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21 maja 2011 

Z cyklu: Emerytem by ... 
Bartoszyczanie w 
Olsztynie. 
Sposobów na „bycie emerytem” 
jest tyle ilu ch tnych do przej cia 
w ten stan. Bartoszyczanie miesz-
kaj cy  w  Olsztynie,  a  jest  ich  ju  
spora gromadka, zorganizowali si  
i przynajmniej raz do roku spoty-
kaj  si , by porozmawia  o „swoich 
sprawach”. 
Rok temu by  to piknik na strzelni-
cy LOK w Jakubowie. Pod koniec 
kwietnia Bartoszyczanie, którzy s  
absolwentami Liceum Ogólno-
kszta cego im. Stefana erom-
skiego spotkali si  w kawiarni 
„Korona” w Olsztynie. 

Dobrymi duchami sprawczymi 
przedsi wzi cia s : Zbyszek Lubie-
jewski - siatkarz, olimpijczyk i Ta-
deusz Chorbot - dzia acz LOK. 
Wa nym, honorowym uczestni-
kiem  spotkania  w  „Koronie”  by  
dawny profesor LO, wyk adowca 
geografii i trener szkolnej dru yny 
koszykówki, Kazimierz Andrusz-
kiewicz.  
We wspólnym, z Bartoszyczanami, 
spotkaniu uczestniczyli studenci 
„Uniwersytetu  III  Wieku”,  a  tak e  
emeryci  z  SEiRP  w  Olsztynie:  Ja-
nek Piwowar, Rajmund Petniunas 
i Jerzy K. Kowalewicz. Towarzysz c 
swoim lepszym po owom. 
Spotkanie trwa o niemal do 
„bia ego rana”. Umówiono si  tak e 
na kolejne spotkanie latem. 

Co w numerze 13? 
- Bartoszyczanie w Olsztynie - 
kolejna propozycja z cyklu 
„Emerytem by ” - str. 1 
- Zebrania sprawozdawczo infor-
macyjne w Ko ach SEiRP w: K -
trzynie i Wy szej Szkole Policyjnej 
w Szczytnie - str. 2 i 3 
- Informacja z przebiegu spraw 
tocz cych  si  w  s dach  w  spra-
wach  odwo  od  decyzji  o  
zmniejszeniu emerytur  - str. 4 
- „Postscriptum Bohdana Makow-
skiego”, jak zawsze zach caj cego 
do dyskusji - str. 5 
- Kondolencje po zgonie Zbigniewa 
Skiby - str. 5 
-”List z Olecka” - str. 6 
- Troch  humoru - str. 6 
- „Jeszcze raz o nas” - kolejny 
tekst prezesa ZW SEiRP w Katowi-
cach kol. Józefa Krasuckiego 
przedstawiaj cy jego osobisty 
punkt widzenia spraw Stowarzy-
szenia. - str. 7. 
- Og oszenia, yczenia i pozdro-
wienia - str. 8. 
Zapraszam  do  dyskusji  na  fo-
rum internetowym ZW SEiRP w 
Olsztynie. Link na str. 8 



 
2 

21 maja 2011 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr 5/13 

Udzia  w zebraniu Ko a SEiRP w K trzynie by , dla pisz cego te 
owa, zdarzeniem dosy  szczególnym. Raz, e z K trzynem - 

jako miastem - zwi zany jest sentymentalnymi wspomnieniami 
z pi cioletniego pobytu w Zespole Szkó  w pobliskim Karolewie, 
i dwa, e nie by  tam nigdy „s bowo”. 
Te dwie okoliczno ci i serdeczne zaproszenie d ugoletniego pre-
zesa  Ko a  Stanis awa  acha,  podkre li y  niezwyk  aur  i,  
mo na rzec, historyczno  tego zebrania. 
I takie te  ono by o. 
Nale y wyra nie te  zaznaczy  nie nominalny, a aktywny 
udzia  w zebraniu, Komendanta Powiatowego Policji w K trzy-
nie, insp. Wies awa Skudelskiego, którego wyst pienie - 
wsparte multimedialn  prezentacj  wywo o spore zaintereso-
wanie  zebranych.  Pan  Komendant  odpowiada  te  ch tnie  i  
rzeczowo na padaj ce z sali pytania. Wszyscy ch tni zaprosze-
ni zostali przez insp. Skudelskiego do bezp atnego korzystania 
z Internetu na sprz cie Komendy Powiatowej. 
Prezes Ko a Stanis aw ach i skarbnik Aleksander Brzezi ski 
rzeczowo przedstawili dokonania Ko a, które sk adaj c si  z 71 
cz onków ma jedynie problemy z zach caniem ich do udzia u w 
organizowanych przez Zarz d przedsi wzi ciach. Przedsi wzi -
ciach, imprezach i spotkaniach integracyjnych, które PT Czy-
telnicy OBI, mieli okazj  obserwowa  w poprzednich wyda-
niach tego wydawnictwa. 

Zebranie Ko a SEiRP w K trzynie. 

Prezydium zebrania od prawej: Prezes Ko a Stanis aw ach, Komendant Powiatowy Policji w K trzynie ins. 
Wies aw Skudelski, prezes ZW SEiRP w Olsztynie Jerzy K. Kowalewicz, skarbnik Ko a Aleksander Brzezi -
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Z ebranie by o doskona  okazj  do wr czenia 
prezesowi  Stanis awowi  achowi  medalu  „Za  
Zas ugi dla SEiRP” Ten medal to tylko drobna 

forma uznania za ogrom pracy prezesa na niwie inte-
gracji rodowiska policyjnego. Wszak to kol. Stani-

aw jest „ojcem” za ycielem tamtejszego Ko a i jego 
„lokomotyw ” - nawet „biuro Ko a” mie ci si  w jego 
mieszkaniu. 
Godne wsparcie swojej pracy prezes otrzymuje od 
skarbnika Aleksandra Brzezi skiego. Znanego spo-
ecznika korespondenta OBI, laureata Konkursu Li-
terackiego ZG SEiRP, który tak e prowadzi od 2003 
roku  Kronik  Ko a  W  nast pnym  wydaniu  OBI  roz-
poczniemy druk kolejnych wspomnie  kol. Aleksan-
dra. 
Wsparcie kol. Stanis aw ma tak e w dzia alno ci wi-
ceprezesa Janusza Nowakowskiego. Kolega Janusz 
jest autorem zdj  z zebrania, które zamieszczamy w 
tym wydania OBI. 
Jednym z dodatkowych punktów zebrania by o uro-
czyste przyj cie nowego cz onka do Ko a. Prezes Ko a 
osobi cie pogratulowa  nowemu koledze Miros awowi 
Sojeckiego trafnej decyzji i przyj  od niego deklara-
cj  cz onkowsk  (foto obok).  
Spore zainteresowanie obecnych wywo a mo liwo  
zbadania ka demu z ch tnych zawarto ci cukru w 
organizmie. Bada  dokonywa  osobi cie kol. Stani-

aw  ze  znawstwem  i  przy  pomocy  w asnych  urz -
dze  pomiarowych (foto. ni ej). 
Niech mi b dzie wolno t  drog yczy  Ko u SEiRP w 

trzynie dalszych sukcesów integracyjnych a jego 
prezesowi zdrowia by starczy o go na dalsze kaden-
cje. 

CZAS ROZLICZENIA Z DZIA ALNO-
CI ZARZ DU KO A SE I RP PRZY 

WSPOL W SZCZYTNIE 
            Zgodnie z postanowieniami statutowymi raz 
w roku, w strukturach Stowarzyszenia odbywa si  
kampania sprawozdawcza. 
            W dniu 26 marca 2011 r. odby o si  zebra-
nie sprawozdawcze Ko a Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych przy WSPol. w Szczytnie. W zebraniu udzia  
wzi li oprócz cz onków ko a, zaproszeni go cie w 
osobach: 
Komendant  –  Rektor  WSPol.  Pan m .  insp.  dr  hab.  
Arkadiusz Letkiewicz 
Zast pcy Komendanta – Rektora Panowie m . insp. 
dr Piotr Bogdalski i m . insp. dr Andrzej Urban 
Kanclerz Szko y Pan insp. Jan Micha  Chojnowski 
Kierownik Rektoratu Pan m . insp. Bogdan Kielin. 
 Równie  serdecznie mi o by o nam powita  na ze-
braniu Prezesa ZW Stowarzyszenia kol. Jerzego Ko-
walewicza. 
            Przewodnicz cy ko a Ryszard Gidzi ski 
przedstawi  porz dek obrad, który zosta  przyj ty w 
ca ci przez zgromadzonych. Zgodnie z przyj tym 
porz dkiem przedstawiono sprawozdania z dzia al-
no ci: Zarz du Ko a za 2010 r.,  finansowej Ko a za 
2010 r. oraz przedstawiono preliminarz bud etowy 
na 2011r. i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zo-
sta y przyj te przez zgromadzonych, potwierdzone 
przyj ciem uchwa  w tej sprawie. 
            W trakcie dyskusji zg oszono kilka wnio-
sków, które Zarz d przyj  do realizacji. 
            Podczas rozmów z uczestnikami zebrania 
wynika o, e s  zadowoleni z dzia alno ci Zarz du 
ko a. Chce si  powiedzie  „i tak dalej, tak trzyma ” 

 Opracowa : Zdzis aw Wnukowicz 



Dzi ki uprzejmo ci Pana 
Prezesa ZW SEiRP w odzi 
publikujemy opracowanie 
wolontariusza s dowego 
Mateusza K., z prac S du 
Okr gowego w Warszawie. 

d ten rozpatruje „(a w a-
ciwie odrzuca)” odwo a-

nia od decyzji o obni e-
niach emerytur pracowni-
ków dawnych s b spe-
cjalnych wydanych w imie-
niu Rzeczypospolitej. 
 

Sprawozdanie z pracy S du Okr gowego w War-
szawie za 2010r 
W  warszawskim  S dzie  Okr gowym  w  Wydz.  XIII  
jedynym  w ciwym  do  rozpatrywania  odwo  od  
emerytalnych decyzji Zak adu Emerytalno Rentowe-
go MSWiA 
Na 2011 r., pozosta o 14720 spraw nieza atwio-
ny w roku ubieg ym 
W sprawozdaniu za 2010r podane s  nast puj ce 
liczby: 
Wp yn o cznie: 15272 spraw 
Pozosta o „nie za atwionych” z 2009r.: 3195 spraw 
Za atwiono: 3710 spraw. 
Przekazano do innego s du 15 
Pozosta o na kolejny okres 14727 
ZA ATWIONO 
Ogó em: 3685 spraw 
Oddalono 2117 spraw 
Zmieniono zaskar onych decyzji w ca ci lub cz -
ci 354  

Odrzucono 47 
Uchylono decyzji, przekazano sprawy uprawnione-
mu organowi emerytalnemu.:257 
Uchylono, umorzono: 5 
Przekazano do innej jednostki: 5 
Odroczono: 1511 
Pozosta o na 2011r. 14720 
Uwagi w asne wolontariusza: 
Zmiana zaskar onych decyzji w ca ci lub cz ci 
praktycznie  nie wyja nia jakie decyzje zmieniono. 
W praktyce dotyczy to pomy ek w informacjach ZER 
i IPN. Podobnie przedstawia si  problem uchylo-
nych decyzji i przekazanie spraw ZER. 
Du a ilo  odraczanych spraw to skutek b dnych 
informacji IPN, pomini tych okresów s by, b dne 
kwalifikacje s by jako organu bezpiecze stwa. 
Przekazywano sprawy uprawnionemu organowi 
emerytalnemu do poprawienia b dów, uzupe nie-
nia dokumentacji. 
W praktyce niemal w 100% zapada y wyroki odda-
laj ce odwo ania od decyzji obni aj cych wysoko  
emerytur. Rozprawy s  formalno ci , rzadko ci  s  
prowadzone post powania dowodowe. Powszechnie 
znana jest ju  praktyka S du oddalaj ca odwo ania 
i skar cy w wi kszo ci przypadków nie przybywaj  
na rozpraw . Udzia  ZER ogranicza si  do za cze-
nia do odwo ania szablonowego stanowiska wnio-
skuj cego oddalenie odwo ania. Je eli w rozprawie 
uczestniczy przedstawiciel ZER to jego udzia  to 
wyg oszenie zdania, e podtrzymuje wniosek ZER o 
oddalenie odwo ania. 
W cz ci rozpraw ZER zg asza wniosek zas dzenia 
zwrotu kosztów zast pstwa procesowego, istnieje 
ku temu podstawa prawna, ale nie musi korzysta  

z tego prawa przy g odowych emeryturach poni ej 
tysi ca z . S d równie  nie musi przychyla  si  do 
wniosku ZER. Nak ad pracy ZER to jednakowe uza-
sadnienia powielane tysi ce razy. 
Historycznym staje si  przypadek odmowy zap aty 
k o s z t ó w  z a s t p s t w a  p r o c e s o w e g o  
i wnioskowanie zamiany ich na areszt. S d kosztów 
nie zas dzi  
 
Dla pe niejszego zobrazowania sytuacji w SO 
podaj  kilka liczb z wcze niejszych lat. 
W 2008r. wp yn o do Wydz. XIII 1741 spraw. 
Za atwiono 1751 spraw 
W 2009r. wp yn o do Wydz. XIII 5472 spraw 
Za atwiono 2326 spraw 
 
Rozprawy odbywaj  si  w ekspresowym tempie, na 
wokand  w dniach rozpraw wchodzi 15 - 20 spraw.  
 
Do S du sp ywaj  nadal jeszcze sprawy z ZER ,oraz 
z ZUS i mo na szacowa  za ile lat wejd  na wokan-

. 
Wolontariusz s dowy MK 
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Redakcja OBI dzi kuje obu panom za mo liwo  za-
poznania si  z publikacj . Przez OBI pragniemy z ni  
zapozna  wi kszy kr g zainteresowanych osób. Li-
czymy na mo liwo  publikacji dalszych opracowa  
wolontariusza MK. 

Redakcja OBI. 

N a obu zdj ciach prezentujemy koresponden-
cj  Ko a  SEiRP  w  E ku.  Zdj cie  z  dworca  
kolejki w skotorowej w E ku przes  Re-

dakcji prezes tamtejszego Ko a kol. Eugeniusz Ta-
laronek, widoczny tak e na zdj ciu (w ciemnej bejs-
bolówce).  Takich i  podobnych imprez  Ko o w E ku 
organizuje kilka w roku. 
Dzi kujemy za informacj  i prosimy o dalsze. 
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CZE  JEGO PAMI CI! 
22 kwietnia 2011 r., cz onkowie  

Ko a Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  
w Elbl gu po egnali  

st. aspiranta w stanie spoczynku  
Zmar ego - w wieku 56 lat — po ci kiej chorobie 

Zbigniewa Skib  
. W uroczystym pogrzebie na cmentarzu komunalnym w Elbl gu, 
Zbyszka, po egna a rodzina, znajomi i byli koledzy z garni-
zonu elbl skiego, w którym zmar y s  w Wydziale czno-
ci. Mow  po egnaln , w imieniu Ko a SEiRP, wyg osi  p k w 
stanie spoczynku, wiceprezes ZW SEiRP, a zarazem kolega z 

Ko a w Elbl gu, Stanis aw Olszak. 
 
Zarz d Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie, t  
drog , sk ada najbli szym zmar ego, wyrazy g bokiego wspó czucia z powodu zgonu 
najbli szego im, tak kochanego i szanowanego cz owieka. 

Statut stowarzyszenia § 18 
l  .Cz onków  zwyczajnych  i  
wspieraj cych - osoby fi-
zyczne przyjmuj  do Stowa-
rzyszenia Zarz dy Kó  we-

ug w ciwo ci terytorial-
nej, po z eniu pisemnej 
deklaracji ubiegaj cego si  o 
cz onkostwo i uiszczenie 
wpisowego 
Ci co uchwalili taki kuriozalny 

przepis to musz  by  nieobliczalnymi kawalarzami. 
To aby osoba mog a nas wspiera  musi najpierw za-

aci  wpisowe, nawet wspania omy lnie godzimy si  
na przyj cie wsparcia, ale na dodatek jeszcze stwa-
rzamy mu zgodnie ze statutem prawo do zap acenia 
za swoja hojno . 
I na zako czenie zadam cholernie proste pytanie: „a 
nasi dotychczasowi Seniorzy to co z nimi ?!". Nadal 
uwa am, e  co  tak jako  daleko nam do Warszawy 
(ZG).  
Gdybym si  myli  to zadam drugie pytanie. Skoro § l 
Ust. 3. Statutu: Stowarzyszenie na zewn trz re-
prezentuje prezes Zarz du G ównego, to  po  jaki  
czort my gard ujemy na naszych spotkaniach o spo-
sobie wykorzystania funduszu socjalnego (jak wida  
ka de województwo inaczej) to czy nie lepiej by o by, 
aby kwesti  t  rozstrzygn  na szczeblu centralnym. 
Uzyska  odpowiedni  interpretacj  prawn  
(chocia by posi kuj  si  opiniami przedstawionymi 
przez kole ank  ze Szczytna na ostatnim posiedze-
niu) i po ptakach. A tak kolejne spotkanie zako czy 
si  niesmakiem i jak to obecnie si  mówi: nie daj 
Bo e  zmusi  nas  do  kombinowania.  Nam  to  nie  po  
drodze, ale skoro s  to nasze pieni dze, to zako cz-
my ten temat ostatecznie, bowiem t  niesmaczn  
ab  trzeba jako  skonsumowa . BM 

)* powy szy tekst „nie zmie ci  si  w 12 wydaniu OBI 
 
Redakcja OBI odwa a si  odnie  do zawartych w 
tek cie pyta  Autora: 
1. Ko o przyjmuj ce w swoje szeregi cz onka wspiera-

cego, nie obra aj c zbytnio przepisów Statutu SE-
iRP, w uchwale przyjmuj cej cz onka wspieraj ce-
go, w swoje szeregi mo e zawrze  klauzul  zwalnia-

 go z wp aty wpisowego. Doda  jednak wypada, 
e cz onek wspieraj cy „wspiera” Ko o na ró ne spo-

soby tak e finansowo, wi c kwestia „wpisowego” jest 
jakby nieco sztucznie wywo ana. 
2. Status cz onka-seniora, nie wymieniany w aktual-
nym  Statucie  SEiRP,  zachowuj  wszyscy  ci  cz onko-
wie SEiRP, którym nadano to zaszczytne miano wcze-
niej, tzn. przed wej ciem tego Statutu w ycie. 

3. Ju  kilka razy w dyskusjach by o podnoszone 
„centralne ujednolicenie” korzystania z funduszy so-
cjalnych, którymi dysponuj  Komendanci Wojewódz-
cy. Korzystanie z tych funduszy jest uregulowane  
stosownym zarz dzeniem Komendanta G ównego. 
Ró nice korzystania z przepisów tego zarz dzenia w 
ró nych regionach kraju, s  na zasadzie „dogadania 
si ”, a nie stosowania zawartych w nim zasad. Próby 
„ujednolicenia” mog  doprowadzi  do tego, e zosta-

 „ujednolicone” w sposób jeszcze bardziej rygory-
styczny nakazuj c oszcz dno .  

Postcriptum Bohdana Makowskiego)* 

Sprostowanie! 
W numerze 12 Olszty skiego Biuletynu Infor-
macyjnego z dn. 21  2011 r. przeoczenie Re-
daktorskie spowodowa o nieopublikowanie w 
„Podsumowaniu ankiet” informacji, e  

Ko o Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych w Lidzbarku Warm.  

Prowadzi Kronik  Ko a 
Kronika, która powsta a wraz z Ko em opisuje 
ca , jego imponuj  dzia alno  na rzecz 
integracji rodowiska policyjnego. 
Za niewybaczalny b d przepraszam! 
Przepraszam prezesa Ko a  
Lucjana Fiedorowicza i prowadz cego Kronik  
kol. Krzysztofa Sterniczuka. 
 

Redaktor OBI Jerzy K. Kowalewicz 
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W nawi zaniu do zaproszenia na Posiedzenie 
Plenarne Zarz du Wojewódzkiego Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olszty-
nie w dniu 15 kwietnia 2011 roku z przykro ci  
poinformowa  musz , e aden z cz onków Za-
rz du Ko a w Olecku z powodów osobistych nie 
mo e wzi  udzia u w tym posiedzeniu. 

O dnosz c si  jednak do tematyki tego  posie-
dzenia, w tym przedstawienia dzia alno ci 
Ko a chcia bym w kilku s owach opisa  SE i 

RP w Olecku. Otó  w listopadzie 2009 roku maj c 
nadziej  i prze wiadczenie, e rodowisko emerytów 
i rencistów policyjnych w Olecku pozosta o same 
sobie, postanowi em scali  te grup  spo eczn . Uda-
o mi si  tym samym w dniu 26 listopada 2009 ro-
ku powo  Ko o SE i  RP w Olecku.  Najwa niejsz  
ide  z  mojego  punku  widzenia  by a  potrzeba  
„wyci gni cia" z domów wszystkich tych, którzy po 
zako czeniu s by czuli si  odrzuceni, zapomnieni 
i nikomu niepotrzebni, nie mo na bowiem ko czy  
znajomo ci i przyja ni niejednokrotnie trwaj cych 
ca e dziesi tki lat tylko dlatego, e podj ta zosta a 
decyzja  o  odej ciu  w  stan  spoczynku.  Poza  tym  
wa na by a i jest kwestia udzielania wszelkiej po-
mocy emerytom i rencistom w realizacji podstawo-
wych potrzeb natury prawnej. 
Maj c powy sze na wzgl dzie w dniu 30 kwietnia 
2010 roku zorganizowali my spotkanie integracyjne 
w restauracji „Rarytas" w Olecku, gdzie udzia  wzi -
o 31 cz onków Ko a SE i RP w Olecku. Spotkanie to 
o tyle by o fascynuj ce, poniewa  spotka y si  oso-
by,  które  nie  widzia y  si  ca ymi  latami,  a  ile  przy  
tym  wspomnie  i  zabawy  by o.  Wszyscy  byli  zado-
woleni. 

N ast pne spotkanie pod szyldem „Grill ro-
dzinny" odby o si  z ma onkami w dniu 24 
czerwca 2010 roku w o rodku Dworek Ma-

zurski. Udzia  wzi o cznie 33 osoby w tym 17 
cz onków Ko a.  Zabawa przy  muzyce z  p yt  i  akor-
deoni cie równie  by a przednia i zako czy a si  
dobrze po pó nocy. 
W tym roku tj. 25 lutego 2011 roku w Restauracji 
„Mazurski Dwór" w Olecku zorganizowa em bal kar-
nawa owy, zapraszaj c do udzia u równie  policjan-
tów z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. W im-
prezie tej wzi o udzia  16 emerytów wraz z ma on-
kami. cznie natomiast na tym balu by o 80 osób. 
Znaczy to, e ludzie chc  si  bawi  tylko czasami 
trzeba po wi ci  troch  w asnego czasu i energii by 
to zorganizowa . 

W  ubieg ym roku podj em równie  prób  
zorganizowania w porozumieniu z Komen-
dantem Powiatowym Policji w Olecku - 

insp. Rafa em Klauz  zawody strzeleckie tylko dla 
emerytów i rencistów policyjnych, zapraszaj c jed-
nocze nie reprezentacje z s siednich kó  tj. E ku, 
Go dapi,  Gi ycka  i  W gorzewa.  Z  uwagi  jednak  na  
fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim prowa-
dz cego  szkolenie  zawody  te  si  nie  odby y.  Przy  
okazji tego  zagadnienia dodam, e reprezentacja 
naszego Ko a bra a w lipcu 2010 roku udzia  w za-
wodach zorganizowanych przez Komend  Powiato-

 Policji w Olecku, gdzie po czynnych policjantach 
z E ku i Go dapi zaj li my trzecie miejsce, na 14 
zespo ów. 

Równie  w styczniu bie cego roku podj em prób  
zorganizowania kuligu rodzinnego, zapisa o si  tyl-
ko siedem par, za  organizator stwierdzi , e musi 
by  przynajmniej par 12 by impreza ta dla niego 
by a op acalna. Szkoda troch , gdy  pogoda bardzo 
sprzyjaj ca by a na tak  zabaw . 
Nic to, takimi ma ymi pora kami si  nie przejmuj  i 
na 21 maja 2011 roku wspólnie z NSZZ Policjantów 
KPP w Olecku zorganizujemy zawody w dkarskie. 
Problemem mo e by  tak e frekwencja, poniewa  z 
mojego rozeznania wiem, e ma o jest w dkarzy w 
naszym Kole, mo e skusz  si  imprez  integracyj-

,  gdy  imprez  takich  nigdy  nie  jest  do .  Poza  
tym na prze omie czerwca i lipca b dzie drugi „Grill 
rodzinny" i w zasadzie o frekwencj  tej imprezy je-
stem spokojny. 
W telegraficznym skrócie nakre li em nasze Ko o. 
Stwierdzi  nale y, e kilka osób jest bardzo pasyw-
nych i poza udzia em w Walnym Zebraniu praktycz-
nie w ci gu roku ich nie widz , wida  nie maj  po-
trzeby utrzymywania nieco dawniejszych znajomo-
ci. Jestem jednak zadowolony, z tych , którzy cie-

sz  si  i prawie zawsze bawi  si  z pozosta ymi. 
Obecnie zastanawiam si  nad przetarciem drogi 
proceduralnej w zakresie zorganizowania jakie  wy-
cieczki 

Prezes Ko a SEiRP w Olecku 
Krzysztof Kondracki 

*) - List datowany jest na dzie  2 kwietnia 2011  
 
Uwa am,  e  uwagi  kolegi  prezesa Kondrackiego s  
ze wszech miar s uszne i w ciwie oddaj  atmosfe-

 i  sytuacj  jaka  panuje  w  wielu  Ko ach  naszego  
regionu. Chocia , jak Pa stwo czytacie na amach 
OBI s  Ko a które próbuj  sobie z tym marazmem i 
inercj  radzi . Zapraszam do dyskusji. Zapraszam 
do przedstawiania rozwi za  jakie stosujecie u sie-
bie w Ko ach. 

Prezes ZW SEiRP Jerzy K. Kowalewicz. 

List z Olecka)* 

Autentyczne og oszenia parafialne 
Ca a wspólnota dzi kuje chórowi m odzie owe-
mu, który na okres wakacji zaprzesta  swojej 
dzia alno ci. 
Za tydzie  Wielkanoc. Bardzo prosz  wszystkie 
panie sk ada  jajka w przedsionku. 
Pan Kowalski zosta  wybrany na urz d kustosza 
naszego ko cio a i zaakceptowa  ten wybór. Nie 
mogli my znale  nikogo lepszego. 
W niedziel  ksi dz rektor w swej po egnalnej 
mszy. Chór od piewa  „Klaskajmy wszyscy w 

onie”. 
Z tablicy og osze : Dzisiejszy temat: „Czy wiesz 
jak jest w piekle?”. Przyjd  i pos uchaj naszego 
organisty. 
Po po udniu, w pó nocnym i po udniowym ko -
cu ko cio a odb  si  chrzty: Dzieci b  
chrzczone z obu stron. 
W czwartek, o 16.00, wspólne lody. Panie daj ce 
mleko prosimy przyj  wcze niej. 
W rod  spotkanie skiego kr gu literackiego. 
Pani Kowalska za piewa „Po  mnie do ecz-
ka” razem z wikarym. 
W podziemiu panie zrzuci y wszelkiego rodzaju 
ubrania. Mo na je ogl da  w ka dy pi tek po 
po udniu. 
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W  wyst pieniu na 
forum VI zjazdu 
(6-8.10.2010 r. - 
przypis redakcji) 

i nast pnych wyst pie-
niach, na amach Olszty -
skiego Biuletynu Informa-
cyjnego SEiRP, mówi em o 
konieczno ci otwarcia si  
stowarzyszenia na spo e-
cze stwo.  
Nale y podkre li , e wiel-
ki krok w tym kierunku 

zrobimy przez Zarz d G ówny pod prezesur  
kolegi Zdzis awa Czarneckiego. Bardzo dobrze 
uczyni , wyszukuj c i namawiaj c do pracy w 
stowarzyszeniu koleg  Zygmunta Kowalczyka.  
To  w nie  oni  wiedzieli,  co  nale y  robi ,  aby  
integrowa  nas z Policj  i spo ecze stwem. 
Wa nymi na tej drodze zadaniami do realizacji i 
zrealizowanymi okaza y si : zmiana logo, nada-
nie nowego sztandaru oraz zbli enie do ko cio-
ów. Przyj cie i realizacja tych zada  wzbudzi a 
u niektórych naszych dzia aczy gor cy sprze-
ciw. Na szcz cie nale eli oni do bardzo margi-
nalnej grupy. 
Nowe  logo  to  policyjna  odznaka  z  dewiz  
„Zawsze wierni”. Logo, i dewiza, znajduj ce si  
równie  na naszym sztandarze utwierdzaj , e 
wywodzimy si  z Policji i pami tamy o naszych 
korzeniach.  
Dewiza nasza: „Zawsze wierni”, ka e nam pa-
mi ta  o  z onych  lubowaniach,  jak  te  i  o  
tym, e lubowania z one i dzi  nas zobowi -
zuj . 
Mamy moralny obowi zek dochowa  wierno ci 

onych lubowa . 
Okoliczno ci wr czenia sztandaru dowodz , e 
na trudnej drodze integracji ze spo ecze stwem 
osi gn li my znaczny post p.  
Chwa a  tym,  w  umys ach,  których  zrodzi  si  
taki pomys  oraz wola i determinacja jego reali-
zacji.  
To wielkie i znacz ce osi gni cie, to szczególna 
zas uga kolegów Zdzis awa Czarneckiego i Zyg-
munta Kowalczyka. 
Mam nadziej , e w ogromnej wielko ci nasze 
rodowisko rozumie i docenia znaczenie zreali-

zowanych zada .  
Policja otwarta jest na ko cio y. To otwarcie 
przek ada si  równie  na bardzo wysoki wynik 
spo ecznego zaufania, jakim si  cieszymy. 
Stowarzyszenie powinno pój  t  sam  i spraw-
dzon  przez Policj  drog . Je eli tego nie zrobi-
my, to wracamy na drog  alienacji spo ecznej. 

My , e tego nikt nie chce, bo jaki sens ma 
ycie na marginesie spo ecznym. 

Ko cio y  w  Polsce,  to  instytucja  historyczna.  Z  
tej  instytucji  wywodz  si  wielcy m owie, któ-
rzy wyj tkowo dobrze zas yli si  ojczy nie: 
Jan D ugosz, Stanis aw Konarski, Stanis aw 
Staszic. Mo na wymieni  jeszcze innych m ów 
ko cio ów – wielkich Polaków. 
Dzi  z mojej perspektywy mog  powiedzie , e u 
nas  na  sku  mia em  zaszczyt  pozna  ksi y  
kapelanów Policji ks. Henryka Kotowskiego i ks. 
Gerarda Drozda i znam równie  ich zast pców. 
Mo na i nale y o nich powiedzie  – to wspaniali 
ludzie. Na szczeblu centralnym tak samo odbie-
ram ks. Jana Kota. 
Ka de otwarcie wymaga otwarcia serca i umy-

u. Obce powinno nam by  nienawi , a nawet 
niech . 
Wiem, e przeszkod  na drodze do integracji 
stanowi uchwa a i ustawa uchwalona przez 
Sejm III RP, której Trybuna  Konstytucyjny nie 
uchyli . To prawo pochodzi od suwerena. Zatem 
„Dura lex sed lex”. Ustawa nawet wadliwa nie 
przekre la demokratycznego charakteru pa -
stwa. Ka dy ma prawo broni  swojego interesu 
nawet przed zagranicznym trybuna em, wyrok, 
którego wi e nasze w adze.  
Godzi si  przypomnie , e nie zawsze tak by o. 
Stowarzyszenie starzeje si . Brak jest nap ywu 
nowych emerytów.  
Musimy zada  sobie pytanie: dlaczego? Mo e 
zbyt patrzymy za siebie i do tego w z ym kierun-
ku. Najwy szy czas na refleksje. Na pewno naj-
wy szy czas upora  si  z przesz ci . 

Józef Krasucki 

Wielce Szanowni Pa stwo! 
Na polecenie prezesa ZW SEIRP w Katowicach, Józefa Krasuckiego, uprzejmie przedk adam (poni szy 
- przypis OBI) materia  Jego autorstwa, z  pro  o wykorzystanie.  

Z szacunkiem i pozdrowieniami - Adam K. Podgórski 

Jeszcze raz o nas. 

K olejny tekst kolegi prezesa ZW SEiRP w 
Katowicach, Józefa Krasuckiego, publi-
kujemy - jak i poprzednie in extenso, w 

oryginale. 
Redakcja dodaje, e pogl dy i opinie wyra one 
w tek cie s  opiniami i pogl dami ich autora i 
Redakcja OBI z nimi si  ani nie identyfikuje, 
ani te  ich w aden sposób nie wspiera publi-
kuj c je na amach Naszego miesi cznika. Ta-
kie stanowisko nie wyklucza posiadania zda-
nia na tematy zawarte w tek cie „Jeszcze raz o 
nas”. B c jednak otwartym na wszelkie, wy-
ra ane kulturalnie i nieobra aj ce uczu  innych 
teksty, publikujemy je. Publikujemy przedsta-
wiaj c PT Czytelnikom do oceny, prosz c jed-
nocze nie o opinie i teksty polemiczne, które 
oczywi cie, zostan  zamieszczone w kolejnych 
wydaniach OBI. 

Redakcji OBI. 
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Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em: Ewa Tkacz - rzecznik prasowy ZW SEiRP i 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 

 

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 

Posiadam ofert  wczasow  dla emerytów i renci-
stów . 
 
JACEK JEZIK 
Ul. eglarska 4 

wirzyno 78 -131 
Tel. Kontaktowy 794 275 706 
e-mail: halux2@gmail.com, jacekjezik@poczta.fm 
 
Posiadam bardzo tanio pokoje do wynaj cia, w 
atrakcyjnej cenie 25 z  od osoby w miesi cach maj, 
czerwiec, wrzesie , w pi knej miejscowo ci D wirzy-
no. 
Obiekt jest usytuowany  oko o 150 metrów od morza 
z pi kn , du  i czyst  pla . W pobli u jest  port 
rybacki i jezioro Resko. Bardzo dogodne s  po cze-
nia komunikacyjne w relacji D wirzyno – Ko obrzeg- 
Szczecin. 
Do dyspozycji mam nast puj ce pokoje: 

Cztery pokoje na parterze, w tym: 
- trzy pokoje z lodówk , czajnikiem eklektycznym, 
szklanki, talerze, sztu ce, sprz t pla owy ( parawan, 
krzese ko ), WC, umywalka i TV - prysznic wspólny 
- jeden pokój z prysznicem, umywalk  i WC , czajnik  
elektryczny, szklanki, talerze, sztu ce, sprz t pla o-
wy ( parawan, krzese ko ). 
Cztery pokoje na pi trze z balkonem z umywalk  i 
WC, wyposa one w czajniki elektryczne, szklanki, 
talerze, sztu ce, sprz t pla owy ( parawan, krzese -
ko ), prysznic wspólny. 
Dla klientów posiadamy kuchni  letni  w której jest 
du a lodówka, zlewozmywak, kuchenka gazowa, 
garnki, patelnia itp., w celu przygotowania we w a-
snym zakresie posi ków. Na posesji jest mo liwo  
zaparkowania samochodu – gratis.  
Posiadamy miejsce na grilla dla naszych klientów. 
Mile widziani s  klienci równie  ze swoimi domowy-
mi zwierz tami. 

Pan Jacek Jezik, nades  do ZWSEiRP w Olsztynie poni sz  ofert  wczasow   

Kartka z pozdrowieniami od cz onków Ko a SEiRP w I awie, „wczasuj cych” w Jaros awcu, nad Ba tykiem. 

Zawiadomienie! 
Zarz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie uprzejmie informuje PT Czytelników o utworzeniu forum dyskusyj-
nego zajmuj cego si  „Naszymi”, Stowarzyszenia EiRP sprawami.  
Forum znajduje si  na stronie WWW pod adresem :http://forum.onet.pl/0,0,1,0,52745,uforum.html 


