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Wa ne Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie.

W

nieco ch odny i pochmurny
dzie 19 listopada 2011 r.
Zarz d Wojewódzki SEiRP V Kadencji w Olsztynie spotka si na
III Plenarnym Posiedzeniu. Tak
jak poprzednio obradowano w
przestronnych i go cinnych pomieszczeniach konferencyjnych
„Kasyna” przy ul. Grabowskiego
18. To sta e miejsce posiedze
SEiRP w Olsztynie.
W cz ci wst pnej Posiedzenia
uhonorowano cz onków SEiRP i
osób wspieraj cych prac i rozwój
Stowarzyszenia:
„Odznak Za Wybitne Osi gni cia dla SEiRP
Kol. Karol Kuflowski – doradca ZW
SEiRP w Olsztynie, „ojciec za ycie” struktur SEiRP w Olsztynie
Kol. Tadeusz Gadza a – doradca
ZW SEiRP w Olsztynie
Kol. Wies aw Ciosek – prezes Ko a
SEiRP w Ostródzie
Kol. Ryszard Macek – prezes Ko a
SEiRP w Dzia dowie
Kol. Leszek Manista – skarbnik

„Odznak Za Zas ugi dla SEiRP z
dyplomem”
Insp. mgr S awomir Mierzwa
podinsp. Tomasz Stawarski
„Medalem XX-Lecia SEiRP”
Kol. Anna Czerniawska
Kol. Ewa Napora
Kol. Janina Ko odziejczyk
Kol. Eugeniusz Jagie owicz
Kol. Benedykt Wincenciuk
ajwa niejszym tematem wiocym posiedzenia by a prezentacja przez Ko a Terenowe swojej dzia alno ci, ocena przez Ko a
pracy Zarz du Wojewódzkiego i
relacja Zarz du Wojewódzkiego o
jego dokonaniach i planowanych
przedsi wzi ciach.
Obradom przys uchiwali si zaproszeni go cie:
Kol. Henryk Borowi ski, prezes
ZG SEiRP
Kol. Aleksander Koz owicz, przewodnicz cy GKR ZG SEiRP
Insp. Tomasz Stawarski, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie

N

(Ci g dalszy na stronie 2)
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Co w „OBI” nr 19.

- str. 1 do 3. - Relacja z Plenarnego posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP V Kadencji,
Olsztyn, dn. 19 listopada 2011 r.
- str. 4 - Zebranie cz onków
Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm. W
dn. 25 listopada 2011 r.
- str. 5 - Refleksyjne wspomnienie o „tych co odeszli”. Monument na olszty skim cmentarzu przy ul. Poprzecznej.
- str. 6 - „Z ycia Wzi te”, Listkorespondencja Boles awa winarowicza.
- str. 7 - „No i si narobi o”,
tekst Bohdana Makowskiego
- str. 8 - Spotkanie integracyjne w Kole SEiRP w Ostródzie.
- str. 9 - „Co si dzieje w Kole
SEiRP w K trzynie?”
- str. 10 - Wspomnienia z letniego Tykocina, który zwiedza a
wycieczka z Ko a SEiRP w E ku. A
tak e wa ne informacje, numery
kontaktowe Redakcji i redaktorów.
Redakcja „OBI”.
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Prezesi Kó Terenowych szeroko opowiadali o tym, co
i jak, ich cz onkowie Kó dzia aj w rodowisku.
By y relacje ze spotka integracyjnych, z wycieczek
do ciekawych miejsc na „swoim” terenie i w Polsce, z
turnusów sanatoryjnych i wczasowych;
Opowiedziano o spotkaniach z lekarzami i organizowanych spotkaniach z lekarzami specjalistami gerontologami;
Du a cz
relacji dotyczy a piel gnowania miejsc
pochówków funkcjonariuszy mundurowych i tablic
upami tniaj cych miejsca tragicznych zdarze
z
przesz ci.
Spor dyskusj wywo a sprawa konieczno ci cyfryzacji przekazu informacji i korespondencji mailowej.
Przej cie na cyfrowy przekaz informacji z Zarz du
ównego do Kó Terenowych i Zarz dów Wojewódzkich daje znakomite oszcz dno ci tak finansowe jak i
czasu. Niekonieczne te jest, przy u yciu tego rodka
komunikacji, po redniego ogniwa jakim dla Kó s
Zarz dy Wojewódzkie. Wa ne, wymagaj ce szybkiego
„za atwienia” sprawy ZG mo e rozes
do wszystkich
zainteresowanych.
Z cyfryzacj
i posiadaniem adresów mailowych
(przynajmniej jednego w Kole) zwi zana jest jako ,
wygoda i szybko
przekazywania wydawnictw prezentuj cych i obrazuj cych dzia alno Stowarzyszenia na „ca Polsk ”.”Olszty ski Biuletyn Informacyjny” w formie cyfrowej jest
atrakcyjniejszy od jego
szaro brudnego ksero.
W kuluarach wyp yn a
te sugestia, by „Biuletyn
Informacyjny ZG SEiRP”,
oprócz formy, atrakcyjneO dzia alno ci ZG SEiRP informowa
go zreszt , wydania paprezes Henryk Borowi ski.
pierowego, by tak e dost pny jako plik w formaW dyskusji podkre lano wyra nie dobr wspó prac z cie PDF.
Komendantami Jednostek Terenowych, która – jak
podkre li prowadz cy spotkanie prezes ZW Jerzy K. Podinsp. Tomasz Stawarski
z KWP Olsztyn
Kowalewicz – zasadza si i wyp ywa z przychylno ci i
ch ci wspó pracy ze Stowarzyszeniem Komendanta
Obrady Posiedzenia Plenarnego prowadzi
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pana insp. mgr.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
awomira Mierzwy.
Jerzy K. Kowalewicz

(Ci g dalszy ze strony 1)

Pani Joanna Le anko, kierowniczka Sekcji Socjalnej
KWP w Olsztynie
Pan Zbigniew Perzanowski, przedstawiciel Polskiego
Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko o rodowiskowe w Olsztynie
Pan Henryk Ko ecki, wiceprzewodnicz cy Oddzia u
Terenowego NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Warto zwróci uwag na fakt, e tak szeroka reprezentacja rodowisk policyjno-emeryckich na posiedzeniu dowodnie potwierdza ch i potrzeb ich integruj cej wspó pracy. Wspó pracy zapocz tkowanej
na tym posiedzeniu przez mo liwo szerokiego wypowiedzenia si i przedstawienia nurtuj cych poszczególne rodowiska problemów, które – jak si
okaza o – s wspólne dla wszystkich - jeszcze pracucych i ju emerytów.
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Odznaczeni „Za Wybitne Zas ugi Dla SEiRP”
Kol: Wies aw Ciosek, Tadeusz Gadza a, Karol Kuflowski, Ryszard Macek, Leszek Manista
z: Henrykiem Borowi skim - prezesem ZG SEiRP, Lucjanem Ko odziejczykiem - prezesem honorowym ZW SEiRP
w Olsztynie i Jerzym K. Kowalewiczem - prezesem ZW SEiRP w Olsztynie.

Podinspektor Tomasz Stawarski odbiera
Odznak „Za Zas ugi Dla SEiRP z dyplomem”

Koledzy Stanis aw ach i Tadeusz Malinowski otrzymuj upominki rzeczowe.

Kole anki i Koledzy uhonorowani „Medalem XX Lecia SEiRP”
Anna Czerniawska, Eugeniusz Jagie owicz, Karol Kuflowski, Benedykt Wincenciuk, Ewa Napora
z prezesem ZG Henrykiem Borowi skim i prezesem honorowym ZW Lucjanem Ko odziejczykiem.

Legitymacje cz onkowskie (nowe)
Po niemal dwuletnich przygotowaniach (zbieranie,
danych, ustalanie projektu, druk) Zarz dy Wojewódzkie otrzyma y do wymiany nowe legitymacje
cz onkowskie. Kartoniki, ju z nowym logo SEiRP i
UE, prezentowa em ju wcze niej na amach OBI.
Zaznaczy trzeba, e legitymacja zawiera ju wszystkie dane cz onka cznie z nr. PESEL i numerem
wiadcze emerytalnych. Legitymacja jest wydawana
i rejestrowana w archiwum ZW z przydzielonym jej
unikalnym numerem.
Wypisano ju i przekazano prezesom Kó na Posie-

dzeniu ponad 1200 legitymacji. Pozostali cz onkowie
otrzymaj dowody swojej przynale no ci do SEiRP po
dostarczeniu ich pe nych danych osobowych.
Drodzy Pa stwo! Ogromn prac przy wypisywaniu i
foliowaniu legitymacji wykona a kole anka Ewa Napora - sekretarz ZW, któr (przy foliowaniu) wspiera
swoimi umiej tno ciami kol. Marian Biedulski. Wypada o tym pami ta pos uguj c si na co dzie tym
estetycznie i trwale zabezpieczonym dowodem przynale no ci do Naszego Stowarzyszenia.
Dzi kuj Wam, za Wasz solidn prac !
Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW SEiRP Olsztyn
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Uczestnicy posiedzenia plenarnego Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.

„Nie jeste cie interesantami, a
naszymi kolegami!”

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku
Warm. m . insp. Tomasz Kami ski

Ten cytat tytu owy, skierowany bezpo rednio do zebranych
cz onków Ko a SEiRP, z wypowiedzi Komendanta Powiatowego
Policji w Lidzbarku Warm. Pana m . insp. Tomasza Kami skiego, uzna nale y za najwa niejsze przes anie zebrania.
Pan Komendant w swoim wyst pieniu, w ten sposób rozwia
tpliwo ci, co do traktowania emerytów policyjnych podczas
ich, z zasady rzadkich wizyt w budynku KPP i mo liwo ci korzystania ze s bowego parkingu.
Taka postawa, takie przekonanie, u osoby odpowiedzialnej za
wizerunek Policji w powiecie Lidzbark Warm. jest godna nie
tylko najwy szego szacunku ale i szerokiego rozpropagowania.
Przychylne traktowanie, tych co „ju byli” policjantami owocuje
zawsze reakcj zwrotn w postaci sympatii i wsparcia trudnej
pracy Pana m . insp. Tomasza Kami skiego.
Dzi kuj Panie Komendancie!
Dzi kuj w imieniu emerytów i rencistów policyjnych!
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie. Jerzy K. Kowalewicz

Cz onkowie Ko a SEiRP i zaproszeni go cie podczas obrad.

21 pa dziernik 2011
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W

iele jest zapomnianych miejsc pochówków. Zapomnianych z wielu powodów, nie zawsze
racjonalnych, nie zawsze zatartych we wspomnieniach przez poczucie krzywdy. Bywa e by
zapomnie wystarczy koniunkturalnie podda wygodnej, obowi zuj cej wyk adni historycznej.
Pami tajmy jednak o tym, e to nie „ci co odeszli” zabiegaj o pami i jej poszanowanie, to „ci co
pozostali” s im szacunek pami ci winni.
Przecie nie chcemy, by o nas kiedy zapomniano!.
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„Z ycia Wzi te”*)

W

nawi zaniu do poprzedniej przes anej
przeze mnie
informacji o
mojej dzia alnoci spo ecznej
(publikowana w
18 wydaniu
OBI), pragn
uzupe ni j o
par faktów z
przesz
ci.
Gdyby mia opisa moj spoecznie po yteczn dzia alno od lat m odzie czych zaj aby ona
kilka stron maszynopisu. Ale skupi si jedynie na
ostatnich latach.
W roku 2002, gdy odbywa y si wybory samorz dowe na terenie gminy W gorzewo, na jednym z zebra
naszego Ko a SEiRP, wyst pi em z wnioskiem o powo anie w naszym Kole Komitetu Wyborczego.
Wniosek zosta przyj ty, a na przewodnicz cego komitetu powo ano mnie.
Komitet zosta zg oszony w Urz dzie Miasta i zarejestrowany jako: Komitet Wyborczy „EMERYCI
MSW W gorzewo”
W nast pnej kolejno ci wybrali my naszych 5 kandydatów na kandydatów na radnych spo ród emerytów, cz onków Naszego Ko a, cz onków ich rodzin i
czynnych funkcjonariuszy Policji. Kandydaci zebrali odpowiednie ilo ci podpisów wspieraj cych i zostali zarejestrowani.
A byli to:
- Kazimierz Trzcinka
- Barbara Wróblewska
- Piotr Kowalewski
- pan Topka
- Grzegorz Redutko
Punkt prowadzenia dzia alno ci przedwyborczej
utworzono na kempingu mojej posesji i pod takim
adresem zosta zarejestrowany. Nie mo na by o
przecie zg osi takiego punktu w biurze Ko a SEiRP, gdy znajduje si ono w pomieszczeniach Komendy Policji.
Pi ciu emerytów z Naszego Ko a SEiRP zosta o
zg oszonych na cz onków Komisji Wyborczych:
- w Radziejach: Józef Sosnowski
- w W gielsztynie: Stanis aw Godlewski

- w W gorzewie: Barbara Wasilewska, Zofia Brzezecka i Henryk Androlunis
Zg osili my tak e dwóch Naszych emerytów na
ów zaufania Komisji Wyborczej: Jerzego Nietupskiego i Jerzego Wojtków.
Mam wra enie, e przy wi kszym wk adzie pracy
w kampani wyborcz wszyscy wytypowani przeze mnie kandydaci zostaliby wybrani. Ale i tak
trzech z po ród pi ciu zg oszonych zosta a wybranych
radnymi: Grzegorz Redutko, pan Topka i Piotr Kowalewski.
Pan Topka na pierwszym posiedzenia nowo wybranej
Rady zosta wybrany. na V-ce przewodnicz cego
Rady Miasta i Gminy w W gorzewie
Tak wygl da a moja spo eczny praca w tym przedmiocie. Nie wszyscy wiedz ile na tym odcinku
trzeba po wieci w asnego czasu i wysi ku, by co
dobrego zosta o zrobione.
Z powa aniem: Boles aw winarowicz.

W

naszej spo eczno ci emerytów i rencistów
policyjnych Pan Boles aw winarowicz to posta znacz ca. Ile i co zrobi pan Boles aw dla rodowisk, w których przysz o mu p dzi aktywnie
spo ecznie ywot, zapoznali si Pa stwo Czytelnicy z
jego wspomnie publikowanych dotychczas na amach „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego”.
Autor artyku u, urodzony w Zabu u (mi dzy Siemiatyczami a Bia Podlask ) 2.06.1930 r. osierocony w kresowych czystkach etnicznych, po odbyciu
by wojskowej, 18.01.1954 r wst puje do Milicji
Obywatelskiej. S
zaczyna w K trzynie, by j
zako czy , 30.09.1985, w W gorzewie.
„Po drodze” by : Olsztyn, ponownie K trzyn, W gorzewo, Suwa ki i jeszcze raz W gorzewo.
To z W gorzewa, po 31 latach s by pan Boles aw
przechodzi na emerytur . Z ca ym wyrachowaniem
pisz na emerytur , a nie na „zas ony odpoczynek”, gdy pan Boles aw niema zamiaru, ani ch ci
na jakikolwiek odpoczynek. Nie tyle „zapisuje si ”
do SEiRP, ale sam tworzy jego struktury. Sam to
zreszt doskonale opisa w korespondencjach do
„OBI”.
Redakcja ma nadziej na kolejne opisy nie zawsze
atwych losów i prze
pana Boles awa. A Czytelnicy na ci g dalszy ciekawych lektur, tym bardziej
interesuj cych, e, „Z ycia Wzi tych”.
*) Tytu „Z ycia wzi te” tej korespondencji-listu
pana Boles awa jest jego tytu em.
Szanowni Pa stwo! Czytelnicy „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego!
Zamieszczone na nast pnej stronie zaproszenie na
imprez do Gi ycka jest nieaktualne, z powodu
„przeterminowania”. Ta przypad
dotkn a
„OBI”, nie Gi ycka i nie zaproszenia. Tym razem
Wasz miesi cznik „wyszed ” prawie o tydzie spó niony. Taki a nie wcze niejszy dzie edycji wynikz ch ci zamieszczenia informacji o ostatnich
wydarzeniach: Posiedzenia ZW SEiRP (19.11.) i Zebrania Ko a w Lidzbarku Warm (25.11.)
O czym z przeprosinami donosi Redakcja!

21 listopad 2011

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr 11(19)

No i narobi o si ?!

J

ad c do Olsztyna, a
jest to droga ju prawie drog z XXI wieku i
mo na by o troch pogaworzy z moim skarbnikiem powiedzia em mu,
e rozwa am z enie
rezygnacji z cz onkostwa
w Prezydium Zarz du
Wojewódzkiego naszego
stowarzyszenia.
Uwaam, e nie odrobi em
lekcji, które mi zada o
moje Ko o i Walne Zebranie Zarz du Wojewódzkiego. Mia em wyAutor tekstu:
wo
temat unormowaBohdan Makowski
Ko o SEiRP w Gi ycku. nia kwestii naszych rekompensat i dodatków
socjalnych, nie odrobi em równie lekcji w kwestii
ogólnie mówi c tworzenia naszego image’u na forum
publicznym: znaczki organizacyjne, prawo noszenia
mundurów resortowych, a zw aszcza awansów na
wy sze stopnie w stanie spoczynku. Przechodz c do
konkretów. Zdaniem naszego gi yckiego Zarz du
zachodzi potrzeba podejmowania takich stosownych i
odpowiednich dzia
aby nasze jestestwo na forum
ro nych organizacji pozarz dowych i stowarzysze
by o widoczne, aby my wreszcie byli zauwa alnie, no
najmniej w oczach naszych nast pców. W trakcie
mojego wyst pienia i wys uchaniu wypowiedzi innych uczestników naszego posiedzenia doszed em do
wniosku, ze najpro ciej powiedzie : odchodz , zabieram swoje zabawki i reszta róbcie sobie sami co
chcecie. Teraz mog stwierdzi , e jest to nie godne
zachowanie emeryta s b, która zawsze musia y
walczy . Tak, tak walczy o interes Kraju, s usznej
linii itp. i td, chocia ostatnio ta walka o w asny interes nam wychodzi tak jako dupnie. (przepraszam,
ale brak mi odpowiedniego okre lenia). Po prostu my
o „swoje” walczy nie potrafimy. Osobi cie zwróci em
uwag koledze z organizacji Zwi zku Emerytów i
Rencistów (prawdopodobnie przy KWP w Olsztynie ?!)
aby d
do scalenia naszych organizacji, czego zacz tkiem jest federacja S b Mundurowych. I okazao si , e odebrano moje wyst pienie jako napa na
swobod i suwerenno 600 (s ownie sze set) osobowej organizacji. Jak zwykle My, ci twardziele broni cy cudzych interesów mi dzy sob w kwestiach
nas dotycz cych nie potrafimy si dogada . O tym
ju pisa em w OBI w kwestii ustawy deubekizacyjnej.
Zdaniem IPN-u i pseudo patriotycznych polityków
nawet palacz, który ogrzewa ty ki niegdysiejszych
funkcjonariuszy MO, SB a nawet UB jest zaliczany
do pod ego gatunku, o tych którzy korzystali z tego
ogrzewania nie wspomn . W tym momencie nie sposób nie podzi kowa i czyni to naprawd na bardzo
serio J. Czajce i innym naszym Kolegom za ich naprawd bezinteresown pomoc, aby nasi poszkodowani przynajmniej psychicznie czuli si godnie. To co
czynili my w ramach s by nie do ko ca jest z em.
Nawet w ocenie 5 s dziów Trybuna u Konstytucyjnego nasze stanowisko zyska o aprobat .
racaj c do odznacze i nagród tych nawet rzeczowych. Powiem tylko tyle. Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany, e w gronie tak zacnych

W

7

osób zosta em odznaczony za prac na rzecz naszego
Stowarzyszenia, ze spotkania, w którym uczestniczyem w sierpniu w WSPol w Szczytnie, które da o mi
wiele satysfakcji i osobistego zadowolenia. Spotkanie
z lud mi, którzy nie pomni na swoje stopnie oficerskie nas m odych kolegów ze s by, a dzi emerytów, traktowali jako nast pców, którym przekazywali
swoje do wiadczenie. Da o mi wiele satysfakcji, e
znalaz em si w tak szacownym gronie. W tym momencie o ile moje skromne zdanie mog o by si liczy , uwa am , e Zarz d Wojewódzki winien organizowa , a raczej zaprasza Kole anki i Kolegów z Zarz dów terenowych do uczestnictwa w tego typu spotkaniach. Zobaczy na w asne oczy, rozmawia z
lud mi, którzy do nie dawna byli, na jak to si mówi
wysokich sto kach, a obecnie s nie rzadko tak samo
bezradni w przeciwstawianiu si bzdurnym decyzjom, czy nas i utwardza w przekonaniu, e to co
czynimy, czynimy dobrze. Tam dowiedzia em si , e
nas wszystkich przyrównuje si . do jednego poziomu
w którym podzia y s tylko dwa: chc cych dzia
i
wykazywa si w pracy na rzecz Ko a, czy tylko malkontencko narzeka . Przed ka dym z nas jeszcze. ile
tam lat walki o przetrwanie w tym doczesnym yciu,
ale ycia godnego i nie wa ne jaki si mia o stopie ,
nasza godno kszta towana jest przez nas samych.
Szanujmy si i tego oczekujemy od innych.
chcia em zako czy moje wywody, lecz przypomnia a mi si kwestia ró norakich form podejmowanych przez Zarz d G ówny .w celu poszerzania
naszych szeregów przez grono nowo odchodz cych
na emerytury (renty)..Has o: „I Ty b dziesz emerytem” nie wszystkim otwiera oczy, chocia samo w
sobie jest bardzo fajne. Te plakaty s tak samo odbierane. jak w sklepie monopolowym wywieszki o
tre ci: „Alkohol szkodzi zdrowiu”. Jak mi si wydaje
to jeszcze nigdy nie by o przypadku , kiedy to klient
wspomnianego sklepu po odczytaniu takiego has a
obróci si na pi cie … i nie robi zakupu. Prawda, e
jest to nierealne. Wydaje si mi, e nale y poczyni
kolejny krok na etapie ceremonia u policyjnego i
emeryckiego. W chwili tworzenia nowej ustawy o Policji (mówi c w skrócie). Mo na poprzez Zwi zki Zawodowe NSZZP wnie
na etapie legislacyjnym,
„dorzuci „ do Ustawy tematy: awansów emeryckich,
mundurów emeryckich, generalnie mówi c ceremonia u emeryckiego oraz ujednolicenia warunków i
sposobu korzystania z funduszu socjalnego. W miejsce przepisu blankietowego powinien by ustanowiony regulamin (jednolity) uchylaj cy ró norakie Rozporz dzenia Komendantów Wojewódzkich dot. funduszu socjalnego.
czyma wyobra ni widzia bym uroczysto
z
Okazji Dnia Policji kiedy to na wspólnej uroczysto ci w jednym szeregu stoj ci awansowani emeryci
i ich nast pcy. Takim dzia aniem pró nia obecnie
wyst puj ca zosta a by zatarta. Po przej ciu na emerytur , ten nowy stan by jedynie w innym, dalszym
czy bli szym szeregu, a nie jak to ma miejsce dzi „ z
boku”, nie rzadko dalekim, co wida na przyk adzie
KPP w Szczytnie.
by nie by pos dzony o malkontenckie narzekanie, dodam, e My na do ach staramy si czyni
wszystko, aby naszym kolegom ze s by pomóc
„odnale si ” w tym ich odosobnieniu. Temu s
wspólne spotkania w ro nych postaciach, o których

J
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A
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ju wspomina em w poprzednim swoim artykule. Z
pewno ci nie uda si tego dokona na 120 % jak
powiedzia nasz b. Prezydent, ale co roku liczba tych
przebudzonych zwi ksza si i jak to mówi , ci przebudzeni czemu tak pó no si ponownie odnale li.
Dzi ki Prezesom ZG i ZW naszego Stowarzyszenia
rzeczywi cie mamy mo liwo ci co dokona nie tylko
dla siebie, ale staramy si pami ta o innych. Przecie s w naszym gronie równie tacy, którzy nie
zawsze maja smyka
, zapa do tego typu poczyna . Jednak ka da pomoc si liczy i za to dzi kuje
nawet tym, malkontencko narzekaj cym, bowiem oni
w jakim tam stopniu sygnalizuj nam o potrzebach
tych oddolnych, na które nie rzadko nie zwracamy
uwag . I nie bójmy si krytyki, jednak ma by ona
rzeczowa i nie b
ca jedynie wrogim dzia aniem,
bowiem szczera krytyka zawsze jest dla nas przydatna..
Tak Trzyma : Bohdan Makowski s. W adys awa
Gi ycko dnia 23.11.2011
Tekst Bohdana Makowskiego w ca ci nawi zuje i
ocenia Plenarne Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie,
które odby o si w dn. 19.11.2011 r. Zainteresowani,
do których tre publikacji jest skierowana proszeni
o komentarze, które zostan opublikowane w kolejnym, wi tecznym ju wydaniu OBI.
Problemy i pytania, które Nasz Korespondent postawi s na tyle wa kie i nie zawsze precyzyjne, e z
ca pewno ci wymagaj wyja nie przedstawiciela
Zarz du G ównego SEiRP.
O co usilnie si doprasza.
Redakcja OBI.

List z Ostródy

Ostróda 15.10.2011 r.
Zarz d Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów
Policyjnych w Olsztynie
Ko o Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Ostródzie uprzejmie informuje, e w dniu 30.09.2011
r., w O rodku Agroturystycznym w Szyldaku, gm. OstróKol. Wies aw Ciosek da odby o si spotkanie intePrezes Ko a SEiRP
gracyjne Naszego Ko a.
w Ostródzie
W spotkaniu udzia wzi li
cz onkowie Stowarzyszenia
wraz ze wspó ma onkami i osobami towarzysz cymi. Na spotkaniu omawiane by y bie ce sprawy
organizacyjne i perspektywiczne plany na przysz y
rok.
W czasie spotkania wspominano okres i przebieg
pracy w Milicji Obywatelskiej i Policji. Cz onkowie
Stowarzyszenia ch tnie by chcieli wi cej imprez
integracyjnych, lecz wymaga to wi cej rodków finansowych, które obecnie s pokrywane z w asnej
kieszeni. Liczymy, e b
dotacje z funduszu socjalnego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie na
takie spotkania.

Szyldak,
Prosz
Czytelników
to,
przede wszystkim,
jak wida z przyznania
drugiego
miejsca: Estetyczna Wie . Nie wskazano w „Li cie” w
którym
O rodku
odby o si spotkanie
integracyjne,
ograniczono si te
do opisu cz
oficjaln pomijaj c t
drug ,
znacznie
ciekawsz , jak s dz .
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Kole SEiRP w K trzynie ci gle co si „dzieje”, ci gle maj powody do dzia ania, do okazjonalnych
spotka , rywalizacji strzeleckich, do uszanowania swoich kolegów najbardziej zaanga owanych w
dzia ania na rzecz rodowiska policyjnego.
Za czony adres z okazji Osiemdziesi tych Pi tych Urodzin, skarbnika Ko a, Aleksandra Brzezi skiego dodamy korespondenta „OBI”, jest tego dowodnym przyk adem. Redakcja przy cza si do tych ycze .
ród cz onków Ko a s emeryci, którym z lat s by pozosta a umiej tno celnego strzelania. W tym roku
dru yna Ko a SEiRP w Powiatowych Zawodach Strzeleckich z okazji Dnia Weterana S by Granicznej zaj a III Miejsce. Gratulujemy! Na foto. poni ej, zdobyte trofea.
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Prezes Ko a w E ku
Kol. E. Talaronek

Wspomnienie z letniej wycieczki Ko a SEiRP w E ku do Tykocina.
XV wieczna zabudowa Tykocina jest do tej pory atrakcj turystyczn najwy szej klasy. Dobrze o tym wiedzia prezes Ko a SEiRP w E ku, kol. Eugeniusz Talaronek. To nie jedyna wycieczka jak w ci gu minionego
roku Ko a zorganizowa o. Gwoli prawdy kronikarskiej doda wypada, e cz onkowie tego Ko o bior ch tnie
udzia w wielu innych wycieczkach prowadzonych przez Ko a z terenu Województwa. Regularnie stanowi
solidn cz
autokarowych wyjazdów organizowanych przez Benedykta Wincenciuka i Ko o SEiRP w Olsztynie. Niebawem ju b dzie po zimie, chocia opó nia swoje przyj cie i nadejdzie czas na letnie wyprawy.
Czego Wam yczy serdecznie Redakcja „OBI”.

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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