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Prezesowi Zdzis awowi Pe ce medal „XX-Lecia SEiRP wr cza insp. Waldemar Jarczewski.
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grudnia w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej odby o si wigilijne spotkanie op atkowe
SEiRP. Uczestniczyli cz onkowie Zarz du G ównego,
(nielicznie - z e warunki pogodowe) Zarz dów Wojewódzkich oraz zaproszeni go cie. yczenia z yli: Prezes ZG Henryk Borowi ski oraz Zast pca Komendanta
ównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski (na
foto obok, po prawej stronie gen. Edwarda K osowskiego). Na spotkaniu, fragmenty ewangelii odczytali ksi a
kapelani, a chór KS Policji od piewa kol dy . By a te i
degustacja potraw i napojów.
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Wyst pienie kol. Bohdana Makowskiego na Posiedzeniu Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie w
dn. 20.11.2010
Jad c na kolejne posiedzenie Zarz du
Wojewódzkiego mam pod wiadome
obawy: Co nowego wymy
nasze
adze Centralne, jakie zmiany zostan wprowadzone, które w sumie,
tak to odbieram, maj na celu zniweczenie tego co jest dobre, a nie poprawienie z ego.
Przechodz c do konkretów:
Wa nym elementem funkcjonowania
Kó terenowych s tzw. imprezy integracyjne. Do niedawna mieli my na
ka dego z nas 2 razy w roku po 30
otych. Niby nic wielkiego, ale wystarczy o do
20 z i mo na by o
zorganizowa imprez rekreacyjn . Z
roku na rok ilo ch tnych by a coraz
wi ksza. Od ubieg ego roku nie ma
takiej mo liwo ci. Co z tego, e wprowadzono limit 380 z w skali roku,
lecz w uzasadnieniu podaje si , e
mog sobie kupi np. bilet do Kina,
Teatru, Muzeum itp. No tak, ale co ja
mam robi gdy w Gi ycku i okolicy
nie ma Teatru. Kina Muzeum. Najbli sze takie imprezy s w Olsztynie
120 km od Gi ycka. Wydaje si kuriozalnym, aby jad c do Olsztyna kupuc bilet
da faktury, bo z 30 z
mog otrzyma 80 % refundacji, lecz
tylko i wy cznie na podstawie za czonej imiennej faktury. Stop kolejka
przy kasie, bo ja musz mie faktur i
na dodatek na swoja on , z któr
na imprezie.. Wystarczy sprawdzi w sekcji socjalnej ile pieni dzy
wydano na imprezy rekreacyjne w br,
a ile w ubieg ych latach gdy by o
wspomniane dofinansowanie i ile
skorzysta o obecnie z dofinansowania
np. z Olsztyna, a ilu z kó terenowych. Nasuwa si , nie chc u ywa
okre lenia, bardzo wiarygodne przypuszczenie, i komu bardzo zale y
aby naszych pieni dzy nie moglibymy sami wydawa .
Rozwi zaniem by o by, organizowanie
wyjazdów na tzw. list . Rozwi zanie
proste i jak poda a kole anka ze
Szczytna tak odbywa si w wielu Komendach Policji na terenie Kraju.
Przedstawione przez ni
rzeczowe
przyk ady nie budz zdawa by si
mog o w tpliwo ci. Tak ale nie u nas.
Jak socjologowie mówili bierz poprawk na p , to my mo emy powiedzie : Tak w ca ej Polsce jest tak,
ale u nie nas. Pani z Sekcji Socjalnej
powiedzia a, e nawet dla pracowników cywilnych organizowane s imprezy, za które musz oni p aci sami. Z ca ym szacunkiem dla naszych
cywilnych kole anek i kolegów. Dla
mnie Bohdana Makowskiego syna
adys awa nie jest to wyk adni .
Ten temat wymaga natychmiastowych zmian. Za enia przedstawione
przez Kole ank ze Szczytna., nie
wymagaj
adnych innowacji. Je eli
tego nie zrobimy grozi ko om terenowym marazm, a nawet ich rozpad.
Wracaj c do niemi ych niespodzia-

nek.
Zarz d Krajowy zmieni statut, w
którym wprowadzi bardzo istotne
zmiany. Seniorzy nie b
zwalniani z
acenia sk adek cz onkowskich.
Równie
cz onkowie wspomagaj cy
musz
takowe sk adki p aci . Na
lito
Boga ! Jakie wreszcie b dzie
mia Senior przywileje . Pierwszy dostanie w kolejce po grochówk zup ,
dziemy go tytu owa kolego Seniorze i co?! Z regu y s to ludzie starsi,
z emeryturami starego portfela dla
których nawet te 24 z s jakim tam
groszem. Zabiera im to co nabyli
tak, jak w ustawie deubekizacyjnej, z
której wszyscy s
oburzeni; m.in.
zabieranie praw nabytych. A nie op acenie sk adek, to nie by o prawo nabyte?. Równie kuriozalnym wydaje
si aby osoba nas wspomagaj ca z
mo liwo ci czynienia nam dobrze,
wspierania rzeczowo, mog a to czyni
dopiero po zap aceniu sk adek?!
Gdzie tu logika i odrobina wdzi cznoci dla ludzi którzy s do nas pozytywnie nastawieni. Pan Prezes Zarz du Krajowego Henryk Borowi ski
poda , e w Warszawie na 300 cz onków w Kole 150 jest seniorami i
sk adki p aci tylko druga po owa co
mo e doprowadzi do rozpadu tego
Ko a. Ja Bohdan Makowski syn W adys awa mówi : A niech si rozpadnie
takie ko o, gdzie Warszawscy cwaniaczkowie zawsze kombinuj . U
mnie w kole jest raptem 2 ( s ownie
dwóch) seniorów. I Ja zap ac za nich
z w asnej kieszeni, bowiem nie poni
si aby przekaza im tak hiobow
wiadomo
Wiadomo
wiadcz
niezbicie o braku szacunku dla ludzi,
których nazywamy seniorami.
Otrzymali my w dniu dzisiejszym
taki dokument instruuj cy nas o
sposobie wype niania i sporz dzania
sprawozda
finansowych. Czytaj c
pobie nie wspomniany dokument
doszuka em si , e jest pozycja wydatki na spotkania rekreacyjne. Ba,
napisano tam te wydatki gastronomiczne. To jak to jest s imprezy integracyjne czy ich nie ma ? S wydatki
na gastronomi czy nie ma !?. Kto
rz dzi nami ?. Wspomniany Pan Prezes Zarz du Krajowego powiedzia , e
nie nale y tych wytycznych traktowa
powa nie , bo s to jedynie wytyczne.
No tak, ale nasza pani skarbnik za yczy a sobie aby sprawozdania te wykona do ko ca roku. Podpisuj si
dwoma r koma pod wypowiedzi kolegi ze Szczytna, e takie sprawozdanie winno by , zgodnie ze Statutem
zatwierdzone przez Walne zgromadzenie. Ko a, a jak wiemy terminy ich
odbycia - do ko ca marca 2011. I
znowu proste pytanie: to jak wreszcie
mamy post powa wg Zalece naszej
Pani Skarbnik, czy tych bzdurnych
wytycznych. W tym momencie dodam, e Ko o nasze dysponuje funduszem do ok. 1000 z . w skali roku. Do
tego wszystkiego dochodz wszelkiej
ma ci druki, preliminarze, rozliczenia
itp. czynno ci. To wszystko robi
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skarbnik spo ecznie, jedynie z dobrej
woli. Mo na wys
go na kurs –
szkolenie. Pytam si po co, chyba e
kogo bawi posiedzenia i narady. On
ma tyko trzy pozycje. Przyj tyle, a
tyle pieni dzy przela do ZW tak
kwot , pozosta o ile tam i to ma na
Walnym Zebraniu rozliczy
przed
Ko em.
Przechodz c do spraw pracy organizacyjnej
Mam takie wra enie e udaj si nam
jedynie imprezy centralne z wielk
pomp i udzia em zaproszonych oficjeli. Jednak czego tam brakuje. Jak
wiadomo wszelkiej ma ci organizacje
pozarz dowe, których przybywa proporcjonalnie od chwili zako czenia
wojny coraz wi cej, przebieraj si w
mundury, stroje organizacyjne. Natomiast u nas poczynaj c od w adz
centralnych nikt nie bierze pod uwawizualnego zaistnienia naszej organizacji. Jest zgoda Ministra na
ywanie mundurów przez naszych
emerytów. Mia y by jedynie przeprowadzone drobne ustalenia co do
szczegó ów w ubiorach. Na uroczystociach wspomnianych organizacji
m.in. patrz przyk adowo biuletyn
Stra y Po arnej emeryci otrzymuj
odznaczenia. Ba!? Nawet awanse na
wy sze w stanie spoczynku. A u
nas ?! Czy by wstydzono si munduru, który poza drobnymi zmianami
nam a do 1990 roku. Dlaczego w gronie moich kolegów nie mog
wyst powa z wnioskiem o awans w
stanie spoczynku dla kolegi, który
aktywnie dzia a w naszym Kole oraz
w pracach spo ecznych w innych
organizacjach. Praktycznie nic to nie
daje. Jednak by by to pretekst do
spotkania, które uwzgl dniaj c ceremonia sta o by si uroczysto ci
patriotyczn , a ponadto by o by przyczynkiem do fetowania awansu. A to
jest te fajnym elementem integracji.
Kochani: Kole anki i Koledzy.
Reasumuj c jeszcze raz apeluj haem z kodeksu deontologicznego:
Primum non nocere. Zostawcie nam w
Ko ach terenowych swobod dzia ania, a my znajdziemy (praktyczne a
nie teoretyczne) kierunki dzia
.
Dzia ania pozwalaj ce na integracj
naszego emeryckiego
rodowiska.
Konsolidacji ze rodowiskiem emerytów cywilnych (wspólne spotkania na
imprezach „Piernikalie”, „Zloty Wilniuków”, zawody strzeleckie i sportowe itp.), lecz brak pieni dzy czyni nas
skoml cymi o sponsorów, kiedy to
nasze - podkre lam: nasze - pieni dze s nie wykorzystane z powodu
braku jednolitej koncepcji w tym temacie. Moim zdaniem decyzje podejmowane na szczeblu centralnym
zgodnie z obecnie obowi zuj
demokracj winne by wol i potrzebami Kó terenowych, ich cz onków, a
nie w celu tworzenia biurokratycznych i spektakularnych efektów.
Bohdan Makowski s. W adys awa.
bohdanmak@o2.pl
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Kol. Bohdan Makowski, Prezes Ko a
SEiRP w Gi ycku jest autorem tekstów
na stronie 2 i 3 OBI.

Rebus - zagadka
Ile pieni dzy rozdysponujemy gdy
zorganizujemy jednodniow imprez
kulturaln za 100 z autobusem do
Olsztyna?
Wyliczenie kosztów imprezy za 100 z
1. Podatek VAT wynosi 22% co daje
100 z – 22 z = 78 z
2. Prowadz cy firm potrac zaliczk
na podatek dochodowy 18 %
78 z x 18 % = 63,96 z
3. W ciciel firmy transportowej –
turystycznej musi mie pieni dze na
kierowc , paliwo, ubezpieczenie itp. 25
od osoby uczestnika, jest to minimum które musi on ponie praktycznie bez zysku ( za my po kole
sku
nie liczy na zysk jako tzw. osoba wspieraj ca ). W efekcie daje to:
63,96 z - 25 z = 38,96 z

W

dniu 2 pa dziernika 2010 w kawiarni Muzeum Warmi skiego, w miejscowo ci Owczarnia, gm. K trzyn odby o si spotkanie integracyjne cz onków Ko a SEiRP w K trzynie. Uczestnicy spotkania, przed jego rozpocz ciem,
zwiedzili Muzeum Warmi skie, którego przewodnikiem, by jego w ciciel. On
zaprezentowa zgromadzone eksponaty zwi zane z histori Warmii i Mazur, na
które sk adaj si przede wszystkim narz dzia i przedmioty, którymi pos ugiwali si w przesz ci rdzenni Warmiacy. Po zako czeniu zwiedzania i krótkiej
dyskusji na jego temat wszyscy uczestnicy spotkali si w kawiarni na wspólnym obiedzie. Przed wspóln zabaw prezes Ko a Stanis aw Zach omówi motywy i potrzeb integracyjnych spotka oraz cele i zadania naszego Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania bawili si wspaniale przy d wi kach muzyki
aran owanej przez obs ug kawiarni. By y piewy popularnych pie ni biesiadnych. Nie oby o si bez wspomnie o osi gni ciach i pora kach we wspólnej
pracy w ochronie bezpiecze stwa wewn trznego. Mi
atmosfer spotkania
utrwala na fotografiach – ku pami ci – w asnym aparatem prezes Ko a. Wykonane fotografie zosta y wykorzystane do kroniki, która jest prowadzona przez
skarbnika Ko a w K trzynie.
Aleksander Brzezi ski skarbnik i korespondent
Stanis aw Zach Prezes Ko a SEiRP

9

stycznia 2011 roku gra a w Olsztynie Wielka Orkiestra wi tecznej
Pomocy. Gra a po raz dziewi tnasty i zagra kolejny, za rok. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych przy czy o si do tej dobroczynnej, ogólno wiatowej imprezy Jurka Owsiaka. W Olsztynie, na Starym
Mie cie skarbonk kwestuj cych zasili stosown kwot jeden z cz onków
miejscowego Ko a SEiRP, co uda o si uwieczni na zdj ciu.
„Granie” dla dzieci, dla tych najm odszych Polaków, dla ratowania ich zdrowia zawsze spotyka si z ofiarno ci milionów ludzi. Ka dy datek, nawet najmniejszy to jeszcze jedno wyleczone dziecko, jeszcze jeden zdrowy obywatel
Polski.

Jak wida ze 100 z zostaje nam tylko
38 z – nawet na bilet do teatru nie
wystarczy. Bym zapomnia Zap aci dla
firmy trzeba 100 z z czego by mo e
80 z zostanie nam zrefundowane.
Pytanie zasadnicze gdzie tkwi tu
racjonalne wydanie naszych pieni dzy ??!! Gdzie tu logika ???
Prezes Ko a SEiRP w Gi ycku
Bohdan Makowski

Redakcja nie ma zastrze
do rachunkowego wyliczenia, ale nie jeste my
pewni, czy metoda i sposób odliczenia/
doliczenia podatku VAT jest w
ciwa.
Prosimy wi c P.T. Czytelników o komentarz i opinie (telefonicznie, mailem i
listownie) w tej kwestii
Redakcja OBI
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„Z ote gody” w Mor gu!

K

resowiacy, Pa stwo
Helena Janulewicz
(1938) i Roman
(1937) Dubowski poznali
si w 1957 roku na Ziemi
upskiej. Tam te
w
Gardna Wielka k/S upska
wzi li
lub 26 grudnia
1960 r. W nast pnym
roku
Pa stwo
M odzi
przenosz si do Mor ga,
gdzie Roman 1 grudnia
1962 roku obejmuje s w tamtejszej Komendzie Powiatowej MO. Ca y
czas s y w Mor gu z
krótkim okresem delegowania na Posterunek w
Ma dytach. Po 34 latach
by, pan Roman Dubowski odchodzi na emerytur
(31.07.1991r.) i
zaczyna dzia alno
w
mor skim Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Pani Helena przez ca y
czas pobytu w Mor gu
pracowa a w mor skiej
gastronomii (MHD, PSS).
Teraz ju od 31.01.1991
r. na emeryturze.
Pi kne,
wszak
bardzo
skrócone, wspólne, dzieje
dwojga od lat zwi zanych
ze sob na zawsze.

15

stycznia 2011 roku, w Urz dzie Miasta w Mor gu
uhonorowano Pa stwa Dubowskich medalem „Za
ugoletnie po ycie ma
skie”, listem od Prezydenta RP
Bronis awa Komorowskiego. Prezes Ko a SEiRP w Mor gu
Eugeniusz oszkowski przekaza Jubilatom list od prezesa
Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i serdeczne yczenia: d ugich lat ycia w zdrowiu i szcz ciu.
By o jeszcze wiele innych serdeczno ci i u miechów, by
szampan i kwiaty, i moc u cisków.
Na zdj ciu poni ej: Szanowni Jubilaci na wspólnym zdj ciu z Kierownikiem USC w Mor gu, który celebrowa wr czanie medali i spe ni toast „za zdrowie” lampk szampana.
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Z ycia Ko a SEiRP w Lidzbarku Warmi skim

13

1

2

grudnia 2010r. w wietlicy KPP zebra si zarz d i
cz
komisji rewizyjnej lidzbarskiego ko a SEiRP.
Prezes ko a zapozna zebranych z tre ci materia ów jakie
w ostatnim czasie przekazywa Zarz d Wojewódzki SEiRP ,
jednak g ównym celem spotkania w adz ko a by o przygotowanie cz onkom stowarzyszenia i ich rodzinom spotkania op atkowego w Wigili
wi t Bo ego Narodzenia. Ustalono jednog nie, i spotkanie op atkowe odb dzie si w
wietlicy miejscowej KPP co zreszt jest praktykowane od
pocz tku funkcjonowania tut. stowarzyszenia.
grudnia 2010r. prezes ko a SEiRP uczestniczy w
spotkaniu op atkowym policjantów i pracowników
KPP w Lidzbarku Warm. Oprócz licznej reprezentacji za ogi w spotkaniu uczestniczyli te zaproszeni go cie tj. szefowie jednostek samorz dowych starostwa, miasta, lidzbarskiej gminy oraz innych instytucji publicznych. Spotkanie
celebrowa kapelan s
b mundurowych. Mi ym akcentem
uroczysto ci by a obecno insp. Adama Ko odziejskiego
ju jako I-szego Zast pcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie . (Foto nr 7)
ego samego dnia swoje wi to op atkowo wigilijne
mieli równie emeryci i renci ci policyjni i ich rodziny. Tu po op atku za ogi KPP zdo ano w krótkim
czasie zmieni zastaw sto ów a ju na wietlic zacz li si
schodzi pierwsi go cie . wszyscy przybyli przed zaplanowanym czasem tj. przed godzin 15:30. By o gwarnie ,
przytulnie i sympatycznie . Kole
skim rozmowom nie
by o ko ca. wi teczna choinka b yszcza a ozdobami ,
wo igliwia i zapalonych wiec górowa nad innymi zapachami, a do uszu zebranych mimo ogólnego gwaru przenika y nuty melodii kol d. Zrobi o si jako domowo i rodzinnie . Od strony organizacyjnej spotkanie prowadzi
Prezes Ko a Lucjan Fiedorowicz a celebrowa Ks. Kapelan.
Jerzy Ro entalski. W nie ksi dzu Kapelanowi podczas
spotkania w imieniu cz onków stowarzyszenia i ich rodzin
wr czono okoliczno ciow statuetk z logo stowarzyszenia
oraz wygrawerowanymi s owami podzi kowania za wiele
lat opieki kap
skiej nad naszym ko em. Z kolei m .insp.
Tomaszowi Kami skiemu pe ni cemu obowi zki Komendanta Lidzbarskiej Policji wr czono okoliczno ciow tabliz porcelany na której uwidocznione s dwa znaki logo
naszego stowarzyszenia tj. przed i po ostatniej zmianie
statutu. Nasz wa ny go Pan Artur Wajs- Burmistrz Lidzbarka Warmi skiego od zebranych otrzyma gratulacje
zwi zane z wygranymi wyborami na drug kadencj na
stanowisko Burmistrza Miasta . Wcze niej tj. tu po wyborach oficjalny list gratulacyjny wys ali my do Pana Burmistrza poczt . Prezes Ko a z
yczenia wi teczne i noworoczne go ciom i wszystkim zebranym a po s owach
kapelana i prze amaniu si op atkiem osobistym i wzajemnym yczeniom nie by o ko ca. Spotkanie trwa o kilka
godzin i uczestniczy o w nim oko o 40 osób. (Foto nr 8)
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Ostatnie tygodnie mijaj cego roku 2010 w lidzbarskim
kole obfitowa y w wydarzenia o ró nym charakterze.
Cz
z nich by a zaplanowana, gdy obj ta planem pracy ko a na 2010 r. inne by y zaskoczeniem dla wszystkich w tym dla za ogi miejscowej jednostki policji gdzie
ko o SEiRP ma swoj siedzib .
Zaczn jednak od pocz tku:
listopada 2010r. cz
naszych emerytów zrzeszonych
w stowarzyszeniu bawi a si na zabawie Ostatkowej w
jednej z lidzbarskich restauracji. Grupa imprezowiczów
liczy a ponad 20 osób a w ród nich byli tak e sympatycy i
przyjaciele stowarzyszenia, którzy od lat s naszymi go mi
i ch tnie uczestnicz w organizowanych w kole przedsi wzi ciach rozrywkowych i integracyjnych. (Foto.nr 1 - 4)

20

Zabaw ostatkow zorganizowa kol. Irek Rubacki-skarbnik ko a.

10

grudnia 2010r. Prezes Ko a Lucjan Fiedorowicz oraz
skarbnik Ireneusz Rubacki uczestniczyli w uroczystym
apelu za ogi Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmi skim podczas którego po egnano odchodz cego z tej
jednostki dotychczasowego komendanta insp. Adama Ko odziejskiego. To w nie ta wiadomo
by a dla wszystkich
du ym zaskoczeniem gdy sta a si oficjalna zaledwie na
kilka dni przed dat po egnania. By o to zarazem smutne i
radosne spotkanie . Czynni zawodowo policjanci oraz my
przedstawiciele stowarzyszenia egnali my bowiem odchodz cego z tej jednostki wspania ego cz owieka i komendanta. Wr czyli my Panu Adamowi Ko odziejskiemu statuetk
okoliczno ciow z logo naszego stowarzyszenia oraz wygrawerowanymi s owami podzi kowania za lata sympatycznej
wspó pracy. Radosn cz ci tej uroczysto ci by oczywi cie
fakt , i Pan A. Ko odziejski zosta powo any przez Komendanta G ównego Policji na I-szego Zast pc Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. (Foto.nr 5 i 6)

T

Insp. Adam Ko odziejski, ju jako Zast pca Komendanta
Wojewódzkiego gra z Wielk Orkiestr
wi tecznej Pomocy na Olszty skiej Starówce. Na zdj ciu obdarowuje„ serduszkiem” siostrze ca jednego ze swoich podw adnych.
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Kolega Prezes Zarz du
Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Józef Libuda (foto.
obok) funkcj
obj
po
ostatnich wyborach, nale y
wi c do tzw. „nowych” prezesów. Podobnie jak ni ej
podpisany. Taki stan rzeczy
i - jak by nie by o - pewien
brak do wiadczenia w pe nieniu funkcji prezesa w
jaki sposób nas zbli .
Dowodem sympatii do ZW
SEiRP w Olsztynie niech
dzie wpisana do ksi ki
dedykacja.
Ksi ki autorstwa przyjaciela prezesa Libudy, Janusza
Krzysztofa Cie likiewicza, który z zawodu jest prawnikiem. Poza literatur bawi si malarstwem i z uporem
piel gnuje znajomo kilku j zyków obcych. Wiersze pisze
po polsku i niemiecku. Lubi egzotyczne podró e. (cytat z
Internetu)
A sama ksi ka? Pi knie edytorsko wydane, na dobrym
papierze, poetycko spisane biograficzne dzieje cesarzy
Rzymu, od Cezara poczynaj c, na Julianie ko cz c.
Trzeba sporej wiedzy by w takiej formie opisa i spuentowa kolejnych w adców Wiecznego Miasta. Chocia przy
Tyburiuszu (14-37) zabrak o mi odniesienia do ukrzy owania Jezusa (rok 33).
Dzi kuj Ci Józku za uznanie i doznania z lektury
„Cesarzy”.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie, Jerzy K. Kowalewicz

J

ubilat, Tadeusz Gadza a (w rodku) w gronie emerytów z olszty skiego SEiRP obchodzi swoje 85. urodziny. Pi kny wiek i warto ciowy cz owiek - jeden z
„ojców za ycieli” olszty skich struktur SEiRP przyjmowa
5 stycznia 2011 r, yczenia zdrowia i kolejnych rocznic
urodzinowych.
Na foto. od lewej: kol., kol.: Ewa Napora, Alojzy B dowski,
Leszek Manista, Karol Kuflowski, jubilat Tadeusz Gadza a,
Julian Czajka, Anna Czerniawska, Eugeniusz Jagie owicz.

Z raportów policyjnych.
Oskar ony do wybitej szyby sklepowej podszed wy cznie
z w asnej ciekawo ci, ubranie z wystawy zabra bezwiednie, gdy si zdenerwowa . Ucieczka oskar onego na widok policji wynik a st d, e b
c w przesz ci czterokrotnie karany ba si bezpodstawnego pos dzenia o dokonanie w amania. Z tych wzgl dów dzia anie oskar onego nie nosi cech przest pstwa, a jest jedynie nader dla
niego nieprzyjemnym zbiegiem okoliczno ci.
***
Wysoki s dzie, nie twierdz , e jestem bez winy bo nie
powinienem by i tam do tego sklepu, ale co ja mog em
poradzi maj c 3,17 promila alkoholu we krwi. A je eli
policja znalaz a jakie omy, to ja jestem przekonany, e w
takim stanie, w jakim si znajdowa em (3,17 promila!!!) to
nawet jak ten om wa by tylko 2 kg to by mnie przewróci , nie mówi c o rozwalaniu k ódek.
***
...lubi wypi , ale eby chodzi i pi to nie, tylko przy okazji.
***
Awanturnik siedzia spokojnie na
ku. Kiedy za da em
okazania dowodu osobistego zacz wymachiwa na mnie
kami i jednocze nie r kami zapiera si o meble.
***
Podczas zatrzymania zachowywa si rednio.
***
Uprzejmie prosz o zrobienia kontroli celem przywrócenia
do porz dku ycia codziennego Stefana K.
***
W. nie by o bo pojecha na zebranie wiadków jehowych
nie wiadomo w jakim celu.
***
Oskar ony ze wiadkiem J. uzgodni zakres wykonania
robót hydraulicznych, co w efekcie doprowadzi o do d ugotrwa ego pija stwa trwaj cego co najmniej jeden dzie
***
Ja to jakbym i chcia bi on to nie mia em kiedy. Ona
ci gle w rozjazdach uprawia a turystyk europejsk uprawia a - W ochy, Turcja, skóry, sukienki.
***
Taki wyrok, mog za
by normalny w czasach komunistycznych, ale na dzie dzisiejszy obra a majestat
Rzeczpospolitej Polski.
Znalezione w sieci.
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„Cudotwórcy”!?
Odpowiedzialno
zbiorow stosowali w swoich
rz dach najwi ksi zbrodniarze XX wieku: Hitler
i Stalin - przez co mi dzy innymi uznano ich za
takich. Ale przecie
byli oni przywódcami
pa stw, których systemy polityczne by y ewidentnie totalitarne i za takie uzna je wiat.

W

przeciwie stwie
do
tych re imów Rzeczpospolita Polska, wg
art. 2 Konstytucji RP jest,
„demokratycznym pa stwem
prawnym, urzeczywistniaj cym
zasady sprawiedliwo ci spoecznej”.
Taki zapis konstytucyjny zobowi zuje. Polscy parlamentarzyci, jakby inaczej rozumieli ten
zapis, i kieruj c si niegodn
chrze cija skiej doktryny, drog odwetu, wzoruj c
si na totalitarnych systemach uchwalili ustaw o
odpowiedzialno ci zbiorowej. O odpowiedzialno ci
ka dego zatrudnionego, czy maj cego jakikolwiek
inny kontakt ze s bami specjalnymi PRL.
by specjalne na ca ym wiecie by y s i b
.
Funkcjonariusze tych s b posiadaj mniejsze czy
wi ksze przywileje, lepiej zarabiaj ni inni, a przynajmniej gwarantuje si im indywidualn odpowiedzialno , za indywidualne naruszanie prawa.
Nienawistna, jednostronna, niesprawiedliwa propaganda g osi, e w PRL by o wszystko z e, niesprawiedliwe i skierowane przeciwko obywatelom PRL, a
do utrzymania takiego stanu rzeczy s
y PRLowskie s by specjalne. S by bezkarne, wysoko
op acane, których emerytury s niewspó miernie
wysokie w porównaniu z innymi Polakami. Kieruj c
si tak logik Sejm RP, g osami PiS i PO uchwali
tzw. „ustaw dezubekizacyjn ”. Ustaw karz
dawnych funkcjonariuszy s b specjalnych, w czaj c do tego Bogu ducha winnych innych pracowników minionego ustroju.
W dziale „inni pracownicy” znalaz si tak e ni ej
podpisany.
A oto moja historia.
W roku 1951 by em kierownikiem Referatu Ewidencji Ludno ci w Urz dzie Miasta w K trzynie. W tym
czasie decyzj w adz ewidencj ludno ci i dowody
osobiste przekazano pod kompetencj Milicji Obywatelskiej. W pa dzierniku 1951 tego roku Urz d
Miasta w K trzynie, czyli ja osobi cie, przekaza
ca
dokumentacj ewidencyjn do Powiatowego
Biura Ewidencji Ludno ci i Dowodów Osobistych
przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w
trzynie. Wraz z dokumentacj to Biuro przej o i
mnie, by em bowiem jedyn osob w powiecie przeszkolon w tym zakresie. Szkolenie odby em na
kursie w Poznaniu, zorganizowanym przez Prezydium Rady Ministrów dla organów wykonawczych
Gromadzkich Rad Narodowych. By em wi c fachowcem w tej dziedzinie, a takiego fachowca biuro potrzebowa o.
W strukturze Powiatowego Biura Ewidencji Ludnoci i Dowodów Osobistych (PRELiDO) by y dwa referaty: Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludno ci,
gdzie pocz tkowo pracowali wy cznie milicjanci
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mundurowi . Mnie zaanga owano na stanowisko
referenta w Referacie Ewidencji Ludno ci na etacie
cywilnym na okres próbny. Wraz ze zwi kszaniem
obci
w pracy i obowi zków zacz to przyjmowa
w tym referacie pracowników na etaty cywilne.
Do moich obowi zków nale o szkolenie i nadzór
nad prowadz cymi Ksi ki Meldunkowe: w K trzynie; so tysów na wsiach i zajmuj cych si tym pracowników w Pa stwowych Gospodarstwach Rolnych. Pomaga em mieszka com powiatu w wype nianiu ankiet, które stanowi y podstaw do wypisania Dowodu Osobistego. Wreszcie z gotowymi Dowodami Osobistymi jecha em do siedzib Gromadzkich Rad Narodowych i osobi cie wr cza em je w acicielom. Otrzyma em s bowy rower, którym dociera em do wszystkich miejscowo ci w powiecie.
Ponadto wykonywa em inne czynno ci biurowe
zwi zane z ewidencj ludno ci.
Teraz otrzyma em decyzj Zespo u EmerytalnoRentowego w Olsztynie opart na materia ach IPN,
e w tym czasie, zgodnie z ustaw z dnia 23 stycznia 2009 r. - „gn bi em ludzi, narusza em podstawowe prawa cz owieka, utrwala em nies uszny system w adzy, dzia em przeciwko Narodowi Polskiemu, krzywdzi em fizycznie i moralnie, by em pracownikiem policji politycznej”!
Przecie ja i moje dzia ania nie mieszcz si w preambule tej ustawy, bowiem nie pracowa em jako
funkcjonariusz policji politycznej. Za spraw „cudu”
jakiego zosta em przekszta cony z cywilnego pracownika dzia u ewidencji ludno ci PBELiDO b
cego w kompetencji Komendanta Powiatowego MO
w gro nego, nadu ywaj cego w adzy „ubowca”.
W zwi zku z tym napisa em wniosek do warmi sko
-mazurskiej Kurii Biskupiej proponuj c nadanie
IPN-owi przydomka „cudotwórczy”, b
nawet
wi ty”, bo cudów mog dokonywa tylko „ wi ci”.
Napisa em tak e do Oddzia u IPN w Bia ymstoku.
Ale có pracownicy IPN nie s niczemu winni. Oni
wykonuj przepisy ustawy, która wrzuci a wszystkich do jednego worka. Rozdmuchana fama o przywilejach materialnych by ych funkcjonariuszy UB i
SB zosta a potwierdzona przez wy onionych z klucza partyjnego s dziów Trybuna u Konstytucyjnego,
którzy uznali odpowiedzialno zbiorow za zgodn
z Konstytucj RP pa stwa demokratycznego o czym
mówi jej 2 artyku .
Ciekaw jestem, czy wszystkich tych za których
przyczyn ów „cud” si zdarzy , nie dr czy sumienie
z powodu wyrz dzonej mi krzywdy. Nie dziwi mnie
post powanie parlamentarzystów, bo to s ludzie z
partyjnego wyboru i dzia aj pod wp ywem presji
partyjnej ideologii, ale w Trybunale Konstytucyjnym
zasiadaj ludzie o najwy szych autorytetach i wiedzy prawniczej, a przytakuj takiej ustawie. Ustawie, która mog aby powsta jedynie w ustroju totalitarnym. W ustroju jakimi by y hitleryzm i stalinizm, a nie „demokratyczne pa stwo prawa”. Ciekaw jestem tak e, jak oceni decyzj Trybuna u Konstytucyjnego opinia wiatowa i jak ustosunkuje si
do tego orzeczenia TK Europejski Trybuna Praw
Cz owieka w Strasburgu, do którego ona niechybnie
trafi.
Aleksander Brzezi ski
Ko o SEiRP w K trzynie.
trzyn, stycze 2011 r.

21 stycze 2011
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VI Zjazd. Jak go zapami ta em
Wielu z nas –
u c ze s tn i ków
VI
Zjazdu
oczekiwa o
szerokiej i
merytorycznej
dyskusji
na forum
zjazdu,
n ak r e l a cej droKol. Józef Krasucki,
, po której powinno pój
stowarzyszenie. Takie
nadzieje mieli my i my na
sku.
By em drugim z kolei dyskutantem. Mówi em w imieniu
skiej delegacji na VI Zjazd. W
tezach wyst pienia starali my
si przedstawi , wed ug naszej
oceny, sprawy zasadnicze dla
bytu stowarzyszenia i jego miejsca w spo ecze stwie.
Stowarzyszenie nie mo e
by wyalienowane. Alienacja, to
brak spo ecznej akceptacji, to
marsz ku zatraceniu.
Warmiak Anonim w Olszty skim Biuletynie Informacyjnym SEiRP nr 6, okre li dyskusj na zje dzie mianem bardzo
rzeczowej i przys owiowa beczk
miodu, któr ja zepsu em dziegciem. Do momentu mojego wyst pienia nie by o „beczki miodu”, bo nie by o dyskusji, wi c i
nie by o czego psu owym dziegciem.
Bulwersuj ca okaza a si
teza dotycz ca roli kolegów emerytów i rencistów wywodz cych
si z SB. Znalaz a ona poparcie
w wyst pieniu kolegi z Kielc, a
wcze niej akceptacj
wyrazi a
oklaskami cze
delegatów i
uczestników zjazdu.
Teza ta pokazuje wa ny
problem, z którym stowarzyszenie musi si zmierzy , w imi
interesu naszego rodowiska .
Jest to problem z kategorii „By
albo nie by ”.
Z postaw cz ci uczestników
VI Zjazdu mo na wysnu wniosek, e chcieliby oni stowarzyszenie widzie w roli opozycji

pozaparlamentarnej. Nic gorszego nie mo e nas spotka , jako
instytucji apolitycznej. Nie mo e
by
naszego przyzwolenia na
tak rol .
Mamy pami ta , e ka dy z
nas sk ada kiedy
lubowanie.
w naszych szeregach tacy,
którzy sk adali lubowanie nawet trzy razy. Istotnym elementem roty lubowania „wczoraj i
dzi ” jest kanon wierno ci Narodowi i Ojczy nie.
lubowania
one „wczoraj i dzi ” s dla
nas wi
ce.
Zatem etyka od ka dego z
nas wymaga prezentowania, lojalnej postawy wobec demokratycznie i zgodnie z Konstytucj
wybranych instytucji pa stwa.
Jako wiadomi obywatele, w
du ej mierze oficerowie, mamy
kwalifikacje i obowi zek, by rozumie z ono
sytuacji spoeczno- gospodarczej i prezentowa obywatelsk postaw , a nade wszystko: lojalno w stosunku do w adz pa stwa i rezygnacj
z roszczeniowych postaw.
Opowiadanie si za gruntownymi
reformami pa stwa – w tym za
reform emerytaln . Wspieranie
akcji spo ecznych nios cych pomoc osobom poszkodowanym
kl skami ywio owymi. Wspieranie rodzin policjantów poleg ych
z s bie.
Nie by o w dyskusji rzetelnego odniesienia do znacz cych
osi gni
Zarz du G ównego.
Zatem musz
podkre li ,
e
ostatnie dwa lata minionej kadencji zaowocowa y osi gni ciem
wa nych celów: wi ksza sprawno ci
w dzia aniu, udzia em
naszych delegatów na ró nych
szczeblach w uroczysto ciach
organizowanych przez Policj ;
zbiórkami pieni dzy na rzecz
osób poszkodowanych kl skami
ywio owymi i rodzin poleg ych
na s bie policjantów. Warte
doceniania jest wprowadzeniem
nowego logo z dewiz „ZAWSZE
WIERNI”, nadanie SEiRP nowego sztandaru, udzia em zacnych
go ci w spotkaniach op atkowych.
W dniu 09.01.2009 r. opublikowane zosta o Rozporz dze-

nie MSWiA zezwalaj ce nam,
emerytom, w szczególne dni nosi mundur. Tak d ugo oczekiwany przez nasze rodowisko akt
prawny, podpisany zosta przez
dawnego naszego ministra Grzegorza Schetyn . Zrealizowane
zadania daj moraln ratyfikacj
i przybli aj nas, na trudnej drodze, do pe nej integracji ze spo ecze stwem.
To niew tpliwie sukcesy
poprzedniego Zarz du G ównego
na czele z kol. Zdzis awem Czarneckim. Bardzo znacz ca rol
w tym procesie odegra kol. Zygmunt Kowalczyk. Nale
si im
obu s owa uznania i serdecznego
podzi kowania.
Smuci musi brak w uchwale VI Zjazdu, miejsca na nasze
szerokie otwarcie spo eczne.
Dlatego Uchwa VI Zjazdu
mo na skwitowa
cytatem:
„Stroimy g owy w uwi ych laurów li cie”. Mam wra enie, e tak
nas spostrzegali go cie i dziennikarze w ostatnim dniu obrad. Do
zapami tania pozostaj wybory
adz i poruszenie na sali spowodowane wr czeniem medali
XX – lecia SEiRP.
Jednym zdaniem: Nie nad amy za duchem czasu!
Józef Krasucki
Prezes ZW Stowarzyszenia SEiRP
w Katowicach
Katowice, grudzie 2010 r.

Z

a mi e s z c z a my ko l e j n y te ks t
kol..Józefa Krasuckiego opisuj cy VI
Zjazd ZG SEiRP w Legionowie. Tak w
tym, jak i w poprzednim tek cie autor polemizuje z opini , jaka zawarta zosta a w nr.
6 OBI („
ka dziegciu”). Opinii krytycznej o
wypowiedzi autora na VI Zje dzie.
W zwi zku z tym, e - jak do tej pory - nikt
z Czytelników OBI nie komentuje oficjalnie
kolejnych tekstów kol. Krasuckiego, Redakcja o wiadcza:
1. Ka dy ma prawo do posiadania w asnych opinii i ocen, i do tego tak e, by je
móc prezentowa , niezale nie od tego jakie
one s . I to jest jego problem, z którym sam
sobie musi poradzi .
2. Redakcja (od siebie) nie zamierza ocenia
i warto ciowa opinii, z którymi mo e si
nie zgadza , ale mo e te to czyni zaznaczaj c wyra nie, e to jej opinia.
3. Gwoli cis ci, „Delegat na VI Zjazd
SEiRP” - autor „
ki dziegciu”, nie napisa
o psuciu dyskusji, a o tym e g os w dyskusji kol. Krasuckiego zepsu atmosfer Zjazdu („Atmosfera Zjazdu, jako zszarza a...”)

Adam K. Podgórski [akp1951@gmail.com]
Wys ano: r 2011-01-05 11:21
Do: wieszczakowska Hanna; Redakcja OBI
Na pro
prezesa ZW, Pana Józefa Krasuckiego uprzejmie posy am opracowany przez Niego tekst, z Jego pro
strony przesy am same serdeczno ci w Nowym Roku. Adam Podgórski
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Poni ej zamieszczamy, celem rozpowszechnienia, list Prezesa Zarz du G ównego Stowarzyszania Emerytów i
Rencistów Policyjnych, kolegi Henryka Borowi skiego. List wprawdzie skierowany jest do kol. Prezesów Zarz dów Wojewódzkich i Okr gowych , ale przecie dotyczy ka dego cz onka Stowarzyszenia, idea wszak ze
wszech miar jest s uszn i godn poparcia.
Na co Redakcja OBI zwraca uprzejmie uwag .
Katowice 06 grudnia 2010 r.
Prezesi
Zarz dów Wojewódzkich i Okr gowych SEiRP
Szanowni Koledzy!
Jak wszystkim wiadomo Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyska o status Organizacji Po ytku
Publicznego i zosta o zarejestrowane w krajowym wykazie Organizacji Po ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. Nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188
Od stycznia 2010 r. mo na by o dokonywa na rzecz Stowarzyszenia odpisu w wysoko ci 1% nale nego podatku dochodowego poprzez z enie w formularzu PIT stosownego wniosku.
Niestety starania Zarz du G ównego oraz zarz dów terenowych, zwi zane z upowszechnieniem tej informacji oraz
zwi kszeniem liczby zadeklarowanych odpisów w ród naszych cz onków - w ko cz cym si roku kalendarzowym okaza y si daleko nieskuteczne.
Wi kszo
naszych cz onków rozliczana jest bowiem z podatku przez komórki ZER we w ciwych komendach
wojewódzkich i otrzymuje z nich gotowe rozliczenie w postaci druku PIT-40. Mo liwo dokonania stosownej dyspozycji o przeznaczeniu odpisu, mo liwa jest w tym momencie poprzez osobiste wykonanie przez podatnika czynno ci formalnych, polegaj cych na pobraniu z Urz du Skarbowego druku PIT-37 i wype nienia go w oparciu o dane otrzymane
w PIT-40, a nast pnie wys anie w terminie do 30 kwietnia do w ciwego Urz du Skarbowego w miejscu zamieszkania.
Analiza przyczyn ma ej skuteczno ci dzia
Zarz du G ównego i zarz dów terenowych pozwoli a wysnu wniosek,
e sama publikacja informacji w Biuletynie i masowo rozprowadzanych kalendarzach jest niewystarczaj ca. Przekonanie naszych cz onków o zasadno ci z enia takiej deklaracji i korzy ciach z niej p yn cych dla kondycji finansowej
Stowarzyszenia, le y w gestii Panów Prezesów i to w formie bardzo bezpo redniej czyli na spotkaniach. Nie bez przyczyny ruszamy z ta inicjatywa w nie dzisiaj czyli w przededniu spotka op atkowych tradycyjnie organizowanych w
grudniu i w styczniu.
Rol Panów Prezesów by oby przy tej okazji bezpo rednie przekazanie naszym cz onkom informacji o istocie tego
uprawnienia ( tj. e zadeklarowanie 1% nie zwi ksza w aden sposób wielko ci podatku a jedynie pozwala decydowa
na jaki cel odpis zostanie wykorzystany) oraz zapewnienie, e zarz dy udziel im jak najdalej id cej pomocy praktycznej w wype nieniu stosownego dokumentu.
dzie ona polega a na :
1. Dostarczeniu w miesi cu styczniu 2011 roku dok adnej literalnej instrukcji jak dokona wype nienia druku PIT-37
na podstawie danych zawartych w PIT-40.
2. Wyznaczeniu w ka dym Zarz dzie Wojewódzkim osoby dy uruj cej pod telefonem oraz w wyznaczonych godzinach
w siedzibach zarz du w celu udzielenia pomocy w tym zakresie.
Skarbnik Zarz du G ównego
Zdzis aw Pietryka

Prezes Zarz du G ównego
Henryk Borowi ski

Przypominamy Szanownym Czytelnikom OBI o tym
e Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zosta o, rok temu, wpisane do rejestru organizacji PO YTKU PUBLICZNEGO. W zwi zku z tym
istnieje mo liwo przeznaczania 1% swojego podatku na korzy Naszego Stowarzyszenia.
Zapewniamy, e fundusze w ten sposób zgromadzone na koncie stosownej fundacji b
dobrze zarz dzane i wykorzystywane dla po ytku by y policjantów i ich rodzin.
W biurze ZW SEiRP w Olsztynie jest mo liwo
komputerowego wype nienia i wydrukowania rozliczenia PIT 37.
Redakcja

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego
Dane do faktur zakupów
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH
POLICYJNYCH
ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Zarz d Ko a w…………………………..
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia w Olsztynie
UL. DOMANIEWSKA 36/38
Nr konta 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000
02-672 WARSZAWA
NIP: 8512442679
21 stycze 2011
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Zaproszenia i yczenia nades ane.
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