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Wybory Parlamentarne 2011

P

owyborczy kurz bitewny powoli
opada. Zwyci scy odparowuj
resztki szampa skich toastów
odsypiaj c zarwane na kampani noce.
Pokonani prowadz gombrowiczowsk
gr na miny skrywaj c nieudolnie gorycz pora ki. Powoli wszystko si wyadza, emocje zamieraj wypychane
na dalszy plan przez pragmatyzm prozy
ycia codziennego. Rozgardiasz polemik zast powany jest cichymi rozmowami w zaciszu gabinetów: kto? z
kim?, w koalicji, w rz dzie…
Ale to w ród elit.
yborcy, z których wi kszo
nie zaszczyci a uwag
tego
demokratycznego wi ta i nie
skorzysta a ze swoich obywatelskich
uprawnie , zaj a si swoimi sprawami
codziennej egzystencji.
Wynik wyborów „poszed w wiat”,
niezakwestionowany przez postrze one
nieprawid owo ci i Platforma Obywatelska b dzie rz dzi a drug , czteroletni
kadencj .
o zmienia taki wyrok wyborczy w
sytuacji cz ci Naszego rodowiska? Prawd mówi c: NIC NIE
ZMIENIA. Co nie znaczy, e nic nie
dzie ulega o zmianie. Ekipa z poprzedniej kadencji z ca pewno ci nie
dopu ci do zmiany uchwalonej przez
ni sam , ustawy „deubekizacyjnej” na
korzystniejsz , a nie b dzie „klimatu” i
si y politycznej do zainicjowania nowej,
sprawiedliwej, nie dzia aj cej wstecz,
ustawy. Mo e oczekiwana ocena
„ustawy” przez Trybuna Praw Cz owieka w Strassburgu co zmieni w tej
materii? Z pewnych rodowisk jednak
dochodz g osy o poszerzeniu katalogu
stanowisk funkcjonariuszy
„predestynowanych” do zmniejsze
emerytur.

W

C

WYBORY 2011, OLSZTYN, WYNIKI wyborów do Sejmu: PO - 42
proc., PiS - 23 proc., RP - 11 proc.,
PSL -12 proc
WYBORY 2011 Elbl g- Wyniki
wyborów do SEJMU, okr g nr 34:
PO – 45 proc., PiS – 25 proc., RP –
12 proc.
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Z

ca pewno ci taka gro ba byaby znacznie silniejsza gdyby to
nie ekipa z poprzedniej kadencji
zdoby a dominacj polityczn w Polsce.
„Ma e kroczki” reformatorskie Platformy Obywatelskiej nie oznaczaj jednak, e nie s sk onni do post powania
innego ni mia o to miejsce wcze niej.
Nie zlikwidowano wszak IPN i CBA
instytucji w przesz ci wykorzystywanych na polityczne zapotrzebowania.
Czy mog si myli w tych ocenach?
Oczywi cie, e tak! Czego sobie i Pa stwu Czytelnikom na pocz tku kadencji parlamentu serdecznie ycz !
Redaktor OBI JKK

Co w OBI nr 18
Str. 1 - „Wyniki” wyborów parlamentarnych 2011 r. na Warmii i Mazurach.
Str. 2 - Reforma emerytur mundurowych po wyborach.
Str. 3 i 4 - Strzelecko - wycieczkowe
wyczyny Ko a SEiRP w Gi ycku.
Str. 5 i 6 - Wspomnienia Boles awa
winarowicza o muzyce i dzia alno ci
spo eczno-kulturalnej.
Str. 7 - Olszty skie Kolo SEiRP na
Ziemi Kieleckiej
Str. 8 - Wycieczka KWP Olsztyn do
Warszawy
Str. 9 - Zebranie Ko a SEiRP w I awie.
Uhonorowanie seniorów
Str. 10 - Jak Józek Libuda wywiód
emerytów z Kielc na W gry.
Str. 11. - Przedwyborcze spotkanie
integracyjne w Kole SEiRP w Lidzbarku Warm.
Strona ostatnia to og oszenia i zach ty do korzystania ze stron internetowych Stowarzyszenia.
Redakcja OBI
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Niespodziewane skutki wyborów 2011 r.
Koniec rozmów w sprawie
emerytur
mundurowych.
Porozumienia mi dzy rz dem a zwi zkami nie ma.

Fot. Rafa

Mielnik /

W

e wtorek po godz. 18.00
zako czy si kilkumiesi czny spektakl w sprawie obiecywanej reformy mundurówek. Mimo
e strona zwi zkowa i rz d pod przewodnictwem ministra Micha a Boniego byli bardzo blisko osi gni cia
kompromisu, ostatecznie do niego nie
dosz o.
Maj c na wzgl dzie wybory parlamentarne, strony postanowi y zawiesi rozmowy na czas kampanii wyborczej. Strony uzna y, e rozmowy
wesz y w faz dopracowywania szczegó owych rozwi za i dlatego nie moby prowadzone pod presj wydarze politycznych - mo na przeczyta
w krótkim komunikacie.
Rz d i zwi zki uzgodni y,
e:
1. Nowy system emerytur mundurowych b dzie dotyczy przymusowo
nowo wst puj cych do s
by.
2. Obecni funkcjonariusze b
mogli wybra mi dzy obowi zuj cym a
nowym systemem.
3. Warunkiem nabycia uprawnie
emerytalnych w nowym systemie jest
25 lat s
by (o 10 wi cej ni obecnie).
Nie uda o si im za to osi gn
porozumienia w kwestiach szczegó owych,
m.in. reformy rent mundurowych,
wzrostu i waloryzacji uposa
, podstawy wymiaru emerytury etc.
Wed ug wylicze Rady Gospodarczej
przy Premierze na emerytury i renty
dla
nierzy, policjantów czy funkcjonariuszy UOP, ABW i CBA posz o
w ubieg ym roku z bud etu 12,7 mld
. To prawie tyle, ile na KRUS, cho z
emerytur rolniczych korzysta 1,4 mln
osób, a z mundurowych zaledwie 387
tys.
Funkcjonariusz przechodzi na emerytur rednio po 23 latach pracy, piegniarka - po 36. S
by krócej pracuj i wi cej dostaj . rednia emerytura w ZUS to 1570 z , w KRUS - 843
, mundurowa - 2726 z .
ród o: http://wyborcza.biz/biznes/

Przypadek Tomka.

B

y agent CBA Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, uzyska mandat poselski
w wi tokrzyskim. Startowa z ostatniego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwo ci. Zdoby ponad 4 tys. g osów.
35-letni emerytowany agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego dostaje
4 tys. z emerytury (jest to mo liwe,
bo mundurowi nabywaj
wiadczenia
emerytalne ju po 15 latach s
by). I
nie musi si obawia , e wiadczenie
straci. Przepisy s
bowiem jasne:
mundurowi (a wi c m.in. policjanci,
wojskowi, CBA, CB , ABW), je li dorobi do 70 proc. redniej pensji, nie
strac z emerytury ani z otówki. Owe
70 proc. to dzi ok 2350 z brutto.
Je eli kto dorobi wi cej mo na mu
zabra maksymalnie 25 proc. emerytury i ani z otówki wi cej.
Agent Tomek, pobieraj c poselsk
diet , straci wi c zaledwie jedn
czwart emerytury. Zamiast 4 tys.
dzie dostawa 3 tys. Do tego oczywi cie b dzie mu si nale
pe na
dieta poselska. W tak uprzywilejowanej sytuacji nie s Polacy, którzy
pobieraj wcze niejsz emerytur z
ZUS. Osoby na wcze niejszej emeryturze, a tak e na rencie z tytu u niezdolno ci do pracy oraz rencie rodzinnej z ZUS, je li dorabiaj c, przekrocz 130 proc. przeci tnego wynagrodzenia (od 1 wrze nia 2011 r. do ko ca grudnia 2011 r. to 4376,00 z
brutto), strac ca e wiadczenie.
ZUS-owski emeryt-pose straci by
wi c ca emerytur .
Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
"Lewiatan" przyznaje, e op aca si
by emerytowanym pos em mundurowym: - Cho to g boko niesprawiedliwe. Po pierwsze, jak mo na dostawa emerytur mundurow ju po 15
latach pracy. W ZUS trzeba pracowa
na emerytur rednio 30 lat. Przepisy
z dorabianiem dodatkowo dyskryminuj zwyk ych obywateli ubezpieczonych w ZUS. Jedni i drudzy emeryci
powinni by traktowani jednakowo.
Obecny stan uwa am za niemoralny twierdzi Mordasewicz.
ród o: http://wyborcza.pl/

CBA w WSPol w Szczytnie

C

entralne Biuro Antykorupcyjne
zatrzyma o w rod naczelnika
wydzia u inwestycji i gospodarki nieruchomo ciami Wy szej Szko y
Policji w Szczytnie Marka D. Powodem zatrzymania s
"ewentualne
nieprawid owo ci przy zamówieniach
publicznych".
"Trwaj czynno ci procesowe tj. przeszukania" - powiedzia Dobrzy ski.
Nie ujawni szczegó ów dotycz cych
zatrzymania, doda jedynie, e sprawa wi e si z "ewentualnymi nieprawid owo ciami przy zamówieniach
publicznych". Po wykonaniu przeszu-
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ka Marek D. zostanie przewieziony
do Prokuratury Apelacyjnej w Biaymstoku.
Rzecznik prasowa Wy szej Szko y
Policji w Szczytnie Beata Bekulard
poinformowa a PAP,
e uczelnia
wspó pracowa a w tej sprawie z CBA,
doda a, e agenci tej s by zabezpieczyli w szkole dokumentacj . Bekulard tak e nie ujawni a, jakie nieprawid owo ci w zamówieniach publicznych mia pope ni zatrzymany naczelnik.
W ostatnim czasie w WSPol dzi ki
m.in. unijnym dotacjom realizowano
bardzo wiele inwestycji, np. zbudowano centrum dydaktyczno-badawcze i
zmodernizowano inny budynek, by
utworzy w nim sale dydaktyczne i
aul .
ród o: http://wiadomosci.dziennik.pl/

P

owodem, by nie napisa : pretekstem strony rz dowej do
przerwania negocjacji ze NSZZ
Policjantów, reprezentowanego przez
jej szefa Antoniego Dud , w sprawie
reformy emerytalnej s
b mundurowych, okaza y si by wybory parlamentarne.
Przez niemal rok trwania rozmów,
zdo ano doj
do porozumienia w
wielu spornych sprawach, jak wypisano w komunikacie na szpalcie
pierwszej. Pozost a o jeszcze
„dogadanie” wieku policjanta w jakim
mo e odej
na zas
ony odpoczynek.
Przerwanie negocjacji z podanych
powodów - nie miem nawet my le ,
e trwa y one tak d ugo by wybory je
mog y przerwa - niesie pewne w tpliwo ci i wypada zapyta :
Czy „nowy” rz d b dzie kontynuowa
rozmowy od stanu ich zako czenia?
Czy nowi negocjatorzy nie zechc
uzna poprzednich ustale
za nie
by e i „wyzerowa ” je?
Przyk adami powodów do stawiania
takich pyta s zamieszczone na tej
stronie informacje, o emeryturze
Tomka i aresztowaniu w WSPol w
Szczytnie.
- Zgodne z przepisami a nie „z odczuciem spo ecznym” nie ZUS-owskie
zachowanie emerytury kontrowersyjnego funkcjonariusza CBA, i komentarz Jeremiego Mordasewicza, szefa
„Lewiatana”, nie pozostawia adnych
tpliwo ci do tego za czym b dzie
lobbowa o Stowarzyszenie Pracodawców.
- Antykorupcyjne dzia ania CBA w
WSPol w Szczytnie, niezale nie od ich
dowych orzecze , k ad si cieniem
na ca
Policj . Daje to asumpt do
wykorzystania tego zdarzenia w ocenie stanu zachowa wszystkich jednostek Policji i jej funkcjonariuszy.
Nie chcia bym te , by negocjatorzy ze
strony rz dowej te przypadki wykorzystali do „usztywnienia” stanowiska
w przysz ych rozmowach n/t reformy
emerytur mundurowych.
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Strzelanie i turystyka w Gi ycku
Ja Bohdan Makowski s. W adys awa
zost a em
sakramencko zaskoczony,
aczkolwiek w mi y
sposób
odczytuj c
tak wiadomo :
Warszawa (PAP)
Pierwszy w regionie
Warmii i Mazur medal PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego” odebra z r k minister edukacji
Katarzyny Hal gi ycczanin Jerzy Bilewski.... Odznaczenie przyznano mu
za dzia alno
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa , szczególnie w gronie
odzie y.

N

emeryt – policjant w sumie to tylko
podgrzewaj rywalizacj zw aszcza w
takich spotkaniach jak zawody strzeleckie. G ówny organizator zawodów
asp. Zdzis aw Górski z KPP corocznie
odgra a si , e odbior nam emerytom puchar w strzelaniu. Okazuje
si , e rywalizacja przynosi ró ne
efekty. Jak by nie mówi , Puchar
Komendanta Powiatowego w Gi ycku
zdobyli my na sta e i walczymy
nadal. Aby tego by o ma o uczestniczymy w imprezach tzw. cywilnych.
Ostatnio odby y si zawody o „O Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju w
Gi ycku” Efekt: Mietek (Ple niawy)
Mazurek i Rysio (Kocha ) Szwajnoch
zdobyli tak sam ilo
punków zajmuj c 1 miejsce. Z d ugiej broni lepszy by Mazurek. Tym sposobem zaj li my Pierwsze miejsce na siedem
dru yn i chwa a im za to. Doda
nale y, e ekipa nasza strzeleck
zwana sk ada si jeszcze z: Edka
(Lakiernik) Leszczy skiego i Zbyszka
(G odomorek) Bartyzela. Nie b
ukrywa , e ka de takie zawody na
wolnym powietrzu ko cz si spotkaniami przy ognisku lub na tak to
modnie brzmi cym ostatnio bankiecie.

Bronia i jej Jerzyk

asz kolega „Jerzyk” cz onek
gi yckiego ko a emeryckiego
zosta nobilitowany do grona
osób wyró nionych najwa niejszym
odznaczeniem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego. Aby
po echta nasz pó no
doda naley,
e nasze ko o turystyczne
„Kormoran” przy KPP w Gi ycku
(emerycko – policyjne), rok rocznie
wyró niane jest za udzia w rajdach ,
wycieczkach. Ostatnia taka impreza
mia a miejsce jako wypad na 4 dni do
Rygi i Kowna miesi c temu. Nie za
bardzo dopisa a nam pogoda, ale za
to samopoczucie by o fantastyczne.
My jako seniorzy odrobin podgonieni
w latach czuli my si naprawd jak
kumple z m odymi adeptami sztuki
policyjnej. Nasze ony, które jak to
si mówi zna y si tylko z widzenia,
kolejny raz mia y okazj odnowienia
wcze niej zawartych znajomo ci.

Mietek Mazurek (z lewej)

A

skoro tak wielce kulturalnie
to gwoli chwalenia si dodam
tylko, e rozpocz si dla niektórych naszych Kole anek i Kolegów
II rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku tak jak dla s uchaczy i
wyk adowców.
Te nasze osi gni cia nie przychodz tak sobie, z niczego. Jest to
efekt d ugoletniej pracy i zaanga owania si naszych Kole anek i Kolegów w pracy na ró nych p aszczyznach i w ró nych dziedzinach ycia
spo ecznego. Moje has o:
„Nigdy nie lekcewa pot gi dobrego
owa lub uczynku” daje nam namacalne efekty.

Carpe diem !?
Ryskie ogrody i nasi

O

czywi cie te wspólne spotkania emerycko – policyjne trwaod kilku lat. Takie podzia y

N

o tak: korzystaj z chwili. W
sumie to my korzystamy. Ale
czy wszyscy. ?!. Kole anki i
koledzy w ostatnim czasie osobi cie
mam takie wra enie, e malkontenckie narzekanie polityków w ramach
kampanii wyborczej zakie kowa o w
naszej emeryckiej mentalno ci. Jak
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co roku kiedy to zbli a si posezonowa aktywno
emerycka: wypady
turystyczne po sezonie s ta sze staramy si co tam zorganizowa dla
naszych wspó bratymców, jak to mówi stypendystów ZER MSWiA. Ale
czy rzeczywi cie dla wszystkich. ?!. Z
takiej pseudo socjologicznej analizy
wynika , e tak naprawd to my emeryci podzieleni jeste my na trzy,
ownie trzy grupy spo eczne: 1. Grupa nowych emerytów, którzy jeszcze
nie maj wnuków na utrzymaniu, a
ich emerytury s odrobin wi ksze od
redniej krajowej. 2. Druga grupa ma
ju ten przys owiowy baga wnuków i
dzieci co to na studia pa stwowe si
nie dosta y. Przy okazji pami tacie
co takiego jak punkty za pochodzenie robotniczo-ch opskie. Oni takich
mo liwo ci nie maj i rodzicie z cienkiej emerytury nie s w stanie dofinansowa studiów. 3. Trzecia grupa
to tzw. stary portfel. Krew mnie zalewa s ysz c takie okre lenie, lecz to
wynika z prostej logiki decyzyjnej
adzy: po pierwsze stary bo rzeczywi cie starzy s , a po drugie Zak ad
Emerytalno - Rentowy jest na tyle
otumaniony, e praktycznie sam nie
wie jak im tam podwy sza te b
ce
na kraw dzi zasi ku socjalnego emerytury.
I tak, kto z tych grup ma szanse na
wzi cie udzia u w imprezach organizowanych przez nasze Ko a, zw aszcza chwilowego wy enia kasy do
czasu refundacji – zwrotu cz ci wydanych nak adów przez Sekcj Socjaln . W sumie durnowate pytanie.
Tak naprawd to jedynie emeryci
pierwszej wskazanej grypy jeszcze s
w stanie z apa si na takie imprezy.
Pozosta a cz
nie maj c innego
wyj cia jedzie do sanatorium a reszta
co ?! Ano siedzi w domach i pluje na
telewizor. Wiem, bowiem przez moje
ce przechodzi wi kszo
wniosków
o dofinansowanie. Pytani wprost
twierdz , e tam jest tak napisane , e
mo na dosta dofinansowanie np. na
imprezy kulturalno- rozrywkowe do
80 % wydanej nale no ci. Nie znaczy
to, e dostanie si 80 %, a jak tylko
20 %, to wtedy co ?! Ten ich funkcjonuj cy na pograniczu bud et dzienny
bierze w eb. Z racji mojego do wiadczenia yciowego, a zw aszcza rozmowy z Kole ankami i Kolegami uwaam, e w ostatnim okresie wytworzy si taki trend czynienia wszystkiego z du
gwarancj
realno ci.
Tym si kieruj c nie
wyobra am
sobie podejmowania ryzyka np. wyjazdu na wycieczk nie maj c gwarancji dofinansowania do jej kosztów
z funduszu socjalnego.
Kochani !
Te moje rozwa ania mo na zako czy
tylko takim stwierdzeniem, e z funduszu socjalnego mog
korzysta
jedynie ci, którzy maj
gwarancj
finansow . Prosz mnie nie zrozumie
le , e pyszcz kolejny raz w
temacie zapomóg i dofinansowa .
(Ci g dalszy na stronie 4)
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Kontakt z nadmorsk przyrod .
Tym razem pragn w jaki konstruktywny sposób podpowiedzie co w
tym temacie mo na zrobi . Rozwi zanie jest bardzo proste: wystarczy
wst pi do KKOP przy jednostce macierzystej. Regulamin Kole
skiej
Kasy Oszcz dno ciowo – Po yczkowej
nie zabrania nam bycia jej cz onkiem.
Nale y zadeklarowa
miesi czne
wp aty ( mo na uczyni to jednorazowo ). Minimalny stan konta w KKOP
w Gi ycko pozwalaj cy na zaci ganie
kredytu wynosi 3.000,oo z . Maksymalny kredyt do zaci gni cia to 2 x
emerytura + wk ady. S to kredyty
bezprocentowe brane maksymalnie
na 2 lata. W tym stanie rzeczy kredyt
1200 z powoduje, e sp acaj c po
100 z miesi cznie zaoszcz dzimy na
wycieczk , a dofinansowanie rz du
400 z pozwoli nam na wcze niejsz
sp at kredytu. Tym samym na przysz y rok mo emy sobie planowa kolejny wypad jak poprzedni np. nad
morze.
daj sobie spraw , e rozwi zanie to ma pewne trudno ci, to
nagromadzenie minimalnego
wk adu. Trudno, jak to mówi ” „nie
zawsze 1 Maja” i niekiedy nale y od
siebie te co da . Niektóre KKOP
udzielaj kredytu zgodnie z w/w zasad ju po wp aceniu pierwszej zadeklarowanej warto ci. (sp ata nast puje na zasadzie: rata + deklarowany
wk ad).
Czy to jest realne. Tak ! Obecnie organizujemy wyjazd do Olsztyna na
Koncert zespo u radzieckiego im.
Aleksandrowa. Koszt 140 z od osoby
+ ma onka jest to ju kwota w miar
znaczna. Chwilówka z KKOP za atwia
temat. W sumie jedzie nas „banda
emerytów” ok. 40 osób (24.X. br), aby

Z

odrobin po upaja si piosenkami,
które za naszych czasów niejednokrotnie go ci y przy naszych wspólnych spotkaniach i nie tylko z bra mi
Moskalami. A, e nam to jako owocuje, to aby nie by go os ownym ju
dzi planujemy wypad do Zielonej
Góry we wrze niu 2012 roku. ( wi to
winobrania rozpoczyna si w pierwsz niedziel wrze nia). Ka dy z ch tnych planuj c w swoim bud ecie,
rozwa a swoje mo liwo ci zaci gni cia kredytu, aby w lipcu dokona
przedp aty na imprez . Nie musi by
wszystko w ostatniej chwili postawione na g owie.
rzepraszam czytelników za moje
zbyt rozwlek e dysputy na temat wydawa by si mog o bardzo prosty, jednak mam w tej kwestii
swoje racje. Coraz cz ciej jedynym
powodem niemo liwo ci spotkania si
w naszym gronie jest brak pieni dzy.

P

Wszystko postawione na g owie!
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Moja forma rozwi zania jest sprawdzona i daje namacalne dowody na jej
skuteczno . Jednak mo na stawa
na przys owiowej g owie, aby organizowa , proponowa ró ne formy rozrywek w momencie kiedy trafia to na
barier finansow jeste my bezradni.
I tak si w sumie narobi o, e do naszych dzia
dosz o jeszcze doradztwo finansowe. Trudno, mo e i do
tego nas wybrano i … Tak trzyma !
Pozdrawiam!
Bohdan Makowski s. W adys awa
Gi ycko 10.10.2011
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Z W gorzewa do redakcji „OBI”
gorzewo 25.07.2011.
Boles aw WINAROWICZ
V-CE PREZES SEIRP
w W gorzewie.
Pan PREZES ZARZ DU
WOJ. SEiRP w OLSZTYNIE,
Sz. PANIE PREZESIE.
Z przyjemno ci i ciekawo ci czytam informacje, opisane przez Pana
w OBI, a zaciekawi o mnie opisywane przez Aleksandra BRZEZI SKIEGO z
trzyna o jego dzia alno ci s
bowej z lat jego s
by.
W zwi zku z tym, e w latach 1954 - 1960 s
em te w naszych organach, a oprócz tego prowadzi em przy Komendzie Powiatowej Milicji
w K trzynie jako spo eczny kulturalno o wiatowy.

Kol. Boles aw

winarowicz otrzymuje dyplom .

Prowadzi em zespó teatralny, a cz onkami tego zespo u byli czynni
funkcjonariusze jak i te ich ony. Jak pami tam to podam, e w
sztuce teatralnej by a sztuka „PIEJ KOGUTY” .Wyst powali my w eliminacjach wojewódzkich i krajowych, nawet w Bia ymstoku, jak si nie
myl by o to w 1955 r. Cz onkami tego zespo u, jak pami tam byli:
Aleksander BRZEZI SKI, Józef WO NIAK, Jerzy CELEJ, Marian W ODARCZYK. Panie: SZWECHTOWICZ, LEWANDOWSKA, OLSZEWSKA, NIECZAJOWA, DUDKOWA. By te zespó taneczny oraz zespó muzyczny, w którym i ja
wyst powa em graj c na kornecie, Marian W ODARCZYK - na akordeonie,
cz onek ORMO KUROWSKI - na skrzypcach, Edward UJMCZYK, a nast pnie,
Stanis aw LICZY SKI na perkusji.
Zespó nasz artystyczny jak i muzyczny dawa wiele wyst pów w terenie w pow. k trzy skim, Urz dzali my zabawy taneczne, a dochód z
tych imprez przeznaczali my na wycieczki dla zespo u. By o weso o,
gdy w tym czasie nie by o jeszcze tak rozwini tej telewizji, a nasza dzia alno
by a po yteczna. Po moim
odej ciu z zespo u w
zwi zku z przeniesieniem mnie s
bowo do W gorzewa wszystko si w
trzynie - dzia alno
kulturalna rozpad a. O tym Pan Aleksander
BRZEZI SKI na pewno pami ta.
Ja jako spontaniczny cz owiek spo eczny od m odzie czych lat, a w
skrócie to opisz , nie mog em bez tego
.
(Ci g dalszy na stronie 6)
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Przed powo aniem, mnie do odbycia s
by wojskowej mieszka em w pow.
hrubieszowskim, gdzie w tym rejonie by y najsilniejsze bandy UPA.
Jako cz onek ORMO posiada em bro paln i bra em udzia w walkach
zbrojnych przeciwko UPA, którzy bezlito nie dokonywali zbrodni na
narodzie polskim. Nikt mi tego nie zaprzeczy, gdy zosta a wymordowana moja rodzina w tym moja matka i najm odsza dwuletnia siostrarazem poleg o 13 osób, Ja zosta em ranny, i uwa any za zabitego
prze
em. A wi c to spowodowa o, e po odbyciu s
by wojskowej
wst pi em do organów MSW, gdzie s
em od stycznia 1945 do 1985 r.
Na emerytur odszed em w stopniu porucznika. Za sw dzia alno
w
walkach zbrojnych NSA przyzna mi uprawnienia kombatanckie, które
posiadam do dzisiaj.
W chwili gdy przyby em do W gorzewa nie mog em bezczynnie siedzie ,
podj em si tworzenia orkiestry d tej przy Stra y Po arnej w W gorzewie. Ju po raz pierwszy wyst pili my w pochodzie 1-szo majowym w
gorzewie w 1961 roku. Grali my dla spo ecze stwa i w terenie. Wyst powali my w eliminacjach wojewódzkich orkiestr d tych, Od roku
1980 do 1995 prowadzi em spo ecznie, jako kapelmistrz, t orkiestr .
A udzia w niej bra em przez 50 lat, za co zosta em uhonorowany dyplomem w dniu obchodów wi ta W gorzewa w lipcu 2011 przez burmistrza w W gorzewie (patrz foto obok)
W maju 1996 r. zorganizowa em w W gorzewie Ko o Stowarzyszenia EIRP
MSWiA. Deklaracje z
o 20 emerytów. Na pierwszym posiedzeniu zarz du zosta em wybrany prezesem ko a. Funkcj t pe ni em do wyborów
2010 r., przez prawie 15 lat.
W tym czasie nasze Ko o liczy o 54 cz onków spo ród 70 emerytów i
rencistów policyjnych w W gorzewie.
Podczas mego prezesowania organizowa em dla naszych rodzin: wycieczki, grzybobrania, wieczorki, noworoczne spotkania.
Wycieczki zagraniczne organizowa em: do Lwowa, Wilna, na Czechy i
owacj i do Niemiec.
W kraju natomiast byli my: w Zakopanem, Wieliczce, Cz stochowie. Odwiedzili my: Gda sk, Majdanek k/Lublina, Ustk , Hel; byli my na Helu
i w ebie.
Za sw dzia alno
otrzyma em wiele odznacze resortowych, odznak
wojewódzkich oraz co najwa niejsze dla mnie Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski.
Wychowa em czworo dzieci na wiat ych obywateli polskich, którzy s
dzisiaj na wa nych stanowiskach urz dowych. Doczeka em si 8-ro wnuków, a ju w nied ugim czasie zostan pradziadkiem.
Z uwagi na pogorszenie si mojego stanu zdrowia zaczynam ko czy
swoj spo eczn dzia alno , a w. dodatku rozpocz em ju 9-t dekaswego ycia, i nale
oby mniej nerwowo sp dzi jeszcze par lat
jak Bóg da, ycia.
Mile wszystkich naszych cz onków ze Stowarzyszenia
tak w województwie jak i w kraju, pozdrawiam, ycz c
zdrowia i beztroskich dalszych lat ycia.
Boles aw WINAROWICZ z W gorzewa
Dzi kujemy kol. Boles awowi za list, w którym Pa stwo Czytelnicy i RedakcjA mog pozna koleje jego ycia i dokonania. Zapowiadamy tak e
druk dodatkowych, uzupe niaj cych, tekstów kolegi Boles awa, któremu
przy tej okazji yczymy wiele zdrowia i pogody ducha.
Redakcja OBI
21 pa dziernik 2011
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„Bia a czapka” na Ziemi wi tokrzyskiej.
Wycieczk
Ko a SEiRP w
Olsztynie, w
dn. 1 - 8 wrzenia go ci a Ziemia
wi tokrzyska. To by a
kolejna - trudno zliczy wszystkie - eskapada po Polsce organizowana przez Pana w „bia ej
czapce”, Benedykta Wincenciuka, prezesa Ko a.
Ponad 30 osobowa grupa wycieczkowiczów baz wypadow
za
a w hotelu „Go oborze”
w Rudkach, nieopodal miejscowo ci Nowa S upia.
St d to, ka dego dnia wyruszano na zwiedzanie dalszej i bli szej okolicy. A by o co zwiedza , zobaczy , wys ucha opowie ci przewodnika, zachwyci
si i uwieczni na zdj ciach.
Nie dysponuj c zbyt du
iloci miejsca w OBI poka na
zdj ciach jedynie niektóre miejscowo ci, gdzie wycieczkowicze
przebywali.
- „Polskie bizony” na polskiej
- Pa ac w Kurozw kach
- Kieleckie zabytki.

Hotel „Go oborze” i jego zaplecze. Brama Puszczy Jod owej

Na foto od góry:
- Do ynki w Nowej S upi, mo na
by o wymieni do wiadczenia z
agentem Tomkiem i Miodowiczem
Konstantym, u cisn
pos ank
Kemp .
- Ruiny zamku Krzy topór i w
Muzeum Hutnictwa.
- Kraków: Rynek Krakowski z
Ko cio em Mariackim i fragment
Krakowskiej Starówki.
- Wycieczka pow drowa a tak e
na Wawel

21 pa dziernik 2011
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Na foto obok, maj PT
Czytelnicy
ostatni
okazj do zobaczenia „Bia ej czapki”
Benka Wincenciuka! Z uwagi na to,
e
owa
czapka
„przesz a ju swoje”
c nakryciem g owy
i znakiem rozpoznawczym organizatora wycieczek, zosta a
ona uroczy cie spalona w ognisku ko cz cym wycieczk . By
owa wycieczki i Benka nie
zosta a nara ona na z e wp ywy
pogodowe w zamian za bia
dzie nosi a teraz now czapw grafitowym kolorze. Symboliczne ca opalenie „bia ej
czapki” wskazuje na to, e wycieczki b
organizowane
przez jej w ciciela, a do ca kowitego zu ycia „grafitowej
czapki.
Czego Benkowi i sobie tak e
serdecznie yczymy!
Tekst i foto: Janusz Jurgielewicz
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D

zi ki osobistemu zaanga owaniu pani Joanny
Le anko
(patrzy
na
Chopina) z Sekcji Socjalnej
KWP w Olsztynie blisko 50.
osobowa grupa emerytów i pracowników Policji mia a wspania okazj autokarowego wyjazdu do Warszawy. W prawdzie „g ównym celem” eskapady
by o obejrzenia spektaklu
„N dznicy” („Les Miserables”) w
muzycznym teatrze „Roma”,
organizatorzy postanowili
„doda ” do tego jeszcze par
nietuzinkowych atrakcji.
Bo czy za takie nie nale y

uwa
zwiedzania Parku azienkowskiego i wystawy malarstwa w Pa acu na wodzie, z
prawdziwym Rembrandtem „Dziewczyna w ramie obrazu” (obok)? Czy nie zachwyci
wszystkich zadumany Chopin
pod wierzb
i trzygodzinne
zwiedzanie jego multimedialnego muzeum na Tamce? A podsumowuj cy wycieczk musical
w „Romie”, nie by uczt ?
Za ten niema y ci g atrakcji w
jednym dniu pani Joannie
pi knie dzi kuj .
Jerzy K. Kowalewicz

21 pa dziernik 2011
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Zebranie Ko a SEiRP w I awie

W

pi tek, 14 listopada
2011 r., w wietlicy
Komendy Powiatowej
Policji w I awie, tamtejsze Ko o
SEiRP zebra o si na drugim w
tym roku zebraniu. W zebraniu, oprócz cz onków Ko a
wzi udzia Komendant Powiatowy Policji insp. mgr Krzysztof
Konert i Naczelnik Wydzia u
Ruchu Drogowego kom. S awomir Korpucki. Obaj panowie
udzielili informacji o pracy Policji i awskiej i odpowiadali na
pytania szczegó owe.

Najwa niejsz cz ci zebrania
by o jednak uhonorowanie najstarszych cz onków Ko a, seniorów. By y kwiaty, u ciski i
yczenia d ugich lat ycia.
W spotkaniu wzi udzia tak e
prezes ZW SEiRP Jerzy K. Kowalewicz, który poinformowa
zebranych o dzia aniach i dalszych planach pracy Zarz du
Wojewódzkiego. Doceniaj c
trud organizacyjny w organizowaniu pracy Ko a w ony
przez jego prezesa kol. Józefa
Toczyd owskiego, uhonorowano

21 pa dziernik 2011

Insp. Mgr.Krzysztof Konert
i kom. S awomir Korpucki.

jego dzia alno
wr czeniem
medalu pami tkowego „XX Lecia SEiRP”.
O dalszych dokonaniach Ko a
SEiRP w I awie jeszcze us yszmy.
JKK

10
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Kielce u Madziarów latem.
Publikujemy drug cz
peregrynacji cz onków kieleckiego
SEiRP autorstwa, jak i opis wyprawy do Stambu u, prezesa
tamtejszego Zarz du Wojewódzkiego SEiRP Józka Libudy.

Szanowny Panie Redaktorze!
Drogi Jurku !
Teraz o pobycie na W grzech.
Do Hajduszoboszlo, bodaj najwi kszego i najbardziej znanego w gierskiego uzdrowiska,
maj cego ponad 80-letni tradycj , je dzimy z Kielc od 10ciu lat.
Z regu y w czerwcu, przed
szczytem sezonu, gdy ceny
ni sze. Wyjazdy autokarowe,
leczniczo-zdrowotne, ,,do cieych wód”, organizuj emeryci
a korzystaj te aktualnie pracuj cy funkcjonariusze i cz onkowie rodzin. Ostatni, w okresie 17 -25 czerwca br. , za porednictwem zaprzyja nionego
biura podró y DAN TURIST.
Nasz ulubiony, przytulny i elegancki hotelik ,,Napsugar’’,
usytuowany w cz ci uzdrowiskowej miasta, blisko basenów
termalnych, przygotowuj cy
dwa smaczne posi ki dziennie,
zapewnia mi
obs ug i rodzinn atmosfer .

Hotel „Aspugar” w Hajduszoboszlo.

Kompleks uzdrowiskowy z roku
na rok si rozrasta. Oprócz k pielisk otwartych i basenów
zakrytych, z wod o ró nych

temperaturach
oraz w ciwociach leczniczych, z ró nego
rodzaju masa ami wodnymi,
aquaparkiem, parkiem wodnej
rozrywki, dysponuje du i nobaz realizuj
ca gam
zabiegów
kuracyjnoleczniczych. Ciep e oraz gor ce
wody termalne a tak e stosowane zabiegi lecznicze regeneruj si y i przywracaj zdrowie
chorym – o czym mieli my
mo liwo przekona si osobicie. Tu warto doda , i wielu z
nas dosz o do wprawy i w ci gu
godziny zalicza 4-y ró ne baseny (czyt. 4-y ró ne zabiegi).
Gdy trwa to minimum 4 godziny mamy 16-cie zabiegów. Jak
na jeden dzie to wiele. Znaczna ilo
punktów gastronomicznych, tu przy basenach,
nie sprzyja by my byli g odni.
Pogoda i temperatura. Zawsze
cieplej ni w Polsce. Gdy w naszym kraju la o i by o zimno
my my pra yli si s
cu i k pali w gor cych basenach.
Op aty i koszty. W bie cym
roku, za pobyt z 7-ma noclegami i tak ilo ci posi ków, p acili my 1.170 z /os., w tym
transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie w pokojach 2osobowych, wy ywienie dwa
posi ki dziennie tj. niadania i
obiadokolacje + rezydent w gierski. Do kosztów doliczy
nale y op aty za bilety wst pu
na teren basenów. 7-dniowy
karnet to op ata (dla emeryta)
6600 Ft czyli równowarto
oko o 100PLN. Za indywidualne zabiegi lecznicze op ata dodatkowa.
W bie cym roku stwierdzilimy, i coraz wi cej zwolenników zyskuje zbiorowa gimnastyka wodna prowadzona przez
urocze instruktorki.
ród kuracjuszy ponad 30 %
stanowi Polacy z ró nych rejonów kraju. Wielu jest W grów,
Niemców, Czechów, S owaków
a tak e Rosjan. Z Kielc mamy
bli ej do S owacji gdzie, w
ostatnich latach, powsta o szereg kompleksów z basenami ze
róde termalnych. Wolimy jednak Hajdu ni s owackie kupe21 pa dziernik 2011

le albowiem u Madziarów mo na przyjemniej sp dzi wolny
czas np. w jednej z licznych
kawiarenek, przy muzyce, winie, ta cu i piewie. Oprócz
cieplejszego klimatu ma te
Hajduszoboszlo mi
atmosfe, która powoduje, e czujemy
si tam jak u siebie w domu.
W drodze powrotnej do kraju,
w ka dym roku, realizowali my
inn tras , b
jej cz
, by
zwiedzi konkretne miasta czy
obiekty.
W br. wybrali my cz
Budapesztu, a raczej cz
Pesztu,
wraz z rejsem statkiem po Dunaju. By o super. Ogl dane ze
statku nabrze a Pesztu i Budy,
wraz ze znajduj cymi si tam
zabytkami architektury, wywar y na nas wi ksze wra enie
ni panorama stolicy W gier ze
Wzgórza Gellerta.
Wracaj c zdecydowali my, e
kolejny wyjazd b dzie minimum 14 dni.
Z wyrazami uznania i szacunku dla Pana Prezesa Redaktora
Jerzego Kowalewicza oraz ca ej
Warmi sko-Mazurskiej Organizacji SEiRP
Józef Libuda
organizator
i
uczestnik opisywanych wy ej wyjazdów
Kielce, 30.07.2011 r.

Taras hotelu „Aspugar”
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Z ycia SEiRP w Lidzbarku Warmi skim

O

statnie w bie cym roku jedn zabaw taneczn ostatkispotkanie integracyjne / oraz spotkanie op atkowe w
cz onków Stowarzysze- wigili Bo ego Narodzenia.
nia i ich rodzin zaplanowane
by o na dzie 17 wrze nia. Z
przyczyn organizacyjnych przesuni to je na 24 wrze nia.
Chodzi tu o pikniki odbywaj ce
si w plenerze. S to 2-3 pikniki w roku podczas których biesiadujemy przy grillu, piewamy pie ni / z grupy biesiadnych/, bawimy si , ta czymy. Czasami tak imprez poprzedza konkurs strzelania
sportowego, bowiem imprezy te
odbywaj si na terenie strzelnicy L.O.K.
W spotkaniu uczestniczy o
oko o 30 osób w tym zaproszeni go cie w osobach : dr S awomir Kula-kandydat w najbli szych wyborach parlamentarnych do Senatu RP z ramienia
SLD z okr gu elbl skiego.- kol.
Stanis aw Olszak z Elbl ga –
wice prezes ZW SEiRP.
Pomimo okresu przedwyborczego polityka nie zdominowa a
naszego spotkania, chocia jej
nie unikniono. G ównie bawiono si i wspominano czasy z
okresu czynnej s by w resorcie SW.
Do ko ca 2011 r. w kole planujemy jeszcze co najmniej
21 pa dziernik 2011

Tekst i zdj cia

Lucjan Fiedorowicz
Prezes Ko a SEiRP
w Lidzbarku Warm.
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Autentyczne - wyj tki z opisów wypadków samochodowych, sporz dzonych przez kierowców w
protoko ach zg oszeniowych PZU S.A.:
47. Tego byka chyba ugryz a osa, bo rzuci si na moje auto.
48. Szczury rozmy lnie po ar y tapicerk mojego wozu.
49. W moim samochodzie zacz y si bi dwie osy i zosta em uk szony, przez co wjecha em w auto przede mn .
50. Wyrzuci o mnie z samochodu, kiedy zjecha z szosy. Dopiero potem znalaz y mnie w rowie dwie zab kane krowy.
51. Usi uj c zabi much , wjecha em na s up telegraficzny.
52. Na samochód wpad a krowa. Pó niej dowiedzia em si , e by a troch przyg upia.
53. Ubezpieczony zostawi auto na polu. Kiedy wróci , samochód zaatakowa y owce.
54. Wiedzia am, e pies jest zazdrosny o samochód, ale gdybym my la a, e co si stanie, nie prosi abym go, eby
prowadzi .
55. Doberman zjad wn trze samochodu, kiedy by em w sklepie.
56. Kiedy jecha em przez park safari, mój samochód otoczy y ma e, br zowe, zezowate ma py. Gruba ma pa zacz a
kr ci si na antenie mojego samochodu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pomimo moich usilnych stara nie
chcia a zaprzesta i mniej wi cej w trzy minuty pó niej znikn a w poszyciu le nym z anten w pysku.
57. Sprawca wypadku: "To jest niemo liwe, ebym jecha na pi tym biegu. Jecha em na pewno na czwartym albo na
pi tym biegu".
58. Ten pan jest bezstronnym wiadkiem na moj korzy .

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, 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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