MIESI CZNIK ZW SEiRP W OLSZTYNIE. ROK II. NR 7/15 (2011)

Z okazji

wi ta Policji 2011,
Zarz d Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Olsztynie
Wszystkim Pa stwu,
Cz onkom i Sympatykom Stowarzyszenia,
Czytelnikom „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego”
i ich bliskim,
sk ada yczenia
Wszelkiej pomy lno ci, zachowania rozwagi i pogody ducha w
codziennych zmaganiach si z rzeczywisto ci i w asnymi niedoskona ciami.
„Wszystkiego najlepszego kochani,
jeszcze tyle dobrego przed nami.”
Olsztyn, 24 sierpnia 2011 r.

W imieniu
ZW SEiRP w Olsztynie
Prezes
Jerzy K. Kowalewicz
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Spotkanie
przed wi teczne

W

dniu 11 lipca 2011 r., niemal w przededniu „ wi ta Policji 2011” Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. mgr S awomir Mierzwa spotka si z prezesem ZG SEiRP Henrykiem Borowi skim i prezesem ZW SEiRP w Olsztynie Jerzym K. Kowalewiczem.
Podczas spotkania prezes Henryk Borowi ski przedstawi cele wg, których prowadzone s aktualne dziaania podejmowane przez Zarz d G ówny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w skali ca ego kraju.
Komendant KWP w Olsztynie zainteresowa si programem dzia ania Federacji Stowarzysze
S b
Mundurowych, którego wiceprzewodnicz cym jest
prezes Henryk Borowi ski. Jak na razie centralne
struktury Federacji nie maj swoich odpowiedników
wojewódzkich. Ich organizacj Federacja uzale nia
od dzia
oddolnych, terenowych.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie Jerzy K. Kowalewicz
podzi kowa Komendantowi Policji w Olsztynie za
przychylno , z jak z jego strony spotka y si w
swojej dzia alno ci struktury SEiRP na Warmii i Mazurach.
Dowodów na to jest przecie sporo. Wystarczy wymieni chocia by udost pnienie pomieszcze Komend Terenowych na spotkania cz onków SEiRP,
korzystanie z mo liwo ci przesy ania bezp atnie korespondencji poczt resortow , u yczenie amów internetowej strony KWP do zaprezentowania si w sieci
Zarz du Wojewódzkiego, Zarz dów Kó i publikacji
„Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego” - wydawnictwa ZW.
Insp. S awomirowi Mierzwie podzi kowano za zaproszenie do udzia u w obchodach „ wi ta Policji 2011”
w Braniewie (foto „Zaproszenia” obok) i uhonorowano
wr czeniem Pami tkowego Medalu „XX Lecia SEiRP”
a tak e zaproszono do udzia u w 3 dniowym Posiedzeniu ZG SEiRP w Wy szej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 26-28 sierpnia 2011 r.
ówne, wojewódzkie uroczysto ci u wietniaj Uczestnicy spotkania uznali, e by o ono po yteczce wi to Policji odby y si w Braniewie, gdzie
nym, we wszystkich swych aspektach, a rokowania
przy tej okazji oddano oficjalnie do u ytku
co do dalszej wspó pracy mi dzy Komend Policji a budynek nowej Komendy Policji. Zarz d Wojewódzki
Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych SEiRP w Olsztynie reprezentowa gen. Kazimierz Duwi cej ni optymistyczne.
dek, zaproszony do udzia u w obchodach przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp.
Na zdj ciu, od lewej: prezes ZW SEiRP w Olsztynie mgr. S awomira Mierzw . Na zdj ciu z parlamentaJerzy K. Kowalewicz, Komendant KWP w Olsztynie rzystami. (Witold Gintowt-Dziewa towski, Stanis aw
insp. mgr S awomir Mierzwa i Prezes ZG SEiRP Hen- elichowski).
ryk Borowi ski.

G
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rzy okazji
wi ta Policji 2011 i jego
wi towania” przypomn Pa stwu, Czytelnikom OBI, e MY - obecni emeryci - byli my
wszyscy (nie tak dawno zreszt ) policjantami/
milicjantami/funkcjonariuszami s b specjalnych/
dzisiaj pracuj cy w resorcie MSWiA (tak e) niebawem
do cz do naszej grupy spo ecznej.
A niema a to „grupa”. Wszystkich emerytów i rencistów policyjnych, pobieraj cych wiadczenia z Zak adu Emerytalno Rentowego MSWiA jest bez ma a 200
000.(189.816 osób wg danych ZER na koniec 2010
r.).
Korzystaj c z zas onego wypoczynku dzia amy,
udzielamy si - by tak to przynajmniej nazwa , w
ró ny sposób. Piel gnujemy posiadane pasje hobbystyczne, podró ujemy, pomagamy innym w ró nych
organizacjach spo ecznych i poza rz dowych. Nie
pozwalamy sobie, a przynajmniej znacz ca wi kszo
z nas, na bezczynno ograniczaj c si do sterowania
wydarzeniami wiata przy pomocy pilota telewizyjnego.
Jedn z form, tak po yteczn spo ecznie i wa
dla
ka dego potrzebuj cego pomocy - nie tylko, ale te
finansowej - jest Nasze Stowarzyszenie.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych z Zarz dami Wojewódzkimi w ka dym z
polskich województw, z Ko ami przy ka dej w Polsce
Komendzie Powiatowej, Komisariacie i w wielu Posterunkach Policji.
W Kraju jest nas 22 tysi ce i z ka dym rokiem ro nie
st
, symbolicznie otwieraj
Komend ilo Kó i cz onków Stowarzyszenia.
Policji, przeci li m.in., insp. S awomir Przypomnienie o naszej dzia alno ci i celach przy
Mierzwa, wojewoda Marian Podziewski, okazji wi ta Policji 2011 nie jest ot takie sobie.
nadinsp. Kazimierz Szwejcowski i marsza ek sejmiku Przecie , pisz c nieco artobliwie, ka dego policjanta
czeka kiedy przyjemno
przej cia na emerytur i
Jacek Protas.
wst
pienia
w
Nasze
Szeregi.
Czego wszystkim poli(Wszystkie foto. ze strony: http://www.olsztyn24.com
cjantom z okazji ich wi ta ycz !

W
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Apolityczny rys historyczny

Z okazji

wi ta Policji 2011 r.

Z pewn tak nie mia ci i zak opotaniem, jak przy
reklamowaniu tamponów, wielu wspomina swoj przesz
zwi zan z Milicj Obywatelsk czy SB. Wspomina tak, jakby to oni byli winni temu, e s
yli w MO
lub SB, a nie w Policji czy UOP czy ABW, jakby pope niali w s
bie wstydliwe czyny. Pewno tacy te byli i
, jak w ka dej wcze niej czy obecnie istniej cych
bach mundurowych. Ka dy ma tak histori w jakiej przysz o mu
i nic nie zmieni, nawet wykre lenie jej z podr czników szkolnych - co ju próbowano
robi wcze niej z ró nymi faktami - nie, nie pomo e.
Historia istnieje i b dzie trwa wbrew wszelkim jej poprawiaczom.

A fakty s takie:
1. Policja Pa stwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pe ni ca funkcje porz dkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w
latach 1918-1939.
System ochrony bezpiecze stwa w II Rzeczypospolitej
kszta towa si w latach 1918-1923, za ukoronowaniem tego procesu by o wydanie Rozporz dzenia Prezydenta RP o Policji Pa stwowej z 1928 roku, kiedy
organizacja instytucji zosta a ustalona ostatecznie i
w takiej formie dotrwa a do wrze nia 1939 roku.
2. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa
(niem. Polnische Polizei im Generalgouvernement)
znana lepiej jako Granatowa Policja (niem. Blaue
Polizei). Formalnie zosta a powo ana w dniu 17 grudnia 1939 roku na podstawie rozporz dzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka, na terenie Generalnego Gubernatorstwa By a to policja komunalna
finansowana przez polskie samorz dy (szcz tkowe
struktury samorz dowe pozostaj ce pod nadzorem
niemieckiej administracji cywilnej), podporz dkowana lokalnym komendantom niemieckiej policji porz dkowej – Ordnungspolizei; najwy szym szczeblem
struktury Policji Polskiej by o stanowisko komendanta miejskiego lub powiatowego. Nazwa policji pochodzi od granatowego koloru noszonych mundurów.
Analogiczne policje istnia y we wszystkich okupowanych krajach.
3. wi to Milicji Obywatelskiej i S
by Bezpiecze stwa – dawniejsze wi to obchodzone w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej (do 1989 roku) na cze
Milicji Obywatelskiej i S by Bezpiecze stwa. Obchodzono je 7 pa dziernika, w rocznic powo ania
MO w 1944 roku, przez PKWN
Planowana dekretem z 27 lipca 1944, który jednak
nie wszed w ycie z powodu sprzeciwu oficerów radzieckich[1]. Utworzona ostatecznie dekretem z 7
pa dziernika 1944, g ównie z partyzantów Armii Ludowej pod kierownictwem Franciszka Jó wiaka. Milicj nast pnie podporz dkowano Ministerstwu Bezpiecze stwa Publicznego, od 1955 za Ministerstwu
Spraw Wewn trznych. Od marca 1946 do ko ca lat
czterdziestych dwudziestego wieku terenowe jednostki MO wraz z oddzia ami LWP, KBW, WOP, UB i ORMO podporz dkowane by y wojewódzkim komisjom
bezpiecze stwa, podleg ym Pa stwowej Komisji Bezpiecze stwa.
W 1956 ponownie powi zano milicj ze s bami
wewn trznymi, lecz tym razem to MO mia a pozycj
"dominuj
". W Komendach MO utworzono stanowiska zast pców komendantów MO ds. S by Bezpiecze stwa. S
Bezpiecze stwa po czono z mi-

licj tymi samymi mundurami, nadawano stopnie
MO w praktyce ukrywaj c napi tnowan po 1956
roku bezpiek , b
zawsze "formacj w formacji"
pod p aszczem milicji.
Oprócz zada zwi zanych z bezpiecze stwem i zwalczaniem przest pczo ci u ywana by a w walce z opozycj i manifestacjami, skutkiem czego zw aszcza w
latach osiemdziesi tych by a negatywnie postrzegana
w spo ecze stwie, a jej funkcjonariusze niekiedy
poddani spo ecznemu ostracyzmowi. Pewne próby
uzyskania autonomii w ramach zwi zków zawodowych w 1981 zosta y przekre lone przez sytuacj
stanu wojennego.
Przez kolejnych sze
lat formacja przeznaczona do
ochrony bezpiecze stwa ludzi i mienia nie mia a
swojego oficjalnego wi ta. Awanse i wyró nienia
wr czano policjantom w Dniu Niepodleg ci. Potrzeba kontynuacji i pami ci o tych wszystkich, którzy
yli bezpiecze stwu przyczyni a si do ustanowienia w 1995 roku wi ta Policji.
4. wi to Policji – polskie wi to pa stwowe obchodzone 24 lipca przez Policj [, ustanowione przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy
nowelizacji ustawy o Policji. Dzie ten nie jest dniem
wolnym od pracy.
Wspó czesno jest pi kna i zawsze m oda niezale nie czasu o którym si my li.
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Ze wspomnie . Cz.2
Publikujemy kolejn , drug
cz
wspomnie
Aleksandra
Brzezi skiego z czasów jego
pracy w Komendzie Powiatowej
Policji w K trzynie. Dla m odszych Czytelników s one nieco staro wieckie dotycz wszak
czasów minionych, czasów które nie wszyscy chc pami ta i
wspomina
je. Tym wi ksz
nie te wspomnienia maj
warto , tak poznawcz , tak i
sentymentaln .
raca z tajnymi ród ami
informacji, to nie tylko
ustalanie sprawców dokonanych przest pstw, ale bardzo
wa ne jest – czy nawet nie wa niejsze –niedopuszczanie do ich
zaistnienia, zapobie enie jego
pope nieniu. Podam przyk ady
ilustruj ce te dwa, kra cowo ró ne, aspekty wspó pracy z TW.
Z powodów zawodowych, zainteresowa em si
pi tnastoletnim
ch opcem, który by wychowywany przez dziadka. Opuszcza
ch opak lekcje w szkole, w óczy
si po mie cie, dokonywa drobnych kradzie y. Cz sto przeprowadza em z nim rozmowy profilaktyczne staraj c si nie dopuci do kompletnej demoralizacji
odocianego. Przychodzi on do
mnie do biura, a nawet bywa w
moim mieszkaniu.
Zdarzy o si , e s bowo wyjecha em do Olsztyna. Sprz taczka
nie wiedz c o tym rano, po
sprz tni ciu mojego pokoju biurowego w Komendzie, pozostawi a
klucz w drzwiach spodziewaj c
si , e niebawem zjawi si w
pracy. I w tym dniu ów ch opiec
przyszed Komendy by si ze mn
spotka . Zobaczy , e pokój jest
pusty. Inni pracownicy poinformowali go e wyjecha em do
Olsztyna i mnie nie b dzie, skorzysta wi c z okazji i okrad biuro zabieraj c stoj ce tam moje
prywatne radio – przywiezione
zreszt ze Zwi zku Radzieckiego i
na tamte czasy do
znacznej
warto ci.
Po powrocie z Olsztyna nie wchodzi em ju do mojego pokoju w
Komendzie udaj c si bezpo rednio do domu. W mieszkaniu w anie, od wspomnianego Tajnego
Wspó pracownika, zarejestrowanego po nocnym spotkaniu na
ulicy Dworcowej, otrzyma em
telefoniczn informacj o kradzie-

P

y mojego radia z pokoju biurowego w Komendzie. Radio to w tej
chwili znajduje si na bufecie
restauracji „Kosmos” (ul. Sikorskiego 22) w K trzynie.
Poszed em wi c do mojego biura
w budynku Komendy, by sprawdzi : Czy ono (radio) tam jest czy
nie? By o w „Kosmosie” i gra o w
najlepsze stoj c na bufecie lokalu. Bufetowa na moje
danie
wydanie radia o wiadczy a, e nie
mo e go odda , gdy pozostawi
je na chwil jaki klient i przyjdzie wkrótce by je zabra .
Po jakim
czasie przyszed
„klient” i o wiadczy , e radio
kupi od, wymieniaj c pseudonim
(jeden z dwóch) pod jakim ch opak by znany w rodowisku
przest pczym – ja te zachowam
je w tajemnicy.
Nie przekaza em sprawy kradziey radia do S du dla Nieletnich.
Przeprowadzi em z nim jedynie
rozmow „umoralniaj
”. Wstydzi em si rozg asza spraw tak
prymitywnego sposobu okradzenia jednego z najwi kszych speców k trzy skiej Policji ds. operacyjno dochodzeniowych.
Po kilkunastu latach, b
c ju
emerytem pe ni em funkcj awnika w S dzie Rejonowym w K trzynie. Na jedn z rozpraw z
aresztu doprowadzono doros ego
ju , „mojego ch opaka”. Podejrzany by o usi owanie w amania do
gara u-magazynu przemycanych
z Rosji papierosów. Wiedzia o
papierosach, po nie si w amywa , ale nie wiedzia , e gara jest
pod obserwacj Policji. Po rozprawie opowiedzia em s dziemu o
„zdarzeniu z radiem”. Nie by o we
mnie ch ci zemsty i zaproponowa em nawet wyrok o rok ni szy
ni przewodnicz cy sk adu, ale
przeg osowano mnie i „mojemu
ch opakowi” wymierzono, jako
recydywi cie kar trzech lat pozbawienia wolno ci.
Teraz z kolei chc da przyk ad
pracy z Tajnym Wspó pracownikiem, która doprowadzi a do zapobie enia napadom rabunkowym z u yciem broni.
Mia em na terenie K trzyna bardzo aktywnego TW, który przekazywa informacje za pieni dze.
Wi kszo
swojego ycia nigdzie
nie pracowa , a lubi wypi . Sam
szuka materia ów do przekazania, aby zarobi par z otych.
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5
Pewnego jesiennego wieczoru, na
ulicy Powsta ców Warszawy w
trzynie bandyta z broni w
ku dokona napadu na sklep
PSS i zabra utarg w kwocie
5.000 z . Napad „uda si ” i mo na by o przypuszcza e mo e go
powtórzy . Tak przypuszczaj c
zorganizowa em, w peryferyjnych
sklepach miasta zasadzki pe nione przez pracowników Sekcji
Oper.-Doch.
W jaki czas po rozpocz ciu akcji
zasadzkowej przyszed do mojego
mieszkania wspomniany wy ej
TW. Poinformowa mnie on, e
przyjecha do niego daleki kuzyn
ze Szczecina i po wypiciu pewnej
ilo ci powitalnego alkoholu zacz
si chwali czego to on nie dokona . Opowiada , e w Szczecinie
dokona napadu na policjanta i
zabra mu bro s bow . A teraz
pos uguj c si t broni b dzie
dokonywa napadów na sklepy
licz c na zagarni cie utargu. Informator nie wiedzia . czy bandyta ma t bro ca y czas przy sobie.
Pokojarzy em oczywi cie, e to
mo e by sprawca napadu na
sklep przy ul. Powsta ców Warszawy. Musia em wi c bardzo
szybko zaplanowa zatrzymanie
bandyty tak by TW nie zosta
„spalony” i by w czasie aresztowania nie u
posiadanej ewentualnie przy sobie broni. By nie
dosz o do strzelaniny w wyniku
której mogli zosta poranieni ludzie.
Po namy le zrobi em tak. Da em
TW pieni dze na wódk i piwo na
domow libacj . W domu mieli
wypi litr wódki, a nast pnie z
bratem i siostrami uda si na
dalsz libacj do baru „Piwosz”
przy ul. Lanca. Tam, w „Piwoszu”
mia zachowywa si arogancko i
awanturowa , by stworzy podstawy do wezwania na interwencj policj a przy legitymowaniu
by
pretekst do zatrzymania
„kuzyna”. Funkcjonariuszy po
cywilnemu i mundurowych rozlokowa em ukrytych wokó budynku „Piwosza”.
Informator zaplanowane zalecenia wykona bezb dnie i plan
zatrzymania wykonano bez nieprzewidzianych k opotów. Okazao si jednak, e „kuzyn” broni
przy sobie nie posiada . W wyniku przes ucha wyzna , e ukry
u innego „kuzyna” w W gorzewie. Z prze wietlenia jego alibi
wynika o, e zatrzymany „kuzyn”
(Ci g dalszy na stronie 6)
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nie móg dokona napadu na
sklep przy ul. Powsta ców Warszawy.
W wyniku tej akcji i czynno ci
procesowych szczeci ska Policja
mia a u atwione wykrycie sprawy
napadu na policjanta. Odzyskano
te zrabowan bro .
Poda em przyk ad, gdzie dzi ki
wspó pracy z Tajnym Wspó pracownikiem zatrzymano sprawc i
zapobie ono planowanym przez
niego napadom z broni w r ku.
Nie zd
obrabowa
adnego
sklepu.
Ustalenia sprawcy napadu na
sklep przy ul. Powsta ców Warszawy w K trzynie zako czy o si
dosy niespodziewania i tragicznie. Otó , jak si pó niej okaza o,
by to mieszkaniec Gi ycka. Po
przepiciu zrabowanych pieni dzy,
mia zamiar wraz z m odocianym
siostrze cem wybra si do K trzyna, by tam powtórzy udany
napad na jaki inny sklep. Niestety, zbyt d ugo zasiedzieli si
przy kieliszku i nie zd yli na
poci g. Poci g do K trzyna odjecha bez nich, jeszcze za nim biegli ale nie zd yli ju wsi
.
A pi si chcia o nadal. Wracaj c
ze stacji kolejowej w Gi ycku postanowili obrabowa jaki sklep
w mie cie swojego zamieszkania.
Wybrali im odpowiadaj cy, zaczekali a ostatni klienci wyjd , weszli i kieruj c bro ku sklepowej
za dali wydania pieni dzy.
Nie mieli szcz cia. Pechowo dla
nich na zapleczu sklepu, niewidziani przez bandytów byli m
sklepowej i jego kolega, plutonowy z jednostki wojskowej w Giycku. Gdy ci niespodziewanie
wyszli z zaplecza, napastnicy zacz li ucieka . Rozdzielili si , biegli w przeciwnych kierunkach.
sklepowej pop dzi za m odocianym, którego po jakim czasie dogoni i z apa . Plutonowy
natomiast ciga drugiego, tego,
który – jak si pó niej okaza o –
mia bro . Uciekinier, kiedy zorientowa si
e nie ucieknie
przed m odym wysportowanym
nierzem, odwróci si , wyj
bro i strzeli do plutonowego.
Strza okaza si miertelny.
Los chcia , e nie zd yli na poci g do K trzyna. Los tak pokierowa , e to nie w K trzynie mia a
miejsce tragiczna w skutkach
strzelanina.
Aleksander Brzezi ski.

Emerytem by …

Tai-Chi.

Gimnastyka, tzw. „chi ska”, dla
wszystkich, gimnastyka dla m odych i starych, i dla emerytów te .
Bez ograniczenia wiekowego i zaawansowania fizycznego. wiczenia mo na zacz
w ka dym momencie dnia nocy i kontynuowa .
„Lepiej raz opu ci wiczenie
ni tylko raz wiczy ”.
Poni ej kilka zasad i porad:
1.Czy w zaj ciach mog bra
udzia wszyscy bez wzgl du na
wiek?
Tak, wiczenia s zró nicowane,
wszechstronne i oddzia ywuj ce
ca ciowo na organizm. Wysi ek
jest odczuwalny na pocz tku
praktyki tylko dla osób, które nie
rusza y si wcale. A przecie w
ilo ci umiarkowanej jest potrzebny dla ka dego. W naszym O rodku nie ma podzia ów na starszych
i m odych, pocz tkuj cych i zaawansowanych, wszyscy wicz
razem w ramach jednej praktyki.
2. Czy mog bra udzia w zaj ciach tak e osoby chore?
Oczywi cie, nawet jest to bardzo
wskazane. Chory organizm to
organizm os abiony miejscowo lub
ca ciowo. eby przywróci mu
zdrowie, nale y go wzmacnia .
Cz sto uwa amy, e jak ju jestemy na co chorzy lub niesprawni
to wszelkie wiczenia s nie dla
nas. Wtedy jeste my na chorob
skazani nie tylko s abo ci cia a,
ale tak e s abo ci umys u. Z
chorob nie trzeba walczy , jak
robi to nasza medycyna. Mo na
wiczy i wzmacnia organizm
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pod ka dym wzgl dem, a on sam
sobie poradzi.
3 Czy jest to tylko gimnastyka
dla ,, staruszków ,, czy tak e
dla m odych i sprawnych?
wiczenia NEI KUNG s bardzo
ró norodne. Wzmacniaj , rozlu niaj i relaksuj . Na ca ym wiecie wicz je m odzi, osoby dojrzae i starsi. Osoby m ode najcz ciej nie szanuj swojego zdrowia
i nie maj w swoim umy le miejsca i czasu na zdrowie. A zacznie
szwankowa . A i wtedy, cz sto
tylko zaleczaj objawy. Poza tym
odzie jest coraz s absza fizycznie – ruchowo i wydolno ciowo.
Co ciekawe ka dy z m odych
chcia by wiczy koniecznie sztuwalki, ale najlepiej bez wysi ku. Z kolei osoby starsze s zbyt
ostro ne i brak im jest zaufania
do swoich mo liwo ci. Cz sto po
prostu wol spokój bo nie wymaga to adnego nawet ma ego wysi ku, ale w ten sposób z powodu
braku aktywno ci ruchowej pozwalaj na os abianie organizmu.
Ka dy z nas ma co wa nego do
zrobienia ze swoim zdrowiem,
niezale nie od wieku. M odzi, s w
lepszej sytuacji, gdy maj c jeszcze w miar zdrowe organizmy
mog przez systematyczne wiczenia zachowa zdrowie. Starsi z
kolei mog je sobie przywróci .
Chi czycy mówi : ,, Nie ma takiego klejnotu, który mia by tak
warto
jak zdrowy organizm i
spokojny umys ,,
wicz cy od pocz tku wakacji
Jerzy K. Kowalewicz.
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Emerytem by …

Polska Warmia.

Na amach „OBI” proponowa em ju wcze niej ten
sposób na „bycie emerytem”. Opisa em wtedy piesze
drówki poznawcze po Olsztynie i najbli szych okolicach stolicy Warmii i Mazur.
PTTK Olsztyn ma w swojej ofercie „Olsztyn! Aktywnie!” wycieczki autokarowe, tematyczne wycieczki po
najpi kniejszych historycznie i krajobrazowo miejscach naszego regionu.
„Polsk Warmi ”, w grupie 50 osobowej g ównie emerytów, z onej ze s uchaczy Uniwersytetu III Wieku,
Akademii III Wieku, cz onków PTTK Olsztyn, objechali my ponad 100 kilometrow tras , pó nocnozachodni cz
Warmii. (na zdj ciu poni ej obszar
Warmii i jej „polskie” miasta.)

A byli my: Bukwa dzie - na mo cie Starej yny miejscu walk kampanii napoleo skiej 1812 r.
- w Br swa dzie - parafii ks. Barczewskiego i miejscu
zamieszkania Marii Zientary-Malewskiej.
- w Barczewie - muzeum Feliksa Nowowiejskiego,
wykopaliska archeologiczne, ko cio y (w ko ciele
franciszkanów przyj
nas
charakterystycznie ubrany
i zachowuj cy si ca kiem
„po cywilnemu”, ksi dz, foto obok). Do Barczewa
planowana jest kolejna,
ca odzienna, wycieczka.
- w Silicach podziwia mo na by o „skrzy owanie”
kana ów cz cych szlakami kajakowymi wi kszo
warmi skich jezior.
- w ajsach mo na by o
odetchn wiejsk atmosfezasad cy Olsztyna, Jana.
- w Ba dach niemal 2 km „Szlak Biskupi”. To tutaj, u
bram Warmii miejscowi notable witali biskupów
przybywaj cych, by po katolicku w ada biskupstwem Warmi skim.
Jerzy K. Kowalewicz
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Redakcja „OBI” dzi kuje serdecznie za pami i przes ane yczenia od przebywaj cych w szerokim wiecie cz onków SEiRP Ewy
Napory z Ciechocinka i Józka Libudy z Hajduszoboszlo na W grzech. Redakcja czeka te na obszerniejsz korespondencj z pobytu na W grzech grupy emerytów z Kielc.
Dzi kujemy!

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
b specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D KO A W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
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
Olszty ski Biuletyn Informacyjny
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
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
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