MIESI CZNIK ZARZ DU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kowalewicz
- o posiedzenie ZG
SEiRP w Warszawie;
- w obiektywie OBI;
- 85 lat Genera a;
- o spektaklu
„Skrzypek na dachu”
w Uranii

Wysocki
- przysy a Apel z Suwa k
- prezentuje swoje
wyst pienie na Zje dzie SLD

Wyszy ski
- Po egnania Pani
Komendant
- Walne zebranie Koa SEiRP Elbl g

ach
- jubileusz na zebraniu Ko a SEiRP w
trzynie
- emeryci - ratownicy z K trzyna.

Makowski
Kobierce zawilców roz cieli ju kwiecie
By zieleni kwietn las mazurski okry .
By maj wiedzia gdzie przybiec,
By nie szuka innych miejsc...

- wspomina:
Wincentego Mieszku ca
i Józef Szczesiula
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Policyjnych. To drugie w tym roku posiedzenie w pe nym sk adzie Zarz du, jak wszystkie tego rodzaju posiedzenia by o bardzo bogate w tre i merytoryczny program. Sprawozdanie z przebiegu obrad zamieszczone zostanie na amach Biuletynu Informacyjnego SEiRP. Informuj wi c tylko pokrótce o wa niejszych faktach.
Niew tpliwie niemi ym zaskoczeniem by o kolejne ju odrzucenie (bez podania powodów) zaproszenia na obrady dyrektora Zak adu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
pana Artura Wdowczyka. Wraz z zaproszeniem dyrektor Wdowczyk otrzyma zestaw pyta na które spodziewano si odpowiedzi podczas obrad. By mo e owe pytania nieco wystraszy y pana dyrektora, e zrobi unik i nie przyszed na spotkanie.
W czasie posiedzenia przyj to sprawozdania z dotychczasowej dzia alno ci Zarz du G ównego - tak e sprawozdanie finansowe - i plan dzia alno ci na rok obecny.
Prezes ZG Henryk Borowi ski poinformowa tak e o zmianie kadrowej. Dotychczasowy sekretarz ZG kol. Antoni Pietraszewski z powodów rodzinnych zrezygnowa z
tej funkcji, któr przyj kol. Zdzis aw Bartula. Po czterech godzinach intensywnych obrad posiedzenie zako czy o si obiadem.

19 kwietnia 2012 . w sali konferencyjnej przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odby o si posiedzenie Zarz du G ównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
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Obrady posiedzenia ZG SEiRP, jak zazwyczaj prowadzi Prezes Henryk Borowi ski (foto powy ej), on te
po stosownej prezentacji, uruchomi zmienion strointernetow Stowarzyszenia o adresie: http://
www.seirp.pl/.
Obok: „bezkrwawe” przekazanie funkcji sekretarza
ZG Zdzis aw Bartula i Antoni Pietraszewski.
Poni ej ZW Kraków kol. Czopek, w podzi ce za solidn prac , wr cza upominek Antoniemu Pietraszewskiemu.
A ju ca kiem na dole szpalty prezesi Zarz dów Wojewódzkich z: Zielonej Góry, Szczecina, Piotrkowa
Trybunalskiego i Lublina.
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W obiektywie OBI.

Na foto powy ej twórcy „nowej” strony internetowej
Stowarzyszenia prezentuj zgromadzonym na obradach efekty swojej pracy. Od lewej: informatyk,
przedstawiciel firmy udost pniaj cej serwery, kol.
Adam Szyszko, wspó autor strony: www i kol. Janusz Jastrz bski, redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP”.
Po lewej: „Pó noc - po udnie”. Zaprzyja nieni prezesi
z Krakowa Andrzej Czopek i z Olsztyna (Warmia i
Mazury)Jerzy K. Kowalewicz.
Na pozosta ych zdj ciach panoramicznych prezesi
Zarz dów
Wojewódzkich
SEiRP
podczas obrad.
A po prawej tzw.
zestaw
niadaniowy przygotowany
na czas obrad.
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Przes anie z Ko a SEiRP w Suwa kach

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr. 4(24) 2012

5

Wyst pienie.
Na VI Zje dzie Powiatowym SLD w Suwa kach w
dniu 31 marca 2012 roku
KOLE ANKI I KOLEDZY!
Jestem przekonany, e w wiecie nast pi chaos warto ci uniwersalnych, jest on modelem, z którego nie
da si u
wspólnej ca ci Najbardziej smutne
jest to, e niejednokrotnie idee kryj rzeczywiste
zbrodnie, s dogmatami i sprowadzaj si do absurdu.
Ogólnie przyj
zasad jest, je li nie wyra asz swego
pogl du to nie istniejesz: je li nie szukasz wspólnoty
interesów, to s abniesz i przegrywasz: je li wy czasz
si z ycia publicznego zostajesz samotny i zmarginalizowany.
Uwa am, e nasz dzia alno
nale y wype ni treci . Nie u ywam j zyka symboli. W swoim wyst pieniu pragn poruszy kilka zagadnie , które stanowi
o naszym bycie i sprawach ywotnych narodu polskiego.
dzy innymi z danych statystycznych wynika,
e d ug publiczny w latach 2008 - 2013 wzronie o oko o 330 mld. z . D ug publiczny w roku
2010 wynosi oko o 739,1 mld. z ., to o 80,3 mld. z .
wi cej ni 2009r. Na obs ug d ugu w roku 2010
rz d przeznaczy 35 mld. z . W roku 2011 dotacja do
KRUS wynios a oko o 15 mld. z . Jak wynika z powy szych danych zad enie Polski wzrasta lawinowo. Natychmiast wymagana jest reforma finansów
publicznych, opracowanie nowej d ugofalowej strategii rozwoju kraju, redukcji zatrudnienia w administracji, likwidacja agencji, funduszy, ró nego rodzaju
korporacji prawniczych i agend, które zarabiaj miliony, praktycznie nie daj c nic w zamian. Ujednolicenia podatków w stosunku do podmiotów krajowych i z kapita em zagranicznym. Ga y system ulg w
sferze gospodarczej powinien zosta okre lony, zmodyfikowany. Ulgi powinno stosowa si dla inwestorów krajowych i z kapita em zagranicznym, którzy
wprowadzaj nowe technologie, tworz nowe miejsca
pracy, wnosz wi ksze dochody do bud etu. Generalzasad powinno by : ,,wi cej inwestujesz, p acisz
ni sze podatki", co spowoduje wzrost produktu krajowego brutto. - Jak to jest? e olbrzymia sie supermarketów w Polsce p aci symboliczny podatek. Mam
tu na uwadze: Sie sklepów Kaufland, Biedronka,
LiDL, Stokrotka, TESCO itp. Jak podaje statystyka
to w/w sklepy za granic w roku 2011 odprowadzi y
zyski w kwocie oko o 11 mld. z . Nie wiemy jakie sumy wyp yn y z kraju z Banków zachodnich, które
maj swoje agendy w Polsce.,- Ja nie wiem komu
zale y na tym aby ,,gor cy" pieni dz z rynku wewn trznego Polski p yn za granic . Dla mnie nie
zrozumia e jest, e n ka si emerytów i rencistów,
daj c im g odowe waloryzacja
Suwa kach stworzono ,,Suwalsk Specjaln Stref
Ekonomiczn ". W ramach strefy dzia a oko o 20 podmiotów gospodarczych. Podmioty gospodarcze, które
spe niaj pewne kryteria zwolnione s od podatku
dochodowego /ma e 70%/, rednie 60%/. Firmy,
które dzia aj na terenie miasta nie p ac podatku od
nieruchomo ci. - Pytam si , co z pozosta ymi firmami, które nie s w strefie? - Dlaczego inni s zmuszeni do p acenia podatkowi Nieoficjalnie wiadomym
jest, e bud et miasta ponosi straty oko o 100 mil. z
w skali roku, s to dane niesprawdzone.
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Istnieje pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia
w ycie ,,Strategii Rozwoju Kraju w Perspektywie 30
lat". Do wymaga oby wprowadzenia zmian w Konstytucji i corocznego rozliczania rz du z jej wykonania,,
ale y stwierdzi , e w Polsce oko o 15% spo ecze stwa staje si bogatsze, biedni coraz biedniejsi, bogactwo jednych wyrasta na n dzy drugich.
W Polsce panuje ,,dziki kapitalizm", ,,cywilizacja
konsumpcji", ,,cywilizacja mierci"0 Ubodzy to: maluczcy, s abi, bezradni, uci nieni, cierpi cy, wydziedziczeni i lekcewa eni przez: bogatych, mo nych i
pot nych. A przecie ,,Pa stwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli” bez wzgl du na ich wyznania i pogl dy Rz dzenie to nie tylko majstrowanie
przy podatkach, to te budowanie kapita u spo ecznego i uczenie ludzi wspó odpowiedzialno ci za Ojczyzn Rz dz cy zapomnieli, e ich zadaniem nie
jest ,,rz dzenie", a s ba obywatelom.
Mówienie o spo ecze stwie obywatelskim jest zwyk
hipokryzj , gdy :
brak jest samoorganizacji obywateli,
brak wi zi spo ecznych i zaanga owania obywateli w rz dzeniu krajem.
Przestrze publiczna wymaga pot nego zrywu ludziom Istnieje olbrzymi kryzys , gdy ruch obywateli
zosta sprz ony z relacjami w adzy.
prawa jest kontrowersyjna, ale znawcy tematu
uwa aj , e Polska to kraj policyjno - 3 dowy. W
ostatniej dekadzie nast pi y zasadnicze obostrzenia:
prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, drogowego o Szereg czynów, które w czasach
PRL mia y znamiona wykrocze wprowadzono do
kodeksu karnego. Powo anie
instytucji ,, wiadka
koronnego" oraz ,,prowokacji" doprowadzi o do wynaturze prawa, które doprowadzaj do skaza osób
niewinnych. Wprowadzona, Dyrektywa" Prokuratora
Generalnego, która mówi cytuj : ,,Prokuratora obowi zuje swobodna ocena dowodów". Nale oby zada pytanie.- Dlaczego nie rzeczowa, obiektywna?
ak mówi statystyki to w Zak adach Karnych w
Polsce obecnie przebywa oko o 90 tys. skazanych.
W roku 2011 skazanych zosta o 60 tys. o rowerzystów w stanie wskazuj cym na spo ycie alkoholu, z
czego oko o 5 tys. przebywa o w Zak adach Karnych
Skazani to w wi kszo ci osoby, które nie s gro nymi
przest pcami to: alimenciarze, sprawcy drobnych
kradzie y, osoby, które nie zap aci y grzywny.. Osoby
skazane wyrokami za nie zap acenie grzywny generupodwójny koszt dla pa stwa. Surowy kodeks karny, s dziowie nie stosuj kar alternatywnych: grzywny, ograniczenia wolno ci, prac spo ecznych. - Czy
kto mo e odpowiedzie ile kosztuje bud et utrzymanie w Zak adach Karnych tylu skazanych, którzy nie
powinni tam przebywa ? - My , e to s miliardy
otych w skali roku.
Wszyscy doskonale wiemy ile Skarb Pa stwa poniós
strat w wyniku dzia alno ci Komisji Maj tkowej powo anej przez rz d Przekazano ko cio owi w Polsce
mienie warto ci oko o 24 mld. z . Rekompensaty wynios y oko o 107,5 mil. z . Przekazano ko cio om
grunta rolne i budowlane o powierzchni oko o 60 tys.
ha. To nie wymaga komentarza. Jak dotychczas nikt
z rz dz cych nie rozliczy tego pod k tem merytorycznym.
W roku 1990 w kraju by o 159 tys. prz dników, a
teraz mamy 430 tys. za rz dów PiS przyby o 50 tys., i
za rz dów PO 50 tys. Utrzymanie takiej ilo ci urz d-
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Po egnanie Pani Zast pcy

.
W dniu 30.03.2012r. przedstawiciele elbl skiego Koa SEiRP: Prezes Aleksander Koz owicz oraz wiceprezes Karol Wyszy ski na Sali w KMP w Elbl gu wzi li
udzia w po egnaniu odchodz cej na równorz dne
stanowisko do Olsztyna Pani Zast pc Komendanta
Miejskiego Policji m . insp. Dorot Macoch. W ramach uznania za wspó prac z miejscowym Ko em
SEiRP wr czono Pani m . insp. kwiaty, pami tkowy
grawerton oraz Odznak „Za Zas ugi dla SEiRP” wraz
z dyplomem, przekazano te w imieniu cz onków KoPOSTULATY
a yczenia dalszej owocnej pracy i powodzenia w
/jako za cznik do cytowanego wyst pienie/
1. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako partia, straci- yciu osobistym.
a si , mamy coraz mniej argumentów aby werbowa
.
nowych, cz onków do SLD;
W
dniu
31.03.2012
odby
o
si
walne
zebranie
Ko a
2. Gospodarka wymaga radykalnych reform, o niektórych wspomnia em w swoim Wyst pieniu, które SEiRP w Elbl gu, w trakcie zebrania dokonano wr czenia odznacze Odznak „Za Zas ugi dla SEiRP” z
do czam do protokó u zebrania;
Dyplomem:
Panu insp. Markowi Osikowi, Komen3. Uwa am, e SLD powinno w trybie pilnym przedstawi w Sejmie ca ciowy program reformy gospo- dantowi Miejskiemu Policji w Elbl gu, za dotychczadarczej kraju Z informacji, któr posiadam uczyni to sow wspó prac i pomoc w dzia alno ci Ko a, oraz
cz onkom Ko a: Danucie Bonawenturczak, Grzegorz d Marka Belki, ale reformy zosta y zaniechano
4. W Uchwale naszego Zjazdu powinno znale
si rzowi Falkowskiemu, Bronis awowi Soboci skiemu,
sformu owanie, e SLD ulegnie ostatecznej . Je li nie Ireneuszowi Krawczykowi, Boles awowi Rosi skiemu
znajdzie nowej si y do przeprowadzenia reformy i za dotychczasow prac spo eczn na rzecz cz onków
Stowarzyszenia.
przyci gni cia nowych cz onków0
5. Zwracam uwag , i bardzo prosz , by w Uchwale Na zebraniu uhonorowano te medalem pami tkoznalaz a si sprawiedliwa ocena PRL. Jednocze nie wym z dyplomem z okazji „XX-lecia SEiRP” za dokategorycznie protestuj aby uprawiana polityka hi- tychczasowy wk ad pracy na rzecz rodowiska emestoryczna, przy aprobacie SLD, dyskredytowa a na- rytów i rencistów policyjnych ni ej wymienionych
cz onków Ko a: Janusza Nizi skiego, Iren Chwiej,
sz przesz
i nasze korzenie.
Danut Bonawenturczak, Renat Krysztopolsk , Joo skandal, by tak zwane inscenizacje historycz- ann Le anko, Zdzis awa Klimaszewskiego, Stanis ane, za pieni dze podatników fa szowa y histori wa Olszaka, Karola Wyszy skiego, Wac awa ProkuraPolski. Program SLD, w swoich g ównych za e- ta, Tadeusza Tyszk , Antoniego Rakowskiego, Jana
niach, jak ju wspomnia em, nie powinien odcina Osterczuka, Wilhelma Soko owskiego, Boles awa Rosi od naszych lewicowych korzeni. Jest to g ówna si skiego, Jana Witkowskiego, Bernarda Wo onsewiprzyczyna dla której SLD jest marginalizowana. Po- cza, Bogdana Franczaka, Edwarda Kisielewicza, Brosiadamy moc, si w dzia aniu, czy jej nie ma? Nasza nis awa Soboci skiego, Lecha Pezo, Witolda Pawlika,
Grzegorza Falkowskiego, Zygmunta Tadrowskiego,
si a polega na naszej jedno ci.
Ryszard Wysocki Zbigniewa Tomaszewskiego.
cz . Ko a Nr.7 SLD w Suwa kach Uczestnicz cy w zebraniu wspomniany powy ej Pan
1000 z
Suwa ki, 2012-03-31 Komendant Miejski podzi kowa za cegie
jak
decyzj Zarz du Ko a wspomo ono Spo eczny Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Komendy Miejskiej
Policji (Spo eczny Komitet Organizacyjny przy Starocie Powiatu Elbl skiego). Zaprosi te ca e rodowisko emerytów i rencistów policyjnych garnizonu elbl skiego na uroczysto przekazania tego sztandaru, która to uroczysto ma odby si w lipcu bie cego roku z okazji wi ta Policji.
Zebranie u wietni wernisa malarski naszego kolegi
Koledze
Zygmunta Tadrowskiego.
Ryszardowi
Karol Wyszy ski
ników poch ania olbrzymie sumy, najgorsze jest to,
e niektórym z nich p aci si nie za prac , a za zajmowane stanowisko.
olska lewica wymaga g bokiej reorganizacji, Programu Dzia ania, aby mog a sprosta obecnej
rzeczywisto ci. Wymaga po czenia ze wszystkimi
partiami lewicowymi i z Ruchem Palikota. W jedno ci
jest si a, a wi c uczy my wszystko aby ruch lewicowy si po czy .

P

Walne zebranie Ko a

T

pi knie dzi kujemy za dostarczone teksty i
serdeczne yczenia wi teczne.
Dzi kujemy
Ryszardzie!
Zawsze masz
miejsce na naszych amach.
Pozdrawiamy!
Redakcja OBI.
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Jubileusz na zebraniu.

W

alne zebranie cz onków Ko a Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w K trzynie
oraz Jubileusz uko czenia 85-ciu lat ycia przez byego Komendanta Powiatowego Milicji w K trzynie
pp k w stanie spoczynku Edwarda Bara skiego.
W dniu 24.03.2012r odby o si walne zebranie cz onków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych k trzy skiego ko a.
ednym z wa niejszych punktów zebrania by o
uczczenie 85-ciu lat ycia dostojnego jubilata
Edwarda Bara skiego, któremu Prezes Zarz du Ko a
wr czy adres i wi zank kwiatów oraz w imieniu
asnym i wszystkich cz onków ko a z
najserdeczniejsze yczenia du o zdrowia, d ugich lat ycia
oraz wszelkiej pomy lno ci, do ycze tych do czyli
inni obecni na zebraniu cz onkowie ko a którzy równie swojemu by emu prze onemu gratulowali oraz
indywidualnie sk adali najserdeczniejsze yczenia.
Podkre lanie i akcentowanie takich jubileuszy w naszym kole staje si tradycj w ten skromny sposób
okazujemy wdzi czno
i szacunek dla starszych
kolegów. Jak ju niejednokrotnie podkre la em w
swoich wyst pieniach i artyku ach jest to w nie
integrowanie si .
Przyjemnym nast pnym punktem porz dku naszego
zebrania by o przyj cie dwóch nowych cz onków do
naszego ko a s to kolega Lucjan Nizio ek i kolega
Wies aw Warno. Niezmiernie przykrym dla zarz du
ko a dalszym punktem porz dku zebrania jest skrelenie z listy cz onków na w asne pisemne yczenie 4
-ech osób z Korsz, mimo podejmowanych rozmów nie
uda o si nak oni omawianych by ych ju cz onków
do zmiany decyzji.
W dalszej cz ci zebrania zgromadzeni wys uchali
sprawozdania finansowego Skarbnika ko a kolegi
Aleksandra Brzezi skiego za 201l r oraz sprawozdania Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej i ca okszta tu pracy zarz du i ko a. Oba sprawozdania zosta y
przyj te przez zebranie.
mawiano równie problem op acania sk adek
cz onkowskich Prezes Ko a nawi za do
uchwa y jaka w naszym kole zosta a podj ta i
mówi ca o tym , e ka dy z cz onków zobowi zany
jest do op acenia sk adki do ko ca marca danego
roku usilnie prosi o przestrzeganie tego terminu bo
jak wyja ni zarz d pracuje spo ecznie a zbieranie
sk adek przez ca y rok jest uci liwe cho by z tego
powodu , e nie mamy biura-siedziby, któr dotychczas jest prywatne mieszkanie prezesa ko a.

J

N

a zako czenie obrad Prezes ko a Kolega Stanis aw
ach serdecznie podzi kowa za
uczestnictwo w zebraniu za dobr frekwencj
i bardzo prosi oby taka obecno cz onków na zebraniach by a zawsze bo to jest mobilizuj ce zach caj ce do aktywniejszej pracy na rzecz naszego emeryckiego rodowiska.
Tekst i zdj cia (jak zawsze)
Prezes Zarz du Ko a SEiRP
w K trzynie
Stanis aw ach.

O
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Emeryci-ratownicy.

P

anowie Stanis aw ach i Pan Józef Sakiewicz
w dkarzami cz onkami PZW rejonu k trzy skiego s równie dzia kowiczami cz onkami
Rodzinnego Ogrodu Dzia kowego „ U Bartosza „ w
Kwidzynie gmina K trzyn, dzia ki ich s siaduj bezpo rednio z jeziorem „Tuchel. Pewnego sierpniowego
dnia 201l . zaplanowali , e dokonaj naprawy pomostu w dkarskiego s
cego do mocowania ódek i
po owu ryb, przy omawianych pracach pomaga y
panom ich ma onki Pani Janina ach i Pani Ewa
Sakiewicz. Kiedy naprawiali pomost w pewnym momencie do pracuj cych przybieg nieznajomy m czyzna, zdenerwowany i zdyszany nie móg wydoby z
siebie adnego s owa po chwili gdy nieco och on
wiadczy e od strony miejscowo ci Kwidzyna na
wodzie przy trzcinach tonie jaki w dkarz jest ca y w
wodzie trzyma si ódki i g no wzywa pomocy.
Nie zastanawiaj c si d ugo zapad a decyzja, e pan
Stanis aw z nieznajomym natychmiast pop yn odzi na pomoc ton cemu. Za pan Józef porozumie
si ze Stra Po arn i poprosi ich o pomoc nast pnie uda si do drogi K trzyn-Gi ycko w asnym samochodem tam zaczeka na stra aków i doprowadzi ich
najkorzystniejsz drog do jeziora. Pan Stanis aw z
nieznajomym robili wszystko aby jak najszybciej dotrze do ton cego m czyzny wios uj c jak najmocniej bo przecie chodzi o ycie cz owieka. Kiedy znale li si niedaleko od ton cego dostrzegli pod trzcinami stoj
ód i wisz cego na jej rufie w dkarza,
który kurczowo trzyma si oraz zawiesza si podbródkiem na rufie odzi co oznacza o , e jest skrajnie
wyczerpany. Bez namys u panowie podp yn li zajmuc odpowiedni pozycj wci gn li ton cego do swojej
odzi.,nast pnie po krótkiej wymianie zda ustalili
przyczyn zaistnia ego zdarzenia, okaza o si e uratowany nie zachowa przy zaczepieniu si w dk za
trzciny nale ytej ostro no ci zbyt du o wychyli si i
wpad do wody gdzie by o oko o 3 metrów g boko ci
oraz wodorosty i do szeroki pas trzcin co by o przeszkod w samodzielnym uratowaniu si . Gdy uratowany doszed ju do siebie odczepili my jego ódk
przymierzali my si dop yn do brzegu us yszeli my
warkot silnika Stra ackiej odzi ratunkowej panowie
podp yn li do nas wyja nili my im , e ju jest po
wszystkim e uratowany jest z nami i ju nic mu nie
grozi. Stra acy poprosili nas o pewne dane, które im
podali my przekazali je drog radiow swojemu dyurnemu my my im podzi kowali za podj
akcj
nast pnie udali my si do brzegu.
Uratowany przez nas m czyzna podzi kowa nam za
okazan mu pomoc ze zami w oczach to czyni zdawa sobie spraw z tego, e gdyby nie nasza pomoc
nie by o by go w ród ywych. Po z onych nam podzi kowaniach usilnie prosi nas o zachowanie tego
faktu w tajemnicy bo jak wyja ni gdy o tym dowie
si jego ona to ju nigdy nie pozwoli mu samemu
wyp ywa na w dkowanie. Obieca em uratowanemu , e zachowam to w tajemnicy ale mówi c szczerze mia em ogromn ch za to odpowiednio go zruga ale nie uczyni em tego poniewa jest on ode mnie
troch starszy nie wypada o a ponadto bardzo dobrze
go znam. Najwa niejsze jest w tym wszystkim to, e
uratowali my ludzkie ycie a ono jest przecie bezcenne. My
, e moja pro ba, skierowana do starszego ode mnie cz owieka, o zachowanie zdrowego
rozs dku i zachowania rodków ostro no ci przyniesie efekt.
Stanis aw ach
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Z

arz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie okolicznociow laurk i yczeniami zdrowia i spokoju
ducha uhonorowa 85. Rocznic Urodzin gen. Kazimierza Dudka. Jubilat, jak zawsze pe en werwy sypa dowcipami, dzi kuj c za pami i .

W

arszawski Teatr ydowski zawita do Olsztyna
ze „Skrzypkiem na dachu” (na dolnym zdj ciu).
Cz onkowie Ko a SEiRP w Olsztynie takich okazji nie
puszczaj bokiem. Tak wi c spektakl w re yserii Jana Szurmieja, syna Szymona zrobi doskona e wra enie. Nawet z a widoczno sceny (s up rusztowania)
nie przeszkadza , przecie wa na by a muzyka i g osy artystów. Tewie Mleczarz „trzyma ” ca y spektakl,
a skrzypek gra jeszcze w orkiestrze Teatru Wielkiego.
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Ostatnie po egnanie.
.P. Panie pu kowniku Wincenty Mieszkuniec urodzi si 21
listopada 1921 roku na Wile szczy nie. W czasie okupacji pracowa
na kolei aby uchroni si przed deportacj na przymusowe roboty w
Niemczech.
W roku 1944 zostaje zmobilizowany do Ludowego Wojska
Polskiego i wcielony do 8-mej Dywizji, II Armii LWP, z któr przeszed szlak bojowy do Budziszyna i Drezna. Uczestniczy wielokrotnie
w krwawych walkach i dzi ki opaczno ci i szcz liwemu losowi udaje
si mu prze . II Wojn wiatow ko czy w Pradze Czeskiej i od
razu , z marszu 8 Dywizja zostaje skierowana na dalsz wojn , do
walki z bandami UPA spod znaku Tryzuba na po udniowych kra cach
Polski. Tam jak opowiada prze
gorsze piek o jak na froncie.
W 1946 roku po zdemobilizowaniu przybywa latem do swojego brata zamieszka ego na Wilanowie w uczanach (Tak
nazywa o si Gi ycko do 1947 roku) Tam spotkali my si pierwszy raz. Mia stopie plutonowego i zaproponowa em Ci wst pienie do Milicji Obywatelskiej. Ch tnie wyrazi zgod . Nast pnego dnia za atwi formalno ci w Komendzie Powiatowej
M.O. u personalnego Stanis awa Wilka. Ja, jako dzielnicowy udzieli em Tobie pierwszej referencji. Nast pnego dnia by ju
Komendantem Posterunku MO w Wydminach a nast pnie w Rynie.
Po szkole w S upsku potoczy y si dalsze awanse – Zast pca Komendanta Powiatowego MO w Górowie I aweckim ,
nast pnie Z-ca Komendanta Powiatowego w Dzia dowie i piastowa to stanowisko przez 10 lat.
W roku 1962 powróci do Gi ycka ju w stopniu majora na stanowisko Komendanta Powiatowego MO i tu w nie w
1964 roku spotkali my si ponownie . W roku 1973 odeszli my na emerytury.
.P. Pu kownik Wincenty Mieszkuniec po przej ciu na emerytur zaanga owa si do dzia alno ci spo ecznej na rzecz
rodowiska kombatanckiego. Przez wiele lat by v-ce Prezesem Zarz du ZBoWiD, a nast pnie w zwi zku Kombatantów i wi niów Politycznych, ostatecznie jako sekretarz Zarz du Powiatowego.
.P. Pu kownik Wincenty Mieszkuniec za swoj dzia alno zawodow i spo eczn zosta uhonorowany Krzy em Oficerskim, Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Z otym Krzy em Zas ugi oraz wieloma odznaczeniami pa stwowymi i resortowymi, oraz oczywi cie wieloma odznaczeniami wojskowymi. Poza tym zosta wyró niony przez Prezydenta
RP tytu em : Zas onego Kombatanta.
Tak niedawno jeszcze, bo w listopadzie ubieg ego roku na Twoich 90-tych urodzinach snuli my plany na przysz
, ale
ci ka choroba i nieub agana mier wyrwa a Ci z naszych szeregów.
W imieniu Kole anek i Kolegów Emerytów i Rencistów Policyjnych egnamy Ci Drogi Witku, Komendancie , Pu kowniku , niech Ci ta ziemia mazurska dla której po wieci ca e swoje ycie lekk b dzie.
Sze jego Pami ci.!!!
Z upowa nienia Zarz du Ko a SEiRP sk adam rodzinie .P. Zmar ego serdeczne kondolencje, wyrazy wspó czucia i
alu.
Stanis aw Patera.
Takimi s owami po egna w dniu 28.03.2012 swojego Przyjaciela, Cz onka Seniora by y nasz Prezes , obecnie Senior,
Stanis aw Patera licz cy sobie 86 lat. W uroczysto ci pogrzebowej uczestniczy o grono, przyjació , najbli sza Rodzina i grono
Towarzyszy ze s by. Osobi cie swoje pierwsze kroki milicyjne stawia em pod opiek w/w Stanis awa Patery, w okresie kiedy
to Komendantem by zmar y Wincenty Mieszkuniec. Teraz z perspektywy lat mam wra enie, e ówczesny system „opieki”
personalnej nad funkcjonariuszami w tzw. okresie próbnym zdawa egzamin, jednocze nie czy nas wszystkich w wielk rodzin funkcjonariuszy, która teraz zamieni a si w grono Emerytów i Rencistów, ale na to wp ywu nie mamy – panta rhei, ale
pami o ludziach, którym tak wiele zawdzi czamy pozostanie w naszych duszach na zawsze.
Bohdan Makowski s. W adys awa.
W dniu 24 marca 2012 po d ugiej chorobie zmar p k. w st. spoczynku Wincenty Mieszkuniec. Do Milicji
Obywatelskiej wst pi w 1946 roku. Na emerytur przechodzi w 1973 roku. Pe ni ró ne stanowiska poczynaj c od Komendanta Posterunku MO w Rynie i Wydminach, Zast pcy Komendanta powiatowego MO
w Górowie I aweckim i Dzia dowie, a ko cz c na stanowisku Komendanta Powiatowego MO w Gi ycku.
By y
nierz 8 Dywizji , II Armii LWP. Walczy pod Budziszynem i Dreznem. Wyzwala Prag (czesk ). Przez
rok czasu walczy z bandami UPA na Lubelszczy nie.
Za swoje zas ugi odznaczony zostaje: Krzy em Oficerskim i Krzy em Kawalerskim OOP, Srebrnym i
otym Krzy em Zas ugi oraz szeregiem odznacze resortowych i cywilnych w tym odznaczeniami wojennymi. By y V-ce Prezes Zarz du ZBoWiD-u Gi ycku, Cz onek Zarz du Zwi zku Kombatantów i Wi niów
Politycznych. Przez Prezydenta RP uhonorowany zostaje tytu em Zas onego Kombatanta. Za yciel
naszego Stowarzyszenia w Gi ycku – obecnie cz onek Senior.
Zas ugi jego nie by y jednak docenione przez Kombatanckie Komisje Weryfikacyjne. Zabrany zostaje mu dodatek kombatancki. Dosi gn a go równie tzw. Ustawa Deubekizacyjna. W wyniku interwencji
jego towarzyszy walk „wspania omy lnie” Kolega Pu kownik (w stanie spoczynku) otrzymuje stopie ...
podporucznika , przyznawany wszystkim, którzy jedynie uczestniczyli w dzia aniach wojennych w okresie
1939-1945. Post pi godnie zwracaj c nominacj bez adnego komentarza. Jego duma nie pozwala a mu
na dochodzenie swoich praw. Dowodem wdzi czno ci dla niego by y niezliczone wie ce i kwiaty z one
na grobie naszego Komendanta. Cze jego pami ci.
Zarz d Ko a SEiRP przy KPP Gi ycko
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nadkom. Józef Szczesiul
W dniu 23.03.2012 w Gi ycku zgin
mierci tragiczn nadkomisarz w stanie spoczynku Józef Szczesiul. Pogrzeb odby si w Gi ycku dnia 27 marca br. Uczestniczyli w nim jego najbli sza rodzina, liczne grono przyjació i koledzy ze s by. w tym cz onkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KPP Gi ycko. Zgodnie z jego
wol cia o spocz o na cmentarzu przynale nym do Ko cio a Ewangelickiego – Mazurskiego we wsi Kleszczewo , miejscu jego ostatniego zamieszkiwania. Spoczywa on w s siedztwie jego te ciów i dalszej rodziny.
Józef Szczesiul do Milicji wst pi w 1973 roku, po uko czeniu
Szko y Podoficerskiej pracuje, jako Referent Dochodzeniowy przy KPMO
w Gi ycku, pó niej awansuj c na stanowisko Kierownika Sekcji Dochodzeniowej d/w z Przest pstwami Gospodarczymi. Skierowany w 1980
roku do WSO Szczytno wraca do jednostki macierzystej i zostaje po
kilku latach Zast pc Komendanta Powiatowego Policji w Gi ycku. Odchodzi na emerytur w 1999 roku.
Od tego te okresu w cza si do pracy w szeregach SEiRP . Przez 2
kadencje pe ni funkcj Sekretarza Zarz du Ko a przy KPP Gi ycko.
Pozostawi pogr on w smutku rodzin : on Iren , syna i córk oraz
wnuczk i wielkie grono jego przyjació . Cze jego Pami ci.

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
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