraniach. By nie 
wchodzić w szczegóły, które 

zostaną zawarte w sprawoz-

daniach można napisać, że 

osób chcących być członka-

mi Stowarzyszenia przyby-

wa głównie właśnie w tych 
Kołach. „Naturalna” wymia-

na niektórych prezesów Kół 

znakomicie wpłynęła na 

ożywienie ich integrujących 

środowisko działalności. 

Z arząd Wojewódzki, w 

swoim zakresie i kom-

petencjach stara się nie 

utrudniać działalność Ko-

łom, a raczej ich wspierać. 

Stąd też inicjatywa przepro-

wadzenia jednodniowego 

przeszkolenia skarbników i 
przewodniczących komisji 

rewizyjnych, w którym 

wziął udział Skarbnik ZG 

kol. Zdzisław Bartula. 

Szkolenie zakończyło się 

pełnym, jak oceniono suk-
cesem co rokuje dobrze na 

przyszły rok. 

D elegowany przez ZW do 

Rady Olsztyńskich Se-

niorów kol. Jerzy K. Kowa-
lewicz aktywnie uczestniczy 

w jej organizacyjnym okre-

sie. Działa w Komisji Ak-

t y w n o ś c i  S e n i o r ó w 

(kilkunastu seniorów zaczę-

ło brać udział w zajęciach 
tai chi w hali KWP Olsztyn  

użyczonej przez Komendan-

ta Wojewódzkiego) i Ekono-

micznej. Przygotowujemy 

wydanie Olsztyńskiej Karty 

Seniorów. 

N a koniec, życząc 

Wszystkim Państwu 

dobrego Nowego Roku i 

zdrowia najlepszego, pra-

gnę przypomnieć o możli-
wości odpisu 1% od podat-

ku na rzecz SEiRP, które 

jest wpisane na listę Orga-

nizacji Pożytku Publiczne-

go. Im więcej z nas dokona 

odpisu, tym większą kwotę 
będzie można zyskać w lo-

sowych przypadkach jakie 

los może przysporzyć. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Różnica pomiędzy wrogiem, przyjacie-

lem, a partnerem biznesowym, tego za 

cholerę nie idzie w polskiej mentalności 

pogodzić, a Niemcy na ten przykład po-

trafią. 

J ak byłem małym szpicem, takim z pia-
skownicy to za każdym razem, zresztą 

czynili to tak też inni do naszych zabaw 

dopuszczaliśmy tych, którzy naszym czytaj 

moim zdaniem liczyli się. Taki Waldek miał 

ojca w sklepie spożywczym i zawsze coś 
tam nam przynosił ze słodyczy, a ponadto 

jego familia zza Odry przysyłała mu pacz-

ki. W paczkach były fajne rzeczy , których 

mu zazdrościliśmy, a z którymi, jak wyrósł 

dzielił się z nami . Mama odkupiła od nich 

takie fajne dziecięce portki tyrolskie. Ci „ze 
wschodu” też mieli takie fanty np. piłki 

noże, cukierki o niecodziennym smaku, a 

nawet suwak logarytmiczny, o którego za-

stosowaniu nic nie widziałem, ale w tedy 

był to przejaw techniki, a naszej zazdrości 
aby przez chwilę nim się pobawić. O tym 

czy dopuścimy takiego gościa do wspólnej 

zabawy decydowały czysto ekonomiczne 

względy, nawet dziewuchy miały szansę, 

co bardziej równe, gdyż w tamtym czasie 

dziewczyny jeszcze nie były mi w głowie, 
jak w większości moich rówieśników. Te 

względy ekonomiczne praktycznie w póź-

niejszych czasach dostały dualistycznego 

rozdwojenia. Powstały nowe przyjaźnie na 

bazie sympatii, wspólnych zainteresowań, 
a nawet uczuć, zaś te względy ekonomicz-

ne decydowały głównie w moim postępo-

waniu zawodowym i biznesowym w wymia-

rze mikro dotyczącym mojej najbliższej ro-

dziny. Nie wydawałem więcej niż mogłem 

zarobić, kredytów bałem się jak diabeł 
świeconej wody nie tylko we frankach. Mój 

pierwszy kredyt był dla młodych mał-

żeństw, ale to tylko dla tego, że w jakimś 

tam stopniu był on przez Państwo umarza-

ny (niby to wredny komunizm, ale było 
umarzane). Z tego też powodu nierzadko 

ten element kontaktów z moimi znajomy-

mi, przyjaciółmi odbierałem w głównej 

mierze w płaszczyźnie ekonomicznej. Jak 

ktoś robił mi źle, jak ktoś jak to mówią wy-

żyma mnie i mówi przy tym, że tak powin-
no być, jest dobrze, to go co najmniej ole-

wam, a generalnie po angielsku mówię 

mu, nie mam czasu i żegnaj kolego. Jak 

można zauważyć moja życiowa filozofia jest 

tak proste, że nie wymaga wielkich uza-

sadnień i być może, tak mi się wydaje, 

większość moich współziomków takimi za-
sadami kierować się powinna. Być może 

tak jest. Prości ludzie, ludzie którzy podej-

mując swoje życiowe decyzje kierują się 

interesem własnej rodziny, swoich bliskich 

i ryzykują jedynie majątkiem tych że osób. 

Jednak jak widać w decyzjach podejmowa-
nych przez obecnych decydentów, jak by 

się wydawać mogło reprezentujących na-

sze wspólne interesy, jak to oni określają 

naszą „Racje Stanu” ich decyzje są nie ko-

niecznie słuszne, delikatnie mówiąc nie 
rozważne. Nie będę rozwijał tematów tak 

przepychanych na wszystkie sposoby me-

dialne jak Trybunał Konstytucyjny, za-

trudnianie i mianowanie na stanowiska 

rangi państwowej swojaków, osób ze świa-

ta czerwonej książeczki ( Kodeksu Karne-
go), dziś jak państwo pozwolicie i cierpliwie 

dotrwacie do końca mojego wywodu poru-

szę temat naszych przyjaciół, naszych są-

siadów. Przewrotnie zacytuję Pawlaka: „ 

Kargul to twój Wróg. Wróg, wróg ale swój 
wróg”. Niegdysiejsi nasi przyjaciele ze 

wschodu zostali odsunięci w niebyt i stali 

się naszymi wrogami, zaś naszym obec-

nym przyjacielem stały się Stany Zjedno-

czone Ameryki Północnej - USA, brat 

„Sam”. Jak uczą nas doświadczenia, nasze 
własne oraz innych narodów to Ameryka-

nie nigdy, ale to nigdy nie mieli i nie mają 

przyjaciół , oni po porostu mają tylko … 

interesy.  

J ako historyk z wykształcenia niejedno-
krotnie spotykałem się z krytyczną oceną 

Jałty w sprawie polskiej, a zwłaszcza USA 

– czytaj Franklina Delano Roosevelt-a za 

przyklapnięcie propozycji Józefa Stalina o 

podzielenie Europy, o przejęciu przez niego 

dominacji na Europą wschodnią. Przez 
wiele lat ten wątek był dla naszej emigracji 

takim czyrakiem w stosunkach Polsko 

Amerykańskich. Liczono też na Anglię - 

Churchilla ale .. wyszło to samo. O tym, że 

na pomocy amerykańskiej nawet Piłsudski 
się zawiódł nie warto wspominać. W wojnie 

polsko – bolszewickiej zwrócił się o broń do 

amerykańców w walce przeciwko Armii 

Czerwonej, amerykanie mieli go w nosie. 

Te interesy właśnie zadecydowały, ze akto-

rzyna Regan po wprowadzeniu Stanu Wo-
jennego w Polsce w celu „ dowalenia ko-

munistycznemu reżimowi” wprowadził 

sankcje gospodarcze. Kogo one dotknęły ? 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Różnica. 



 

 

Zablokowano eksport technologii, zawie-

szono rządowe gwarancje na kredyty, 
wstrzymano dostawy dla rolnictwa, ba , 

nawet polskie samoloty miały zakaz wlaty-

wania w amerykańską przestrzeń powietrz-

ną. Rząd ustami swojego rzecznika praso-

wego J. Urbana właśnie wtedy odwiedziła 

znamienite słowa, że Rząd wyżywi się sam 
ale w d… dostania naród, lecz tego wątku 

aktorzyna z USA jako wielki brat nigdy nie 

podjął.  

D ziś Prezydent RP zrobił sobie zdjęcie z 

Barackiem Obamą. Jest to nasz suk-
ces bo … tygodnik „W Sieci” doniósł, zresz-

tą umieszczając zdjęcie na swojej okładce, 

że „Polska wstaje z kolan. Prezydent Duda 

podbija świat.” Coś nie trybi?! Dlaczego nie 

dodano, że Tanzania również powstaje, bo 

takie samo zdjęcie zrobił sobie ich bonzo 
J.M. Kikete, o Putinie nie wspomnę. W tym 

momencie nasuwa mi się odrobinę złośliwe 

pytanie: czy nasz prezydent miał wizę 

wjazdową i ile go kosztowała . Bo on ewen-

tualnie jako wjazd służbowy, ale jego mał-
żonka, to czy aby z własnej kieszeni opła-

cała wizę w ambasadzie USA w Polsce, czy 

też tam na granicy po przylocie. Osobiście 

chciałbym skorzystać z takiego sposobu 

wizowego w celu odwiedzin u naszego 

„wuja Sama”. To że wizy nadal funkcjonują 
i będą funkcjonować nie muszę przypomi-

nać. Jest to tak pewne jak nasze dozgonna 

wasalska włazidupskość. A ile było obiet-

nic. Już jutro, już za kilka miesięcy, już do 

końca mojej kadencji … W miedzy czasie 
jakaś tam Tanzania i inne plemiona jadą 

sobie do USA bez tych „dowodów zaufania” 

jakim obdarza się „najważniejszego sojusz-

nika”. 

I nny temat to wysyłanie naszych dziecia-

ków na wojny do Iraku, Afganistanu. Da-
liśmy się wziąć na lep jak ta bezwolna głu-

pia mucha. Nie będąc nawet strategiem 

gospodarczo – ekonomicznym każdy wie-

dział i wie, ze celem inwazji na bliskim 

wschodzie była i jest ropa i gaz, a ta walka 
z ówczesnym niby to terroryzmem była to 

tylko pretekstem dla maluczkich. Nawet 

nasz lewicowy Premier L. Miler nabrał się 

na ichnie obiecanki, licząc niby to na kon-

kretny zysk. Nawet w tych strategicznych 

zamiarach uwzględniano nasz udział jedy-
nie w kwestii… odbudowy Iraku zrujnowa-

nego przez wojnę. Na ropie i gazie rękę 

miała trzymać USA ( i skutecznie trzyma 

do dziś). Wysłaliśmy kontyngent 15 tysięcy 

naszych orłów , zginęło 28 (w sumie uby-

tek siły żywej nie duży i iluś set rannych) 

ale po co?! W imię czego?! Podobnie w 

Afganistanie 42 zabitych ponad 1200 ran-
nych i poszkodowanych. Koszt 6 miliardów 

( 6000 000 000 zł). Wysłaliśmy 25 tysięcy 

żołnierzy. Jakże głupawo zabrzmiały słowa 

Ministra Spraw Zagranicznych R. Sikor-

skiego, który powiedział: Że dzięki wysła-

niu naszych junaków do Iraku i Afganista-
nu zyskaliśmy bardzo dużo: mamy w Pol-

sce… stałą obecność wojsk amerykań-

skich. Mamy duże manewry NATO (za któ-

re płacimy z własnej kieszeni). Może nie 

wszyscy pamiętają, ale jednym z bodajże 
największych sukcesów Prezydenta Lecha 

Wałęsy było wyprowadzeni wojsk radziec-

kich z Polski… po to tylko aby wprowadzić 

amerykańskie, jak to mówił Kargul. Ale po 

co?! Rzeczywiście może jestem głupawy, 

ale w przypadku konfliktu zbrojnego zanim 
nasi obrońcy z USA dopłyną, dolecą w oko-

lice Europy, to Ruskie na leniwca raz dwa 

nas odwiedzą kilka razy. To jest matematy-

ka, tego się nie oszuka. No oczywiście ma-

my od naszych obecnych nie druziej a 
fremd samoloty F-16 i związany z nim off-

set , mamy amerykańskie okręty z demobi-

lu. Nie chce się mi nawet rozwijać tego wa-

riackiego pomysłu, bowiem już tyle w tych 

tematach napisano , ze szkoda słów.  

N aszym błędem jest to że zapałaliśmy 
jak zwykle bezgranicznie, po duszam, 

naszą wielką miłością do nowych przyja-

ciół. Bezrozumną miłością jaką jest miłość 

młodej podlotki. Nie ma tam ani odrobiny 

rozwagi, pomyślunku. A jak wspomniałem 

na wstępie z Ameryką (i z innymi krajami 

również) powinny nas łączyć co najwyżej 
interesy i to też z dużą rozwagą, uwzględ-

niając nasz położenie, a co za tym idzie 

koszt transportu. Nikt nie pokusił się nad 

analizą i przyczyną z ekonomicznego 

punktu widzenia oczekiwanych efektów 
wtrącania się Ameryki w kwestie bądź co 

bądź suwerennego państwa jakim jest 

Ukraina. Ameryce zależało i nadal zależy, 

aby w okresie braku konfliktów świato-

wych uzależnić ekonomicznie państwa, z 

których może czerpać zyski. Od tych mu-
rzynów z Afryki za dużo nie da się wyrwać. 

Inaczej ma się sytuacja w kontaktach z 

Państwami europejskimi. Nieopisaną ra-

dość wywołała u mnie informacja, ze sta-

tek z płynnym gazem dopłynął do Polski i 
ma być do zaczątek nowej ery energetycz-

nej z pominięciem Rosji. Hura!, Hura! Ale 

na litość Boga z jakiegokolwiek kościoła, to 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

4            Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015 



 

 

ten ruski gaz jest kwaśny?, ma nie smacz-

ny kolor? To wszystko irunda, (bałagan, 
zamieszanie, byle co, tandeta, rusycyzm od 
niem. Hier und da - tam i z powrotem, bez 
sensu - przyp. JKK), jak to mówią Ruskie. 

On na pewno jest tańszy!. Wystarczy na 

wzór naszych unijnych braci Niemców do-

łączyć szlauch na granicy z Rosją i… nie 

trzeba terminali portowych, wielkich inwe-
stycji, wielkich nakładów. Ja czegoś tu nie 

rozumiem???!!! Dochodzę jednak do pew-

nych wniosków. W naszej narodowej men-

talności ten syndrom dziecięcy: „nie założę 

na złość matce czapki i „odmrożę sobie 
uszy”, w wieku dorosłym jest syndromem: 

co ruskie to złe, bo Smoleńsk, bo cud nad 

Wisłą, bo Katyń, bo Powstanie Warszaw-

skie bo…, kolejne bo i bo. A ja wzorem lat 

dziecięcych nadal uważam, że do swojej 

zabawy, do swojej piaskownicy dobieram 
sobie odpowiednich mi partnerów. Partne-

rów, którzy coś znaczą, którzy traktują 

mnie partnersko na równi z innymi. Uczmy 

się właśnie od Amerykańców, Angoli. Dziś 

do Afryki wysyłajmy fabryki, technologie, 
fundusze na zrobienia „wędki”, a oni tam 

pozostaną. Skończy się wędrówka emi-

grantów. A w ostateczności podstawmy 

statki pełnomorskie, aby te ofiary pseudo 

demokratycznych interwencji USA miały 

możliwość przedostania się przez „wielką 
wodę” do kraju, który te konflikty i te pro-

blemy kolejny raz wywołał. 

P S. 

1° W poprzednich moich komentarzach 

twierdziłem ,ze Kościół Rzymsko – Katolic-

ki poza 1966 rokiem - Orędzie Biskupów 

polskich do Biskupów niemieckich nigdy 

nie występował o pojednanie Polsko – Pol-
skie. Otóż zaświeciło światełko w tunelu. 

Biskupi polscy gremialnie zaczęli nawoły-

wać, apelować o zaprzestanie waśni pomię-

dzy, najprościej mówiąc dwoma wiodącymi 

w obecnie w parlamencie partiami. A ja 

mam pytanie: Co z pojednanie z ateistami, 
agnostykami, ludźmi innych orientacji 

światopoglądowych, a na seksualnych 

kończąc to „pikuś”? To oni akceptują po-

dział naszego społeczeństwa na tych lep-

szych, w którym polskości w Polaku jest 
odpowiednia ilość, (cukru w cukrze) i tych 

innych. A może to tylko obawa, że droga 

którą zmierzają obie partie może spowodo-

wać rozwalenie politycznego układu global-

nego Polsce, który na dzień dzisiejszy jest 

bardzo korzystny dla KK. A przecież... nad 
światem krąży widmo, widmo komuni-

zmu... i tego się właśnie boją - powtórki.  

2° Na zakończeni dodam tylko, ze podsu-

mowaniem 2015 roku zajmę się w najbliż-

szym czasie, lecz mam wrażenie, że będę 
musiał zaciągną opinii neurologa i psycho-

loga bowiem, za cholerę nie mogę pojąć o 

co tu do końca chodzi. Sama Władza to nie 

wszystko, problem w tym aby ją utrzymać. 

W obecnej polityce partii, która w samym 

swoim pojęciu zawiera zwrot Prawo i Spra-
wiedliwość można doszukać się celu – 

osiągnięcia władzy bezgranicznej, ale co 

dalej…? I tego się właśnie boję. 

 Bohdan Makowski s. Władysława  
Giżycko 29.12.2015.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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K oniec roku to moment refleksji, zasta-

nawiania się czy i jak wykorzystaliśmy 

miniony czas i wreszcie okres podsumo-

wań, dokonań. Postanowiłem praktycznie 

pierwszy raz podzielić się z czytelnikami 

miesięcznika olsztyńskiego swoimi reflek-
sjami /wcześniejsze drobne „publikacje” z 

moim podpisem to suche relacje z wyda-

rzeń pisane piórem rzecznika prasowego 

ZG/. Tematem mojej refleksji będzie 

„bilans zamknięcia 2015 roku” naszego 
Stowarzyszenia a dokładnie ocena tego, co 

się wydarzyło od VII KZD, a wiec za ostat-

nich 15 prawie miesięcy. To moja osobista 

ocena, która czasem może byłaby zbieżna 

z tą, którą gdyby mi przyszło dokonać 

„służbowo”. 

Z  reguły ocena to stopień realizacji pla-

nu, nakreślonych zadań i przedsię-

wzięć. Ponieważ na 2015 rok nie został 

nakreślony jakikolwiek plan pracy, więc 

można by zadać pytanie czy jakakolwiek 
ocena jest możliwa. Taka sytuacja zdarzy-

ła się w historii naszego Stowarzyszenia 

po raz pierwszy od lat; drzewiej zawsze 

były plany działań zarówno Zarządu Głów-

nego jak i jego Prezydium. Prezes zadecy-
dował, że w 2015 roku będzie harmono-

gram, ale takiego w Zielonej Górze, na wy-

jazdowym posiedzeniu ZG, nie uchwalono. 

W Legionowie podjęto próbę uchwalenia 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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planu na 2016 rok. Bezskutecznie.  

W arto zapoznać się ze Statutem i co 
on mówi na ten temat. Ale czy statut 

jest najważniejszy? Pojawiają się głosy, że 

powinien on być krótki i zwięzły a pozo-

stałe sprawy związane z funkcjonowaniem 

Stowarzyszenia winny być uregulowane w 

regulaminach. W tej materii nie do końca 
się z tym zgadzam gdyż w naszym Stowa-

rzyszeniu interpretowanie zapisów Statu-

tu jest dokonywane przez każdego, na 

własny użytek. Statut nie powinien pozo-

stawiać najmniejszego marginesu na do-
wolność interpretacyjną. To nie dotyczy 

tylko statutu. Mamy dobre zasady gospo-

darki finansowej, ale ich przestrzeganie 

pozostawia wiele do życzenia. Sądzę, że w 

wielu przypadkach wynika to po prostu z 

nieznajomości tych i innych przepisów. 
Internet, który jest dla niektórych wro-

giem jest kuźnią wiedzy w przypadku wąt-

pliwości.  

W  „ocenianym” okresie odbyliśmy trzy 

posiedzenia ZG w tym dwa wyjazdo-
we. Ich porządek był obszerny, ale z bra-

ku materiałów do dyskusji weryfikowany. 

Tak na dobrą sprawę to jedynie podjęcie 

uchwał o wyróżnieniach nie nastręczało 

trudności. Inne rodziły się w bólach, albo 

nie można było ich podjąć z braku kwo-
rum. A jak realizowane są te podjęte? Czy 

pozwoliły one na uregulowanie jakiejś 

kwestii? Dla przykładu uchwała kolo-

kwialnie nazwana ”o podróżach służbo-

wych”. Nic nie rozwiązała. Może źle się 
wyrażam. Rozwiązała. Ale jak jest realizo-

wana. Strach pisać. A było przecież szko-

lenie w Gołaszewie. Po co?  

VII  KZD, jak wiadomo nie zatwier-

dził zmian w statucie ani nie 

uchwalił regulaminu odznaczeń. Regula-
minu działania ZG, nawet nie przedsta-

wiono delegatom. Sprawozdania Głównej 

Komisji Rewizyjnej nie przyjęto. Deklara-

cja programowa została przyjęta, ale na-

wet nie nadawała się do oceny na posie-
dzeniu ZG w Legionowie mimo umieszcze-

nia takiego punktu w porządku obrad. 

Wydawałoby się, że nowy Prezes i Zarząd 

Główny z impetem, mając świeżo w pa-

mięci porażki zjazdowe, natychmiast we-

zmą się do pracy, aby jak najszybciej tam-
te wymazać. Niestety. Najpierw „na prze-

szkodzie” stanęła skarga Kolegi L.O do 

stosownego organu i brak rejestracji w 

KRS nowego składu Zarządu. Działalność 

została zahamowana. Według mnie zupeł-

nie niepotrzebnie. Zwlekano z wystąpie-

niem do KRS czekając na rozstrzygnięcie 
skargi.  Nikt nie chciał mnie słuchać, gdy 

mówiłem o deklaratoryjności wpisu do 

KRS dotyczącego nowego Zarządu. Była to 

niepowetowana strata prawie pół roku. 

Gdy wreszcie skarga została rozpatrzona i 

dokonany został wpis do KRS to, co stało 
na przeszkodzie, aby zwołać zapowiadany 

już na VII KZD, nadzwyczajny zjazd po-

święcony zmianie statutu? Jeżeli, to przy-

najmniej powołać zespół do jego przygoto-

wania i zabukować przybliżony termin 
jego zwołania. 

O czekując na rozstrzygnięcia prawne, 

podejmowane były pozorne działania. 

A to powołano komisje problemowe, a to 

miało się określić zadania dla członków 

Prezydium ZG w oparciu o schemat orga-
nizacyjny, a to stworzyć portal interneto-

wy. Coraz więcej było i jest dyskusji a co-

raz mniej konkretów. Minęły trzy miesiące 

od posiedzenia ZG w Legionowie a nie ma 

nawet protokołu umożliwiającego podob-
no zgłoszenie działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia. Brak zgłoszenia takiej 

działalności skutkuje tym, że miesięcznie 

pozbawiani jesteśmy, choć nie wiem dla-

czego, kilkutysięcznego wsparcia finanso-

wego. Przyjęty w Legionowie budżet wy-
maga korekt, choć 2016 rok jeszcze się 

nie zaczął. Korekt w dół po stronie przy-

chodów a w konsekwencji i wydatków. 

Chyba, że sięgniemy po odłożone na 

„czarną godzinę” środki.  Z przykrością 
muszę powiedzieć, że nadal jestem skarb-

nikiem tylko na papierze, decyzje rodzące 

skutki finansowe są podejmowane nieraz 

beze mnie, arbitralnie a moje propozycje 

odrzucane/nie tu miejsce na przykłady/. 

Zalecenie GKR o sporządzenie dokumen-
tów dotyczących „przekazania” Stowarzy-

szenia nie są zrealizowane. 

R ok 2015 to rok obchodów XXV lecia 

działalności Stowarzyszenia. W 2014 

roku został powołany, a jakże Zespół, któ-
ry miał przygotować obchody na szczeblu 

centralnym. Przez rok Zespół nawet się 

nie zebrał. Gdybym wspólnie z Kol. Z. K 

nie poświęcił dnia wolnego na opracowa-

nie koniecznych przedsięwzięć w tym te-

macie, nie wiem, jaki przebieg miałyby te 
uroczystości, bowiem i tak wszystko odby-

wało się na przysłowiowy „ostatni dzień”. 

Uczestnicząc w kilku terenowych uroczy-

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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stościach obchodów jubileuszu byłem po-

rażony wysoką i sprawną ich organizacją 
oraz rozmachem, a przecież środki i możli-

wości, jakimi dysponowały organizacje te-

renowe były niewspółmiernie niższe od na-

szych. Mimo wszystko centralne uroczysto-

ści oceniam dobrze. Obawiam się, że to 

było jedyne pozytywne wydarzenie 
„zorganizowane” przez wierchuszkę Stowa-

rzyszenia w tym roku a także od VII Zjaz-

du. Na pewno jedne z nielicznych. 

K to wie, co by było gdyby nie sprawa 

„ubezpieczeń na życie”, jakie priorytety 
byłyby w działaniach Prezesa, Prezydium, 

ZG. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2014 

roku. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego ta 

sprawa umknęła uwadze poprzedniego Za-

rządu Głównego/tak jak sprawa zmiany-

fuzji banku/, który kompletnie nie intere-
sował się nią do czasu Zjazdu. Być może 

byłoby inaczej. W czerwcu 2014 roku Ko-

misja Nadzoru Finansowego wydała 

„Wytyczne….” z oczekiwaniem ich wprowa-

dzenia do 31 marca 2015 r. O ich istnieniu 
„nowe władze” Stowarzyszenia dowiedziały 

się znacznie później. Jeszcze później, mimo 

moich wielokrotnych próśb zostały one 

nam przekazane w wersji elektronicznej 

przez… no właśnie. Przez kogo? Odpowiedź 

nastręcza mi trudności. Śmiem sądzić, że 
w Stowarzyszeniu na palcach jednej ręki a 

może nawet drwala, można policzyć tych, 

którzy przeczytali te wytyczne. Zadałem 

sobie też trochę trudu, aby poznać ich 

„wartość” prawną. Ku mojemu przerażeniu 
dowiedziałem się z opinii wielce szanowa-

nego konstytucjonalisty, że wytyczne KNF 

to bubel, niestanowiący prawa i że na ten 

temat Ministerstwo Finansów ma podobne 

zdanie. Zresztą nawet takiemu laikowi 

prawnemu jak ja, wystarczy przeczytać 
wstęp tych wytycznych żeby samemu dojść 

do takiej konkluzji. I poprzestanę na tym, 

bo kontynuowanie tego tematu zajęłoby 

oddzielny numer OBI i nie wiem czy ten 

numer byłby poczytny jak dotychczasowe. 
Zakończę tylko stwierdzeniem: nie mam 

nic do zarzucenia propozycjom „Warty”, ale 

sposób procedowania od samego początku 

wzbudzał moje zaniepokojenie i jest do dzi-

siaj kontrowersyjny. Moim zdaniem. Zda-

niem, z którym nikt się nie liczy.  

J est taka myśl C. K. Norwida: zły to ptak, 

co własne gniazdo kala. Taką zapewne 

niektórzy wydadzą o moim zachowaniu 

opinię. Ale nie mogę pozostać obojętny na 

trwonienie 25 letniego dorobku Stowarzy-

szenia, choć znam go zaledwie pobieżnie, z 

dokumentów i przekazu a nie z autopsji.  

H istoria ocenia dopiero po czasie, jaką 

niektórzy przywódcy, dyktatorzy, pre-

zesi, prezydenci, itp. mieli wizję państwa, 

firmy czy organizacji i jak te ich wizje reali-

zowali. I jak wiadomo, różnie z tym bywało. 

Czas na refleksję. Wiem, że wielu z nas jest 
już zmęczonych i nie tylko życiem. Nie po-

zwólmy na to, aby jednostka lub niewielka 

grupa zniszczyła to, co przez lata zostało 

wypracowane przez naszych poprzedni-

ków. 

N ikt nie ma patentu na rację, nikt nie 

jest nieomylny. Kto to neguje wcześniej 

czy później będzie musiał to zrozumieć. 

Jestem za silną prezesurą w naszym Sto-

warzyszeniu, ale musi ona wynikać ze sta-

tutu i być rozumiana nie tylko, jako 
uprawnienia, ale i przede wszystkim, jako 

odpowiedzialność. Rozmawialiśmy na ten 

temat kiedyś na Prezydium w Soczewce. 

Miało to się znaleźć w nowym statucie. 

Tymczasem mamy obowiązujący od 2010 
roku regulamin pracy ZG z takimi lapsusa-

mi, że Prezydium może podejmować 

uchwały. Jak to się ma, zatem do wykładni 

naszych stowarzyszeniowych prawników? 

Szkoda ,  ż e  z l e c i l i śmy  k i edyś 

„zatrudnionemu” prawnikowi o wydanie 
opinii na temat jak odwołać prezesa ZW/

O, a nie, czy prezydium może podejmować 

uchwały. Póki co, to jak jest dwóch człon-

ków naszego Stowarzyszenia to są trzy opi-

nie.  

Z daję sobie sprawę, że czytelnikami OBI 

są nie tylko członkowie naszego Stowa-

rzyszenia i dlatego nie piszę a powinienem, 

co powinniśmy zrobić dla poprawy sytua-

cji, która moim i chyba nie tylko moim 

zdaniem nie jest za dobra a przynajmniej 
taka, jakiej oczekują nasi członkowie. Bo 

to oni płacą składki, odprowadzają 1% po-

datku czy uczestniczą w programie ubez-

pieczeniowym.  Na VII KZD obiecaną mieli 

transparentność poczynań władz. A co ma-
ją? Byłem jedynym członkiem prezydium, 

który poparł wniosek Kol. L.O o zwołanie w 

grudniu br. dodatkowego posiedzenia ZG. 

Uważam, że członkowie tego gremium po-

winni mieć wiedzę i uczestniczyć w podej-

mowaniu istotnych decyzji. Zostałem prze-
głosowany. Jak w Sejmie VIII kadencji. 

Wnioskodawca w sposób dostateczny uza-

sadnił swój wniosek. Nie wiem, jakie były 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 33) 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015            7 



 

 

 

8           Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015            9 



 

 

 

10            Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015           11 



 

 

 

12            Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015           13 



 

 

 

14            Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(68)2015           15 



 

 

Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policji w Braniewie spotkali 

się celem podsumowania działalności za 

2015r. oraz podzielili się opłatkiem i zło-

żyli sobie świąteczne życzenia. Z okazji 
XXV-lecia Stowarzyszenia uhonorowano 

również kilka osób medalami. 

W  dniu 12 grudnia 2015r. w Komendzie 

Powiatowej Policji w Braniewie odbyło 

się uroczyste spotkanie Członków Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w 

Braniewie, przeprowadzone przez prezesa 

Koła Tadeusza Kućko. W spotkaniu uczest-

niczył również zaproszony Komendant Po-

wiatowy Policji w Braniewie insp. Grzegorz 

Sieński. 

P odczas spotkania omówiono działalność 

Stowarzyszenia za 2015r. oraz nakreślo-

no plan pracy do dalszej działalności Koła. 

Do głównych celów Stowarzyszenia należy 

jego rozwój, zapewnienie pomocy finanso-
wej osobom potrzebującym, rozszerzanie 

działalności integracyjnej Stowarzyszenia i 

ich rodzin. Coroczne spotkanie miało rów-

nież charakter uroczysty, uhonorowano 

członków Koła medalami XXV-lecia Stowa-

rzyszenia oraz złożono życzenia z okazji 
nadchodzących świąt. 

Medalami XXV lecia uhonorowano: 

 insp. Grzegorza Sieńskiego- Komen-

danta Powiatowego Policji w Branie-

wie 

 Jana Świtalskiego- wieloletniego pre-

zesa Koła 

 Adama Jankowskiego- wieloletniego 

skarbnika Koła 

 Henryka Rycio- wieloletniego członka 

zarządu Stowarzyszenia 

 Wiesława Wojtkiewicza- obecnego 

skarbnika Koła 

 Dariusza Tatar- byłego prezesa Koła 

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Stowa-

rzyszenia medale wręczał Tadeusz Kućko 

Na zakończenie Komendant Powiatowy Poli-

cji insp. Grzegorz Sieński oraz Prezes Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w 

Braniewie Tadeusz Kućko złożyli życzenia 

świąteczne Członkom Koła oraz ich rodzi-

nom. 

Tadeusz Kućko 
Prezes Koła SEiRP w Braniewie. 
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18  grudnia 2015 r 34 osoby związane z lidz-
barskim Kołem SEiRP uczestniczyły w 

wieczorze wigilijno-opłatkowym zorganizowa-
nym w ośrodku wczasowo-wypoczynkowym 
„Zacisze Leśne” oddalonym ok.2,5 km od mia-
sta. Na miejsce spotkania na godzinę 17.00 
koleżanki i koledzy dojechali autokarem wyna-
jętym z zaprzyjaźnionej firmy. W uroczystym 
wieczorze na zaproszenie zarządu lidzbarskiego 

Koła SEiRP uczestniczyli znani od dawna i sym-
patyzujący z organizacją goście, Panowie; Jacek 

Wiśniowski-burmistrz Lidzbarka Warmińskie-
go ,Henryk Brochocki Sekretarz Powiatu w za-
stępstwie za starostę Lidzbarskiego Jana Har-
haja oraz insp. Tomasz Kamiński-Komendant 
Powiatowy Policji w Lidzbarku-Warmińskim. 

P rzybyłych na  spotkanie członków Stowarzy-
szenia, ich rodziny i zaproszonych gości 

przywitał prezes zarządu Koła SEiRP w Lidzbar-
ku-Warmińskim Lucjan Fiedorowicz, który na 
wstępie przekazał zebranym kilka ważnych in-
formacji organizacyjnych a następnie wszyst-
kim złożył serdeczne życzenia w związku z nad-
chodzącymi świętami Bożego Narodzenia i No-
wym 2016 rokiem. 

Z  kolei każdy z gości również przekazał zebra-
nym życzenia od siebie oraz w imieniu re-

prezentowanych urzędów i instytucji. Następnie 
wszyscy w przyjaznej i podniosłej atmosferze, 
przy dźwiękach kolęd dzieląc się opłatkiem 

składali sobie nawzajem indywidualne życzenia 
by następnie zasiąść do wspólnego wigilijnego 
stołu. Na stołach oczywiście przeważały potra-
wy tradycyjne, stosowne do takich właśnie oko-
liczności ale nie tylko. Po oficjalnej i tradycjo-
nalnej części spotkanie przerodziło się w typowo 
koleżeńskie, które trwało do godziny 22.40. 
Część towarzystwa odjechała nieco wcześniej z 
ośrodka we własnym zakresie, natomiast na 

koniec imprezy liczna jeszcze grupa wróciła do 
miasta tym samym autokarem. 

Z arząd Lidzbarskiego Koła SEiRP  wszystkim 
swoim członkom i ich rodzinom, którzy z 

różnych powodów nie mogli uczestniczyć w spo-
tkaniu wigilijnym a szczególnie SENIOROM 
składa  najlepsze życzenia Świąteczne i Nowo-
roczne życząc przede wszystkim zdrowia i tego 
by w przyszłym roku spotkać się przy stole wi-
gilijnym w pełnym składzie .Z wielką przyjem-
nością przekazujemy również radosne życzenia 
Świąteczne i Noworoczne wszystkim Koleżan-
kom i Kolegom z SEiRP woj. Warmińsko-
Mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
Koła SEiRP w WSPol Szczytno.  

DOSIEGO ROKU! 
Lucjan Fiedorowicz 

Przewodniczący WKR 
Prezes Koła SEiRP w Lidzbarku Warm. 
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W  sobotę 28.11.2015 r. w miejscowości Piecki na „Sali Kryształowej”  Rezydencji 

Piecki, odbyła się biesiada andrzejkowa, na której bardzo wesoło bawili się wspól-

nie; członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Mrągowa, sympatycy 

i członkowie Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Pieckach, policjanci z KPP Mrągowo, oraz 

zaprzyjaźniona grupa myśliwych z gminy Piecki i Mrągowo. W przerwach między tańcami 

grupa Emerytów i Rencistów Policyjnych z Mrągowa przedstawiła pełne humoru i satyry 
scenki. Prezes koła SEiRP Tadeusz Malinowski uhonorował Panią prezes zarządu SDW 

Z. Chrostek medalem XXV-lecia SEiRP za wzajemną i owocną współpracę między stowa-

rzyszeniami. Wszyscy biesiadnicy świetnie się bawili  przy kolorowych i suto zastawio-

nych stołach, do późnych godzin nocnych.  
Edward Paga 
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Biesiada w Pieckach 



 

 

„U Bożeny”, w barze, przy kawie, ciast-

kach i urodzinowej lampce czerwonego 

wina spotkali się członkowie Olsztyń-

skiego Koła SEiRP. 

P owodem spotkania, odbycia statusowego 

zebrania, była potrzeba przekazania 
członkom Koła informacji o działalności 

prezydium Koła, Zarządu Wojewódzkiego 

SEiRP, którego członkowie prezydium z 

Olsztyna, są członkami. 

D rugim z bardzo ważnych elementów 
spotkania było uczczenie 90 rocznicy 

urodzin, nestora i założyciela struktur 

SEiRP w Olsztynie, kol. Karola Kuflowskie-

go. Jubilatowi wręczono specjalny adres, 

kwiaty i prezent – zegar z logiem SEiRP-u 

W czasie spotkania poruszono  

 sprawę odpisu 1% od podatku na rzecz 

OPP jakim jest SEiRP,- (zaproponowano 

pomoc w cyfrowym wypełnianiu druków 

PIT i elektronicznym ich wysyłaniu 

przez kol. Marię Kowalewicz księgową 

ZW SEiRP),  

 regulowanie składek członkowskich  

 i poszerzenie liczebności szeregów Koła. 

P odczas zebrania doceniono działalność 
wielu aktywnych członków Koła, wręcza-

jąc im w dowód uznania ich działalności 

medale pamiątkowe 25 Lat SEiRP i ozdo-

bione logiem SEiRP, zegary ścienne. 
 

W ten sposób uhonorowano: 

 Janinę i Lucjana Kołodziejczyków – 

założycieli wraz z Karolem Kuflow-

skim SEiRP w Olsztynie 

 Ewą Naporę – sekretarza prezydium 

ZW 

 Wiesławę Andrzejczak – skarbnika 

Koła SEiRP 

 Juliana Czajkę – prawnika, członka 

prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

 Zbigniewa Skorupskiego – najstarsze-

go członka SEiRP w Olsztynie 

 Jana Bączyka – przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Koła 

  

Zebranie prowadził i życzenia wszelkiej po-
myślności na Święta i na Nowy Rok złożył 

prezes Jerzy K. Kowalewicz 

 
Tekst i zdjęcia; 

Maria i Jerzy K. Kowalewicz 
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Olsztyńskie Koło SEiRP „U Bożeny” 
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16 grudnia w Komendzie Warmińsko – 

Mazurskiego Oddziału Straży Granicz-

nej i Centrum Szkolenia Straży Gra-

nicznej w Kętrzynie odbyło się spotka-

nie służb odpowiedzialnych za porzą-

dek i bezpieczeństwo na Warmii i Ma-
zurach.  

Tradycją stało się spotkanie przy wigi-

lijnym stole wszystkich służb mundu-

rowych z regionu. W tym roku gospo-

darzami „opłatka” byli strażnicy gra-
niczni z Kętrzyna. Przy słowach rado-

snych kolęd, żołnierze, celnicy, poli-

cjanci, strażacy, leśnicy, funkcjonariu-

sze służby więziennej, inspektorzy 

transportu drogowego życzyli sobie 

spokojnych świąt, dziękując też za to, 
co za nami. 

Rok 2012 – pierwsza Wigilia Służb 

Mundurowych  

Można już mówić o tradycji wigilijnych 

spotkań służb mundurowych z Warmii i 
Mazur. Zapoczątkował ją trzy lata temu 

nadinsp. Józef Gdański ówczesny Komen-

dant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Od 

2012 roku, każdego roku inna służba jest 

gospodarzem tego niecodziennego służbo-

wego spotkania. 
Rok 2015  – z wizytą u strażników gra-

nicznych  

W tym roku wszystkie służby zaprosili do 

siebie strażnicy graniczni z Kętrzyna. W 

licznym gronie, przy słowach kolęd wyko-

nanych przez chór szkoły muzycznej 

„Kętrzyńskie Słowiki” przedstawiciele du-

chowieństwa, samorządowcy, strażnicy 

graniczni, żołnierze, celnicy, policjanci, 
strażacy, leśnicy, funkcjonariusze służby 

więziennej, inspektorzy transportu drogo-

wego życzyli sobie spokojnych świąt. Była 

to także okazja do tego, aby sobie wza-

jemnie podziękować za to, co za nami. Za 
wspólne służby, realizacje, działania na 

rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regio-

nu. 

Rok 2016 – Wigilia u leśników  

Po życzeniach i posiłku przy wigilijnym 

stole płk SG Tomasz Semeniuk Komen-

dant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej zapowiedział, że w 

przyszłym roku gospodarzami wigilijnego 

spotkania służb mundurowych będą 

strażnicy leśni. 

Tekst i zdjęcia: 

 ze strony www KWP Olsztyn 

Skopiował: Jerzy K. Kowalewicz 

PS. 

ZW SEiRP w Olsztynie reprezentowali: 

Kol. Kol.: Tadeusz Malinowski—prezes 

Koła SEiRP w Mrągowie i Stanisław Żach 

- prezes Koła SEiRP w Kętrzynie. 

WIGILIA SŁUŻB MUNDUROWYCH  



 

 

D nia 13 grudnia 2015 r. w potoku Białej 

Wisełki w Wiśle Czarnym odbyła się 

jedna z części całego przedsięwzięcia w 

skali kraju, polegająca na Morsowaniu jed-

nocześnie szerokiej rzeszy pasjonatów ką-

pieli w zimnej wodzie.  

D o tej pory nie było takiego wydarzenia 

o charakterze masowym. Wyzwanie to 

podjęli społecznicy, przy udziale samorzą-

dowców, organizacji pozarządowych i osób 

prywatnych. Zanim do tego doszło, w Wiśle 
przedsięwzięcie znalazło uznanie kierow-

nictwa Domu Wypoczynkowego „Pod Bara-

nią”, na czele ze Stefanem Kucierskim, 

który zgodził się na utworzenie bazy na 

terenie obiektu. 

B icie rekordu Guinnessa realizowano 
wielokierunkowo z wymogiem ilości, 

temperatury wody i czasu kąpieli. Zamiast 

minimum 25, pozyskano 32 uczestników, z 

których wielu siebie wcześniej nie znało. 

Większość stanowili członkowie Klubu 
„Szare Morsy” z Jastrzębia-Zdroju. Waru-

nek ilościowy został spełniony. Rejestracja  

Morsów także przebiegła sprawnie. Uzy-

skano od nich pisemną zgodę na przystą-

pienie do kąpieli w warunkach ekstremal-

nych. Kolejnym wymogiem był pomiar cza-

su przebywania w wodzie. Zamiast mini-

malnego limitu trzech minut, uczestnicy 

dobrowolnie zażywali kąpieli, pięć minut. 

Mimo, że temperatura powietrza wynosiła 

plus trzy stopnie C, odczuwalna tempera-

tura była niższa  z uwagi na porywisty 
wiatr z deszczem. Woda była lodowata.  

A trakcji dopełniał wodospad potoku 

Białej Wisełki ( mającego początek w 

górnej partii gór), pod którym 

„baraszkowało” wiele osób. Grupa kąpią-
cych się była wesoła i dominowała atmos-

fera dobrej zabawy w dobrym towarzy-

stwie. Grupa 32 uczestników z Wisły bę-

dzie mile wspominać tę imprezę. Wśród 

nich był Honorowy Prezes  krajowego Sto-

warzyszenia emerytów policyjnych Henryk 
Borowiński wraz z córką Patrycją Borowiń-

ską. 

 

Tekst -Teresa Borowińska 
świadek, która podziwiała uczestników za 
hart ducha i przełamywanie własnych sła-
bości. 
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GUINNESS WORLD RECORDS W WIŚLE 



 

 

W  świątecznej atmosferze w dniu 10 

grudnia 2015 roku od godz. 11.00 w 

Hotelu Maryla w Sopocie przy ul. Sępia 2, 

z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Sto-

warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-

nych w Gdańsku z/s w Gdyni, pod patro-
natem p.o. Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Gdańsku insp. Mariana Szlinger, 

odbyło się już czwarte z kolei spotkanie 

świąteczno - opłatkowe z seniorami policyj-

nymi województwa pomorskiego, którzy w 
bieżącym roku ukończyli 75, 80, 85, 90 i 

95 lat. 

W  spotkaniu uczestniczyło łącznie po-

nad 64 osób, z czego część seniorów z 

osobami towarzyszącymi, w tym 3-ch 

ukończyło 95 lat. Spotkanie to było niepo-
wtarzalną okazją do wspomnień własnych i 

wspólnych przeżyć z dawnych czasów służ-

by, a także wzajemnego poznania obec-

nych losów.   

W  uroczystości wzięli udział Komen-
dant Miejski Policji w Sopocie insp. 

Piotr Bolin, Wiceprezes ZO SEiRP w Słup-

sku – kol. Franciszek Makles, oraz Kape-

lan KWP w Gdańsku ks. prałat dr Bogu-

sław Głodowski. 

W  trakcie spotkania insp. Marian 
Szlinger, z najserdeczniejszymi świą-

tecznymi życzeniami, wręczył osobiście 

wszystkim emerytom - seniorom listy gra-

tulacyjne, kalendarze KWP w Gdańsku 

oraz upominki.  

W  imieniu ZW i ZO za życzenia oraz 

upominki dla seniorów podziękował 

kol. Jan Pietruszewski - prezes ZW SEiRP 

w Gdańsku, który dziękując wspomniał, iż 

emeryci policyjni są wrażliwi na niespra-

wiedliwą krytykę policji, lecz zawsze na 

nich można liczyć. Wręczono również na-

dany przez ZG SEiRP odznakę "Za wybitne 

osiągnięcia dla SEiRP" 80 letniemu senio-
rowi Henrykowi Brunieckiemu członkowi 

SEiRP Koła w Kościerzynie a odznakę wrę-

czył w imieniu ZG SEiRP kol. Jan Pietru-

szewski - prezes ZW Stowarzyszenia w to-

warzystwie insp. Mariana Szlingera. 
Po wzajemnych życzeniach przy opłatku 

wigilijnym i uroczystym obiedzie, przy ka-

wie, herbacie i ciastkach spotkanie zakoń-

czyło się odśpiewaniem toastu 100 lat, z 

życzeniem zdrowiu, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności oraz następnego spotkania. 
Zdj. mł. asp. Adrian Sprengel  z Wydziału 
Prezydialnego KWP w Gdańsku i Henryk 
Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku 
z/s w Gdyni  
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Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim 



 

 

W  dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 

17.00  w restauracji Gryf’ w Koście-

rzynie, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie 

zorganizował spotkanie opłatkowe dla 
członków koła oraz zaproszonych gości w 

osobach - Zastępcy Komendanta Powiato-

wego Policji w Kościerzynie nadkom. T. Ra-

domskiego , Prezesa Koła Powiatowego 

ZEiRP RP w Kościerzynie kol. W. Potrykus 
oraz asp. sztab. Janusza Matrejek- Prze-

wodniczącego Terenowego Koła NSZZ poli-

cjantów w Kościerzynie 

Po wspólnym przełamaniu się opłatkiem i 

złożeniu życzeń od Zarządu Koła głos za-

brał -  nadkom. Tomasz Radomski przeka-
zał życzenia świąteczno-noworoczne od 

kierownictwa i funkcjonariuszy KPP Ko-

ścierzyna, również życzenia od związkow-

ców policyjnych przekazał J. Matrejek. 

Po części oficjalnej spotkania w części ban-
kietowej lokalu wszyscy zasiedli do wspól-

nego stołu przy którym podczas konsump-

cji serwowanych dań w serdecznej i miłej 

atmosferze nadchodzących świąt toczyły 

się ożywione dyskusje dotyczących obecnej 

sytuacji naszego środowiska emeryckiego 
oraz wspomnienia minionych lat służby. 

Spotkanie trwało do późnych godzin wie-

czornych. 

Tekst i zdjęcia Józef Landowski 

W  dniu 12 grudnia 2015 r. Prezes Koła 

nr 10 Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policyjnych w Brzegu kol. Emi-

lian Garbula wraz z Vice Prezesem ds. So-
cjalnych Władysławem Czuczwarą i Janem 

Głowackim przekazali paczki świąteczne 

trzem wielodzietnym rodzinom z Brzegu.  

Zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów spo-

żywczych i słodyczy niezbędnych do orga-
nizacji "Świątecznej Paczki" zorganizowali 

członkowie Koła Nr 10 SEiRP w Brzegu 

woj. opolskie. 

Rzecznik koła Zbigniew Pasternak  
Foto: Jan Głowacki 
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Opłatek  
w Kościerzynie 

Świąteczna paczka 
w Brzegu 



 

 

W  dniu 15 grudnia 2015 roku odbyło 

się uroczyste posiedzenie Zarządu 

Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Z po-

śród zaproszonych gości udział w nim 
wziął Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes Za-

rządu Głównego SEiRP.  Pierwszym uro-

czystym akcentem zebrania było wręczenie 

odznak „Za Wybitne Osiągnięcia dla 

SEiRP” Januszowi Dziedzicowi – Wicepre-
zesowi ZW SEiRP w Krakowie, Czesławowi 

Gaździkowi – Prezesowi Koła SEiRP Kra-

ków-Krowodrza, Stefanowi Grodowskiemu 

– Prezesowi Koła SEiRP w Wieliczce, An-

drzejowi Jurga – Prezesowi Koła SEiRP 

Kraków-Centrum I, Władysławowi Niedba-
ła – b. Wiceprezesowi Koła SEiRP Kraków-

Śródmieście, Piotrowi Styczyńskiemu – Wi-

ceprezesowi ZW SEiRP w Krakowie oraz 

Stanisławowi Szelągowi – Skarbnikowi ZW 

SEiRP w Krakowie oraz „Medali XXV-lecia 
SEiRP” Tadeuszowi Gurgul, Wiesławowi 

Rajca, Leszkowi Wawok oraz Zbigniewowi 

Zdeb. Medale nadano także Zastępcom Ko-

mendanta Wojewódzkiego w Krakowie: 

insp. Jackowi Fabisiakowi oraz insp. An-

drzejowi Płatkowi. 

K olejnym punktem posiedzenia było 

przedstawienie przez Wiesława Lipkow-

skiego – I Wiceprezesa ZW SEiRP w Krako-

wie, informacji o realizacji przez Zarząd 

Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Krakowie przed-

sięwzięć planowanych i bieżących zadań 

statutowo-organizacyjnych w okresie 2015 

roku. Informacje dot. Gospodarki finanso-

wej przedstawił Janusz Dziedzic – Wicepre-

zes ZW SEiRP, informację nt. działalności 

Komisji ds. Gospodarowania Funduszem 

Socjalnym przedstawił jej Przewodniczący 

Stefan Grodowski, działalności Wojewódz-

kiej Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący 
Stanisław Kliś, zasady polityki informacyj-

nej omówił Piotr Styczyński. Zagadnienia 

dot. nowego „Programu ubezpieczeniowego 

SEiRP 2016” omówiła przedstawicielka 

Biura Brokerskiego – Izabela Baszak-
Wolańska. W następnej kolejności głos za-

brał Zdzisław Pietryka, który m.in. odczy-

tał list od Zdzisława Czarneckiego – Preze-

sa Zarządu Głównego SEiRP. 

D rugim uroczystym akcentem zebrania 

było złożenie życzeń świąteczno-
noworocznych wszystkim zebranym przez 

Jana Kaczmarczyka – Prezesa ZW SEiRP w 

Krakowie oraz spełnienie toastu lampką 

szampana i tym akcentem ostatnie w 2015 

roku posiedzenie małopolskiego Zarządu 
zakończyło się. 

Zdzisław Bartula 

Skarbnik i Rzecznik Prasowy ZG SEiRP 
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Uroczyste posiedzenie  
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie 



 

 

W  dniu 18 grudnia 2015 r. członkowie 

mysłowickiego koła Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych spotkali 

się przy wigilijnym stole, by podtrzymując 

wielowiekową tradycję podzielić się opłat-

kiem i złożyć sobie życzenia świąteczno-

noworoczne. Miejscem spotkania był pub 
"Walter", sprawdzony pod kątem jakości 

serwowanych potraw. 

W śród zaproszonych gości byli Wiesław 

Tomanek - wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Mysłowice, Rafał Majchur – prezes 

SKOK Mysłowice oraz asp. sztab. Michał 
Szczęśniak - przewodniczący NSZZ Poli-

cjantów przy KMP Mysłowice.  

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach 

reprezentowali Prezes - Piotr Stypa oraz 

skarbnik - Jacek Jędryszczak.  

M iłym akcentem spotkania było wręcze-

nie odznak  zarządu głównego "Za Za-

sługi dla SEiRP" z dyplomem, oraz okolicz-

nościowych medali upamiętniających 25 
lecie powstania Stowarzyszenia. Odznaki 

otrzymali kol. Andrzej Makowski i Zbigniew 

Ziomka a medale Edward Duliński, Michał 

Szczęśniak, Rafał Majchur, Andrzej Makow-

ski oraz Benedykt Kamiński. 

P odczas spotkania uhonorowano też 

paczkami świątecznymi jubilatów A.D. 

2015, oraz wręczono legitymacje nowoprzy-

jętym członkom stowarzyszenia. 

S ymboliczny opłatek, szczere i serdeczne 

życzenia oraz rodzinna atmosfera spo-
tkania były okazją do wspomnień z czasów 

służby i refleksji nad nieubłaganie mijają-

cym czasem zwłaszcza, że niemal co roku 

ktoś odchodzi na tzw. "wieczną służbę".  
 

Zbigniew Ziomka 
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Opłatek w Mysłowicach. 



 

 

18  
grudnia 2015 roku w Urzędzie 
Miasta Mysłowice na zaprosze-

nie władz samorządowych od-

było się uroczyste spotkanie z udziałem 

Mysłowickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej 

Rady Miasta. Można powiedzieć, że było to 
spotkanie historyczne, pierwsze tego ro-

dzaju w Mysłowicach. O ile Młodzieżowa 

Rada Miasta funkcjonuje już mieście kolej-

ną kadencję, o tyle Mysłowicka Rada Se-

niorów pierwszą kadencję od 2015 roku. 

Było to swoistego rodzaju spotkanie poko-
leń. Należy zauważyć, że miasto Mysłowice 

należy do nielicznych w województwie, a 

nawet w kraju, gdzie powołane zostały do 

życia wspomniane Rady, jako organy o 

charakterze konsultacyjnym, inicjatywnym 
i doradczym. 

W  spotkaniu wzięli udział m. in. : Pre-

zydent Miasta Mysłowice, Pan 

Edward Lasok; Wiceprezydenci  Miasta, 

Pan Grzegorz Brzoska i Bernard Pastusz-
ka; Przewodniczący Rady Miasta Mysłowi-

ce, Pan Grzegorz Łukaszek, sekretarz mia-

sta, naczelnicy i kierownicy jednostek sa-

morządowych. 

W  uroczystym spotkaniu uczestniczyli 
również członkowie Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych w My-

słowicach: Ewa Bryś, Andrzej Makowski i 

Mieczysław Skowron, którzy są zarazem 

radnymi Mysłowickiej Rady Seniorów. 

Spotkanie to było okazją do złożenia  sobie 
życzeń świątecznych i noworocznych oraz 

do licznych dyskusji pomiędzy młodzieżą i 

seniorami, których wspólnym celem jest 

działanie na rzec mieszkańców naszego 

miasta w duchu szeroko rozumianej soli-
darności międzyludzkiej w myśl zasady: 

jeden z drugim, jeden dla drugiego, nigdy 

jeden przeciw drugiemu… 

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron 
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Świąteczne spotkanie pokoleń  
w Mysłowice 



 

 

W  dniu 21 grudnia 2015r o godz. 11.00 
około 41 członków SEiRP puckiego 

Koła spotkało się w świetlicy świątecznie 

wystrojonej Komendy Powiatowej Policji w 

Pucku, by świętować zbliżające się Święta 

Bożego Narodzenia i Nowego 2016 roku. 

Otwierając spotkanie prezes Zarządu Koła 
kol. Zygmunt Rohda przywitał członków 

oraz zaproszonych gości w osobach Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Pucku mł. 

insp. Leszka Gurskiego, proboszcza parafii 

pw. św. Ap. Piotra i Pawła ks. prałata Je-
rzego Kunca a także członka ZW SEiRP w 

Gdańsku z/s w Gdyni rzecznika prasowego 

kol. Henryka Kaźmierskiego.   

M iłym akcentem było wręczenie kol. 

Janowi Kuśnierzowi odznaki "Za Za-

sługi z Dyplomem", którą w imieniu Zarzą-
du Głównego Stowarzyszenia wręczył kol. 

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w 

Gdyni. Przed złożeniem sobie życzeń, głos 

zabrał Komendant Powiatowy Policji w 

Pucku mł. insp. Leszek Gurski, który zło-
żył życzenia świąteczne i noworoczne od 

kierownictwa i funkcjonariuszy. Po odczy-

taniu przez ks. prałata Jerzego Kunca sło-

wa ewangelii, wszyscy członkowie i zapro-

szeni goście łamiąc się opłatkiem składali 

sobie życzenia świąteczne i noworoczne, 
życząc szczególnie zdrowia. 

P o części oficjalnej spotkania przy barsz-

czu i pasztecikach z mięsem a także 

kawie, herbacie i ciastkach w miłej atmos-

ferze świątecznej, toczyły się ożywione dys-
kusje dotyczące obecnej sytuacji naszego 

środowiska emeryckiego oraz wspomnienia 

minionych lat służby. Spotkanie trwało do 

godzin popołudniowych.  

Henryk Kaźmierski  
- rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku 

zdj. Janusz Dereszewski   
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Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński 
Rząd Beaty Szydło zmieni zasady walo-

ryzacji. Będą też jednorazowe dodatki, 

ale w innej wysokości, niż proponował 

gabinet PO-PSL. 

Waloryzacja rozpocznie się 1 marca. Jej 
ostateczny kształt poznamy na początku 

lutego 2016 roku, gdy Główny Urząd Sta-

tystyczny poda aktualne dane za cały rok. 

 O wysokości podwyżki zdecydują dwa 

wskaźniki - inflacja w gospodarstwach 
emerytów i 20 proc. realnego wzrostu płac. 

 Z rządowej prognozy wynika, że z powodu 

deflacji, czyli spadku cen towarów, kwota 

podwyżki będzie niska. 

 Poprzedni rząd szacował, że świadczenia 

wzrosną o 0,52 proc. To oznaczałoby, że 
państwo na waloryzację przeznaczy ok. 

940 mln zł. Tyle zarezerwowano w budże-

cie. 

CZY MOŻE BYĆ MNIEJ  

 Według Łukasza Wacławika z Wydziału 
Zarządzania krakowskiej AGH deflacja li-

czona do celów emerytalnych wyniesie ok. 

0,6 proc., a realny wzrost wynagrodzeń w 

gospodarce to ok. 4 proc. Jego zdaniem 

świadczenia mogą wzrosnąć o 0,20 proc. 

 Inni ekonomiści są większymi pesymista-
mi, wskazują, że waloryzacja może wynieść 

zaledwie 0,1 proc. Pojawiają się też głosy, 

że może być zerowa, wtedy nikt nie dostał-

by podwyżki. 

CO Z KWOTĄ WOLNĄ?  
Ekonomiści są zgodni, że emeryci w przy-

szłym roku muszą się przygotować na naj-

niższą podwyżkę od lat. 

 Jedyną dla nich szansą na wyższe emery-

tury jest podniesienie kwoty wolnej od po-

datku, którą obiecują politycy PiS. Wice-
premier i minister rozwoju Mateusz Mora-

wiecki wyjaśniał niedawno, że jest za stop-

niowym podnoszeniem kwoty wolnej do 8 

tys. zł. Niewykluczone również, że kwota 

wolna zostanie podniesiona tylko biedniej-
szym podatnikom. 

 PiS zapowiada, że zwolni najniższe emery-

tury i renty z podatku PIT. Jeszcze nie ma 

projektu ustawy i nie wiadomo, czy i kiedy 

proponowane zmiany wejdą w życie. 

NIEWIELKIE PODWYŻKI  
 Przy waloryzacji na poziomie 0,20 proc. 

najniższa emerytura i renta, a także naj-

niższa renta rodzinna i renta z tytułu cał-

kowitej niezdolności do pracy oraz renta 

rolnicza wzrośnie z 880,45 zł do 882,21 zł 

(o 1,76 zł). Emerytura w wysokości 2000 - 

o 4 zł. 

Tak niewielkie podwyżki mogą wywołać 

niezadowolenie emerytów i źle wpłynąć na 

wizerunek rządu. 
 Dlatego gabinet Beaty Szydło rozważa 

zmiany w zasadach waloryzacji. 

POZOSTAJE DAWNY WSKAŹNIK  

 Według naszych informacji jednym z moż-

liwych wariantów jest pozostawienie 
wskaźnika waloryzacji na poziomie 0,52 

proc., tak jak szacował rząd PO-PSL. 

 Po takiej zmianie: 

 + najniższa emerytura i renta wzrośnie 

z 880,45 do 885 zł - o 4,57 zł; 

 + średnia emerytura w wysokości 2100 

zł wzrośnie do 2110,92 - o 10,92 zł; 

 + świadczenie przedemerytalne - 

1027,39 - zwiększy się o 5,34 zł; 

 + średnia renta - 1602 zł - będzie wyż-

sza o 8,33 zł; 

 + średnia renta rodzinna - 1826 zł - 

wzrośnie o 9,49 zł; 

 + średnia emerytura pomostowa - 2415 

zł - wzrośnie o 12,55 zł. 

 Waloryzowane będą też dodatki: 

 + dodatek pielęgnacyjny, dodatek za 

tajne nauczanie - 208,17 zł - wzrośnie 

o 1,08 zł; 

 + dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy 

wojennego całkowicie niezdolnego do 

pracy i samodzielnej egzystencji - 
312,26 zł - wzrośnie o 1,62 zł; 

 + dodatek dla sierot zupełnych - 

391,26 zł - wzrośnie o 2,03 zł; 

 + dodatek kombatancki - 208,17 zł - 

wzrośnie o 1,08 zł. 

JEDNORAZOWE DODATKI  

 Aby zrekompensować emerytom niewielką 

waloryzację, zaplanowano specjalne jedno-
razowe dodatki. Poprzedni rząd zdecydo-

wał, że dostaną je w przyszłym roku eme-

ryci i renciści, których świadczenie nie 

przekracza 2 tys. Zarezerwowano na ten 

cel 1,4 mld zł. 
Nowy rząd zmienił szczegóły pomocy: 

 + dodatek w wysokości 400 zł netto do-

staną osoby, których świadczenie nie 

przekracza obecnie 900 zł; 

 + dodatek w wysokości 300 zł netto 

przeznaczony jest dla tych, których 

obecne świadczenie mieści się w kwo-
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tach 900-1100 zł; 

 + dodatek w wysokości 200 zł netto - 

dla osób z emeryturą 1100-1500 zł; 

 + dodatek w wysokości 50 zł netto - dla 

osób z emeryturą 1500-2000 zł. 

W porównaniu z poprzednią najbiedniejsi 
emeryci dostaną o 50 zł netto więcej, a oso-

by z grupy 1500--2000 zł dostaną o 50 zł 

netto mniej. 

 Z dodatku nie będą potrącane składka 

ubezpieczeniowa oraz podatek. Dzięki temu 
cała kwota trafi do kieszeni emerytów i ren-

cistów. 

DLA KOGO DODATKI?  

 Dodatki, jak wynika z projektu posłów PiS, 

dostaną m.in. emeryci i osoby mające rentę 

z tytułu częściowej lub całkowitej niezdol-
ności do pracy, osoby na rencie rodzinnej, 

socjalnej lub wypadkowej. 

Ponadto Polacy na zasiłkach i świadcze-

niach przedemerytalnych czy nauczyciel-

skich świadczeniach kompensacyjnych oraz 
osoby pobierające pomostówkę z ZUS. 

 Dodatki dostaną też emeryci i renciści z 

KRUS oraz służb mundurowych, którym 

świadczenia wypłaca Zakład Emerytalny 

MON czy MSWiA. 

LICZYMY KWOTY  
 Przy wypłacie dodatków decydować będą 

wszystkie świadczenia wypłacane przez 

ZUS czy KRUS, a nie tylko sama emerytu-

ra. 

 W projekcie ustawy czytamy: "Przy ustala-
niu wysokości świadczenia uwzględnia się 

kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pie-

lęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupeł-

nych oraz innymi dodatkami lub świadcze-

niami pieniężnymi przysługującymi na pod-

stawie odrębnych przepisów (...)". 
 Przykład. Pani Anna z Wrocławia od 25 lat 

jest na emeryturze. Pobiera z ZUS 1400 zł 

emerytury. Powinna dostać 200 zł netto 

dodatku, bo mieści się w przedziale od 

1100 do 1500 zł. 
Ale z racji tego, że pani Anna skończyła 75 

lat, ZUS wypłaca jej jeszcze 208,17 zł do-

datku pielęgnacyjnego. 

Łącznie pani Anna dostaje z ZUS 1608,17 

zł, a to oznacza, że dostanie mniejszy doda-

tek, bo tylko 50 zł netto. Po dodaniu dodat-
ku pielęgnacyjnego jej świadczenia wskaku-

ją do wyższego przedziału - tego od 1500 do 

2000 zł. 

W projekcie czytamy, że "gdy osoba upraw-

niona pobiera więcej niż jedno świadczenie, 
to przy wyliczaniu wysokości dodatku su-

muje się oba te świadczenia". 

 Do renty rodzinnej, do której jest upraw-

niona więcej niż jedna osoba, przysługuje - 

jak czytamy w projekcie - tylko jeden doda-
tek. 

6,5 MLN OSÓB Z DODATKAMI  

 Jednorazowy dodatek ma być wypłacony 

6,5 mln osób. Według rządu dostanie go 60 

proc. emerytów i rencistów z ZUS oraz 

wszyscy pobierający emerytury i renty z 
KRUS. Dodatki będą wypłacone tylko jeden 

raz - w marcu przyszłego roku wraz z walo-

ryzacją. 

Nie trzeba będzie składać żadnych dodatko-

wych wniosków. ZUS, KRUS lub zakłady 
emerytalne MSW czy MON same obliczą, ile 

kto powinien dostać. 

ZWIĄZKOWCY: PODNIEŚĆ O 200 ZŁ  

- Dziś minimum socjalne to 1070 zł, a eme-

rytura minimalna to 880 zł. To jest dramat, 

zwłaszcza w jednoosobowych gospodar-
stwach emeryckich. Z czego emeryt ma za-

płacić za mieszkanie? Proponowaliśmy więc 

- żadnych jednorazowych dodatków, bo to 

psuje system i nie rozwiązuje problemu. 

Emeryci, owszem, się ucieszą, ale ich eme-
rytura nadal będzie niska. Lepiej podnieść 

najniższe świadczenia o 200 zł. To jest naj-

lepsze rozwiązanie - mówi Wiesława Tara-

nowska, wiceprzewodnicząca OPZZ. 

 Premier Beata Szydło przyznała w exposé, 

że zdaje sobie sprawę z tego, iż emerytury 
są niskie. 

 "Wielkim wyzwaniem jest sprawa niskich 

emerytur. Podobnie jak w latach 2005-07 

będziemy dążyli do ich podnoszenia, w 

szczególności jeśli chodzi o emerytury naj-
niższe, niepozwalające na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb". 

 Dalej pani premier mówiła, że "możliwości 

zapewnienia przez państwo godnego życia 

starszemu pokoleniu uwarunkowane są 

głównie poziomem PKB". 
EMERYTURY CZĘŚCIOWE  

 Wprowadzono je przy okazji podniesienia 

wieku emerytalnego do 67 lat. 

 Z emerytur częściowych można skorzystać 

po spełnieniu dwóch warunków. 
 Pierwszy to wiek. Kobiety o częściową będą 

mogły wystąpić, gdy skończą 62 lata, męż-

czyźni - 65 lat. 

 Warunek drugi to staż. Dla kobiety przy-

najmniej 35 lat, dla mężczyzny - 40. 

 Obecnie z częściowych mogą korzystać je-
dynie mężczyźni. Kobiety będą mogły na nie 

przejść najwcześniej w 2021 r. Będą to pa-

nie urodzone w pierwszym kwartale 1959 r. 

 Uwaga! Emerytury częściowe mają znik-
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nąć, gdy Sejm przegłosuje propozycję PiS o 

obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni). 
 Emerytura częściowa to 50 proc. ustawo-

wej emerytury, a z naszych informacji wy-

nika, że będzie waloryzowana o taki sam 

wskaźnik jak wszystkie inne świadczenia. 

 Przedstawiciel resoru pracy zapewnił nas, 

że osobom na emeryturze częściowej bę-

dzie wypłacany cały jednorazowy dodatek.  
 *Wszystkie kwoty wymienione w artykule 
są kwotami brutto, chyba że zaznaczono 
inaczej 
Za Gazetą Wyborczą, 22.12.2015 r. 
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Za parę dni rozpocznie się kampania 

rozliczeń podatkowych. Miliony podat-

ników mogą przy okazji odebrać fisku-

sowi część swojego podatku. To nawet 

tysiące złotych. 
Hitem będzie, tak jak w kilku ostatnich 

latach, ulga na dzieci. Obecnie obowiązu-

ją wyższe odliczenia dla niektórych ro-

dzin. Ulgę "pod choinkę" może dać prze-

kazanie darowizny przed końcem roku i 
oddanie krwi. 

 DUŻO DZIECI, DUŻA ULGA  

 Ulga na dzieci to najpopularniejsze i naj-

większe odliczenie. W 2014 r. skorzystało 

z niej ponad 4 mln podatników. Objęła 

prawie 6,5 mln dzieci. W kieszeniach ro-
dziców zostało prawie 5,6 mld zł.  

Obecnie obowiązują wyższe limity ulgi dla 

rodzin wielodzietnych. Odpisy na trzecie i 

kolejne dziecko w rodzinie wzrosły o 20 

proc.  
 W PIT za 2015 r. rodzice i opiekunowie 

odpiszą od podatku: * na pierwsze dziec-

ko: 1112,04 zł; * na drugie: 1112,04 zł, * 

na trzecie: 2000,04 zł, * na czwarte i każ-

de kolejne dziecko w rodzinie: 2700 zł. 

Rodziny z jednym dzieckiem z rocznymi 
dochodami powyżej 112 tys. zł nie będą 

miały ulgi. To się nie zmieniło. Podobnie 

jak ograniczenie dostępu do ulgi dla osób 

samotnie wychowujących jedno dziecko w 

związku pozamałżeńskim. Mogą skorzy-
stać z ulgi tylko wtedy, gdy ich roczny 

dochód nie przekracza 56 tys. zł.  

DOPŁATA OD PAŃSTWA  

 Do niedawna, jeśli rodzic odprowadzał 

niski podatek, bo mało zarabiał, tracił 

część ulgi. Miał za mało podatku, by ją 
odpisać w całości. Teraz, gdy rodzicom 

zabraknie podatku do odliczenia, fiskus 

dopłaci do pełnego limitu odpisu, by mo-

gli odpisać 100 proc. ulgi. 

 Aby nie zniechęcała do pracy i nie stała 
się zapomogą, dopłata do podatku nie 

może przekroczyć łącznej kwoty zapłaco-

nych składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. – Warunkiem zwrotu jest 

opodatkowana i oskładkowana praca 
przynajmniej jednego z rodziców. Ma to 

stymulować wsparcie rodzin, w których 

praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzy-

mania – wyjaśniało Ministerstwo Finan-

sów. 

 Jego zdaniem takie rozwiązanie przy oka-
zji pomaga walczyć z szarą strefą i promo-

wać legalne zatrudnienie, bo osoby pracu-

jące bez umowy nie dostają zwrotu podat-

ku i są pozbawione ubezpieczeń społecz-

nych, których koszty zwróciłoby im pań-
stwo w postaci ulgi. 

 PUŁAPKA NA PODATNIKÓW  

 Wyższe limity ulgi i dopłaty do pełnego 

odliczenia mogły się okazać pułapką dla 

rodzin z bardzo niskimi dochodami. Dzię-

ki wyższym ulgom i dopłatom przestawa-
łyby spełniać kryteria dochodowe upraw-

niające do świadczeń rodzinnych. Eksper-

ci podatkowi ostrzegali, że około 70 tys. 

rodzin mogłoby stracić uprawnienia do 

świadczeń, których nowa ulga nie zre-
kompensuje.  

 Poprzedni rząd zdecydował, że po prze-

kroczeniu progu dochodowego świadcze-

nie rodzinne nie jest odbierane w całości. 

Rodzic traci tylko jego część, "świadczenie 

jest pomniejszone o kwotę, o którą do-
chód przekroczy próg" uprawniający do 

wypłaty świadczenia. 

 ULGA MA WARUNKI  

 Tak jak do tej pory ulga obejmuje:  

 dzieci małoletnie;  

 dzieci bez względu na wiek, które 

otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub 

rentę socjalną;  

 dzieci do ukończenia 25 lat uczące 

się lub studiujące.  

Uwaga! Na pełnoletnie dzieci uczące się i 

pracujące nie należy się ulga, bo same są 

podatnikami i rozliczają się z fiskusem. 

Nie przepada, jeśli dziecko zarobi w roku 
podatkowym nie więcej niż 3089 zł. Ulgi 

nie pozbawia rodzica także renta rodzinna 

dziecka. 
(Ciąg dalszy na stronie 32) 

Ulgi w PIT 2015. 



 

 

 Ulga przysługuje, jeśli w roku podatko-

wym:  

 podatnik wykonywał władzę rodziciel-

ską;  

 * pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim mieszkało;  

 * sprawował opiekę poprzez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na podsta-

wie orzeczenia sądu lub umowy za-

wartej ze starostą. 

Z odpisu mogą korzystać podatnicy żyjący 
w konkubinacie. Ulgę odpisuje opiekun 

prawny dziecka.  

 Limit ulgi jest ustalany proporcjonalnie do 

liczby miesięcy, przez które wychowuje 

dziecko. Za każdy miesiąc ma do dyspozycji 

jedną dwunastą ulgi. 
 Odpis przysługuje rodzicom i opiekunom 

prawnym, jeśli podatek od dochodów płacą 

wedle skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 

proc. Z ulgi nie korzystają przedsiębiorcy, 

którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem, 
ani ci, którzy płacą liniowy PIT.  

Poza ulgą pozostają dzieci rolników, którzy 

nie płacą podatku od dochodów osobistych. 

Zaświadczenia i dokumenty  

 W zeznaniu podatkowym za 2015 r. trzeba 

podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ich 
imiona i nazwiska, numery PESEL i daty 

urodzenia. Jeśli fiskus zażąda, trzeba też 

będzie przedstawić np.  

 odpis aktu urodzenia dziecka,  

 zaświadczenie sądu rodzinnego o 

ustaleniu opiekuna prawnego dziec-

ka,  

 odpis orzeczenia sądu o ustaleniu 

rodziny zastępczej lub umowę zawar-
tą między rodziną zastępczą a staro-

stą,  

 zaświadczenie o uczęszczaniu pełno-

letniego dziecka do szkoły.  

ULGA NA INTERNET  

 W rozliczeniach za 2015 r. będzie mogło z 
niej skorzystać około 400 tys. osób. W 2012 

r., czyli tuż przed ograniczeniem ulgi, sko-

rzystało z niej ponad 4 mln podatników. 

Dawniej ulga kosztowała budżet państwa 

blisko 0,5 mld zł rocznie, w rozliczeniu za 

zeszły rok – trochę ponad 40 mln zł. W 
2013 r. resort finansów zdecydował, że ulga 

straciła rację bytu, bo internet się upo-

wszechnił, a dostęp do niego staniał. 

Teraz przysługuje podatnikowi w dwóch 

następujących po sobie latach podatko-

wych, jeżeli wcześniej nie korzystał z tego 

odliczenia. Rząd tłumaczył, że chodzi o to, 

by ulga była dla osób zaczynających korzy-

stać z internetu. I tylko one będą mogły od-
pisać wydatki na internet w PIT za 2015 r.  

 Limit jak dotychczas – 760 zł rocznie do 

odpisania od dochodu. 

 Odliczeniu podlegają udokumentowane 

wydatki na dostęp do sieci, także mobilny. 

Nie jest już wymagana faktura VAT. 
 SPOSÓB NA STRACONĄ ULGĘ  

Wystarczy zmiana umowy z dostawcą inter-

netu i przepisanie jej na osobę, która do tej 

pory z ulgi nie korzystała.  

Przykład. Weźmy małżonków X. Jeśli dotąd 
wydatki na internet odpisywała pani X, bo 

na nią operator wystawiał fakturę VAT, to 

mogą zmienić umowę, tak by faktury otrzy-

mywał pan X. Skoro nie odliczał ulgi w swo-

im zeznaniu, będzie mógł to zrobić teraz. 

Nie ma znaczenia, czy małżonkowie zamie-
rzają się rozliczać razem czy osobno. 

 Przykład. Jeśli faktury za internet wysta-

wiane są na dwie osoby, np. obydwoje mał-

żonków, ale dotąd tylko jedno z nich odpi-

sywało ulgę, teraz będzie to mogło zrobić 
drugie. Nie jest potrzebna zmiana umowy.  

Przykład. Do tej pory z ulgi korzystali rodzi-

ce. Teraz ją stracili. Ale mieszkające z nimi 

dziecko skończyło się uczyć i zaczęło zara-

biać. Jeśli w zeszłym roku zmienili umowę 

na dostawę internetu tak, by faktury były 
wystawiane na dziecko, ma ono prawo do 

ulgi. 

 WYŻSZA KWOTA WOLNA? POCZEKAMY  

 PiS i Andrzej Duda obiecywali w kampanii 

wyborczej podwyżkę kwoty wolnej. Kiedy 
ona nastąpi i jak będzie wyglądała – nie 

wiadomo. Z pewnością w czasie rozliczeń za 

2015 r. będziemy korzystali ze starej kwoty 

wolnej – 3091 zł.  

Prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy 

podnoszącej kwotę wolną do 8002 zł od po-
czątku 2016 r., ale na razie podwyżki nie 

będzie. Możliwe, że kwota wolna wzrośnie 

od początku 2017 r. Część polityków PiS 

mówi, że być może będzie rosła stopniowo i 

że od pewnego poziomu dochodów będzie 
malała, aż do zera.  

 INNE ULGI  

Ulga za darowizny. Jej limit to 6 proc. rocz-

nego dochodu podatnika. Odliczeniu od 

dochodu podlegają darowizny na rzecz or-

ganizacji działających w sferze pożytku pu-
blicznego i na cele kultu religijnego. Nawet 

100 proc. dochodu można odpisać w za-

mian za darowizny na działalność charyta-

(Ciąg dalszy ze strony 31) 
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tywno-opiekuńczą Kościołów. 

Ulga za krew. W limicie ulgi za darowizny 
mieści się odpis dla honorowych dawców 

krwi. Odliczeniu podlega oddana liczba 

litrów krwi pomnożona przez kwotę ekwi-

walentu – w 2015 r. to 130 zł. Jeśli hono-

rowy dawca w ciągu roku oddał bezpłatnie 

półtora litra krwi, do odpisu będzie miał 
195 zł.  

Do odliczenia potrzebne są: * zaświadcze-

nie o wartości oddanej bezpłatnie krwi ze 

stacji krwiodawstwa; * oświadczenie stacji 

krwiodawstwa o przyjęciu krwi. 
 * Ulga odsetkowa. Dzięki niej od dochodu 

można odliczyć odsetki od kredytu miesz-

kaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. 

To, ile można odpisać, zależy od roku 

ukończenia inwestycji objętej kredytem. 

 Jeśli kredyt jest wyższy, odliczyć można 
odsetki przypadające proporcjonalnie na 

część kredytu, która mieści się w limicie 

ulgi. 

 * Ulga rehabilitacyjna. Ulga obejmuje wy-

datki, które mają ułatwić funkcjonowanie 
osobie niepełnosprawnej, np. na leki. 

Większość wydatków nie jest limitowana. 

Odpisuje się nadwyżkę ponad kwotę 100 zł 

miesięcznie (nie ma górnego limitu). 

 * Ulga za oszczędzanie na emeryturę. Moż-

na oszczędzać na emeryturę na indywidu-
alnym koncie zabezpieczenia emerytalnego 

(IKZE). Razem z indywidualnym kontem 

emerytalnym (IKE) to ostatni z trzech fila-

rów naszej przyszłej emerytury, obok czę-

ści pochodzącej z ZUS (pierwszy filar) i 
okrojonego otwartego funduszu emerytal-

nego (drugi). Pieniądze wpłacone na IKZE 

można będzie odliczyć od dochodu w PIT – 

limit odpisu to do 4 proc. wynagrodzenia 

(ściślej, podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenie emerytalne) za 2015 r., nie 
więcej jednak niż 4750,80 zł (ciut więcej 

niż przed rokiem).  

Ale uwaga! Pieniądze podjęte z IKZE trzeba 

będzie doliczyć do dochodu i zapłacić od 

nich podatek. Liczyć się będą stawki PIT 

aktualne w momencie wypłaty. 
 1 PROC. WARTO DAĆ  

Organizacji uprawnionych do przyjmowa-

nia 1 proc. podatku jest kilka tysięcy. Licz-

ba osób, które się na to decydują, rośnie z 

roku na rok. Zwiększa się też kwota podat-
ku przekazana OPP.  

 Przekazanie 1 proc. jest bardzo łatwe. W 

zeznaniu rocznym PIT podatnik wylicza 

tylko kwotę 1 proc. i wskazuje fundację czy 

stowarzyszenie, które chce wesprzeć. Pie-

niądze przelewa fiskus. Nie podaje już jak 
dawniej nazwy wybranej OPP, lecz tylko 

numer KRS (numery są w rejestrach orga-

nizacji uprawnionych do przyjmowania 1 

proc. podatku).  

 Ulgi w PIT  
Rok zakończenia inwestycji  Kwota, którą 

można odpisać   

 2007 189 000 zł  

 2008 212 870 zł  

 2009 243 460 zł  

 2010 264 810 zł  

 2011 325 990 zł  

 2012 279 160 zł  

 2013 325 990 zł  

 2014 325 990 zł  

 2015 325 990 zł  

 
Za Gazetą Wyborczą. 29.12.2015 r. 
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przyczyny odrzucenia tego wniosku.  

Nie podając żadnych powodów mamy do 

czynienia z arogancją tak często goszczącą 

ostatnio w polityce. Czy musi być także w 

Stowarzyszeniu? Nie, bo nie. Tak najlepiej, 

jak nie ma się innych argumentów albo 
jak chce się kogoś zlekceważyć. Czy takie 

procedury zawiera Statut?  

W  swoim życiu zawodowym zawsze 

przedkładałem dobrą atmosferę nad 

sprawy zarobkowe. Dotyczyło to nie tylko 
pracy w cywilu, ale i służby. Tej zasady 

nie wyzbyłem się na emeryturze, działając 

społecznie. Męczące jest przebywanie 

wśród innych, nastawionych wrogo do mo-

jej osoby tylko dlatego, że zawsze byłem, 

jestem i będę prostolinijny /to zostało na-

zwane upierdliwością/. Jako skarbnik nie 

muszę być lubiany. To normalne. Mogę 

odejść, bo takie są oczekiwania jednej a 
może więcej osób. A może to one powinny 

odejść?  Czekam na ewentualne głosowa-

nie. A na razie, robię swoje. Ocenę pozo-

stawiam innym. Nie chwalę się, że wszyst-

ko robię najlepiej. Bo za to staje się w ką-
cie. 

Zdzisław Bartula 
Skarbnik i Rzecznik Prasowy ZG SEiRP 

QUO VADIS SEiRP? (cd ze str. 7) 



 

 

O zaciskaniu pasa 

Ci, co do zaciskania pasa 

   nakłaniają 

i wtedy od mądrości swojej 
   się puszą, 

bólu zaciskania pasa nie 

   znają, 

oni akurat robić tego nie 

   muszą. 
 

Nie muszą czynić tego 
też ci współobywatele 

co w bród mają wszystkiego 

i zawsze wypchane portfele. 
 

Po cóż tu obłudne wywody, 

gdy polityczna klasa 

bez najbiedniejszych zgody 
wciąż dociska im pasa. 
 

Tych, co mają głośne nazwi-

ska, 

jak też zasobne trzosy, 

dziwi, że od tych którym się 

  pasa dociska 
dochodzą wprost wrogie od

   głosy. 
 

Ci, biedni, poczciwi  

   ludziska, 

wieściom od elit nie dają  

   posłuchu, 

gdy pas się zaciska 
tylko na ich brzuchu. 
 

Biedacy ci różne pomysły 

mają, 

nawet z rozpaczy chwytają 

  za sznurek, 

wcześniej posłusznie pas na 
 żebrach zaciskają 

dopóki na nim nie zabraknie 

   dziurek. 
 

Czy stać ich na inne  

   nastroje, 

gdy pas się zaciska, aż żebra 
   ugniata 

każda wytrzymałość ma  

  granice swoje 

co nawet nie boją się bata. 
 

A co z przypadkiem takim, 

innym, niż za króla Sasa, 
gdy zaciskać już nie ma  

   na czym 

i nie ma za co kupić pasa? 
 

Człowiek z takiej biedy, 

gdy zewsząd otacza go  

   niełaska 
może tylko powiesić się  

   wtedy 

na byle sznurku, z braku 

   paska. 

Rozliczeniowy amok 

Jest politykiem pośredniego 
   formatu, 

ale z braku władzy przeżywa 

    męki. 

Dla pozyskania sobie  

   elektoratu 

wykorzystuje polskie lęki. 
 

Ma obłędny wzrok, 

jakby ogarnął go amok. 

To znak jego oblicza, 

gdy przeciwników swych 

   rozlicza. 
 

On nie wybacza im niczego 
i pragnie upokorzyć z nich 

   każdego. 

Wtedy, jak maczetą,  

  językiem włada 

jakby kijem słowami  

   ich okłada. 
 

Czy przeciwnik jest  
rzeczywisty czy urojony 

nie ma dlań znaczenia. 

Tak musi być uderzony, 

by nie miał prawa  

  do istnienia. 
 

Prawo w pogardzie jest  
   u niego, 

swą zajadłością jakby  

   się okadza. 

Bije na oślep, na lewo  

  i prawo każdego, 
bo jego jedynie pociąga  

   władza. 
 

Wyziera z niego autokrata, 

otacza się ludźmi o tych  

 samych pokrojach, 

których interes z jego  

 interesem się splata, 
a razem żerują na ludzkich 

   nastrojach. 
 

Wykorzystuje demokratycz-

ną swobodę, 

do przekroczenia wszelkich 
 granic mu blisko, 

wielu ludziom wyrządza 

   szkodę, 

a z Polski robi pośmiewisko. 
 

Nie można uciec tu  

   od pytania, 
jak długo widowisko będzie 

   trwało, 

czy dla poskromienia drania 

zrobił on złego jeszcze  

   za mało? 

Tło i kontrasty 
Tła i kontrastu związek 

    trwa. 

Jego strony mają cechy  

    takie, 

że bez kontrastu i tła 

życie byłoby nijakie. 
 

Są na to przykłady liczne. 

Wszystkich wymienić się  

   nie da, 

wystarczą tu przykłady  

  symboliczne: 

piękno-brzydota, dobro-zło, 
  bogactwo-bieda. 
 

Piękno to wartość pożądana, 

z daleka często widnieje, 

jest wszakże prawda znana 

w pełni na tle brzydoty 

    – jaśnieje. 
 

Dobro i zło, kontrasty dwa. 
By dobro we wszystkim 

  ujawniło walory, 

potrzebne jest mu zło  

  w postaci tła, 

które uwydatnia jego kolory. 
 

Nad skutkami relacji  
  bogactwo-bieda 

mędrcy od dawna się biedzą, 

czy kiedyś skutki te  

  usunąć się da 

uczeni tego jeszcze  
   nie wiedzą. 
 

Na razie bogaci o wszystkim 

   decydują, 

bieda cicho piszczy. 

Obydwa te stany  

  kontrastują 

i bogactwo na tle biedy 
   błyszczy. 
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Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 



 

 

 

W biurze ZW SEiRP w Olsztynie 
W środy, w godz. 10.00 - 12.00, Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW, 
prowadzi nieodpłatnie doradztwo i komputerowe wypełnianie druków  

rozliczeń podatkowych za 2015 r. 
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Okładka pierwsza: Kawałek zimy w Jakubowie/Olsztynie 

Okładka końcowa: Cykl: Ludzie Olsztyńskiego SEiRP  
Karol Kuflowski 

Jeden z założycieli olsztyńskich struktur SEiRP 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0416 2430 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 

pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie 

 

Informuje: 
 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości 
przez Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w 

Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”) 

Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają 

użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia 

tai-chi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia 
fizycznego i psychicznego.) 

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowied-

nie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu: 

Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.15. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czyn-

nych policjantów. 
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