MIESI CZNIK ZARZ DU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Co w rodku?
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***
Siad a kaczka na wierzbie
I or a udaje
I nie wie, jak jest mieszna,
Jak jej rozumu nie staje.
JKK

aniku a i ogórki daj
zna o sobie tak e
zawarto ci tego wydania
OBI. Da si zauwa
brak
materia ów z Kó i od korespondentów. Redakcja stara a si jak mog a wysilaj c
swój tzw. intelekt, by sp yceniem tre ci i brakiem
ró norodno ci tematów nie
zawie PT. Czytelników.
Publikujemy wi c relacj z
elbl skich obchodów wi ta Policji (str. 4,5 i 6).
Na stronie nr 3 dajemy kopi artyku u-poprawki do
uchwalonej ju
ustawy
emerytalnej s b mundurowych, co z yczeniami z
okazji Rocznicy Powstania
Policji tworzy pewien dysonans.
Stron nr 7 wype nili my
opisem kolejowej podró y
w miejsca, gdzie ju poci gi
osobowe nie docieraj .
Pozosta e szpalty przeznaczyli my na krótkie notatki
„Co zdarzy o si w lipcu” (str. 3), na komunikaty
i informacje: „Wa ne i bardzo wa ne. A na stronie 9
spisane zosta y, wyszukane
w internecie, co ciekawsze
cytaty z raportów policyjnych.
Jednym s owem, tak jakby
letni groch z kapust przyprawiony pieprzykiem niezamierzonych dowcipów i
miechu.
Oczywi cie Redakcja optymistycznie, spodziewa si
dop ywu korespondencji po
zako czeniu sezonu urlopowego
Jerzy K. Kowalewicz

Zdarzy o si w lipcu 2012.

P

rezes Zarz du G ównego SEiRP, kol. Henryk Borowi ski,
jak informowano w poprzednim
wydaniu OBI, wzi udzia w turnieju bryd a sportowego w Olsztynie (puchar fair play rozgrywek).
Korzystaj c z pobytu na Warmii i
Mazurach kol. Borowi ski spotka
si z cz onkami Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie.
Spotkanie odby o si w siedzibie
ZW przy ul. D browszczaków 41.
Podczas spotkania poruszono kilka wa nych tematów dot. dzia alno ci SEiRP. Mi dzy innymi omówiono
- wnioski wynikaj ce z nowej ustawy o emeryturach mundurowych i
wsparcie dla dzia
NSZZ Policji,
- dalsze przedsi wzi cia wynikaj ce z planu pracy ZG i ZW, w tym
przygotowanie Kó Terenowych do
planowanej podwy ki sk adek
cz onkowskich o 50 gr. miesi cznie. Decyzja zostanie podj ta po
konsultacjach w Ko ach na najbli szym posiedzeniu Zarz du
ównego SEiRP.
Prezes Borowi ski wyrazi zadowolenie z dzia alno ci SEiRP na Warmii i Mazurach i za po rednictwem
OBI, przekazuje yczenia wszelkiej
pomy lno ci jego cz onkom.
Spotkanie z kol. Henrykiem Borowi skim
(na foto po lewej), obok: Jerzy K. Kowalewicz
prezes ZW Olsztyn i Eugeniusz Jagie owicz,
doradca ZW ds. prawnych.

tekstu (strona 3 OBI) sugeruj ca
zmian tych przepisów. Inne media przemilcza y temat, jedynie
jaka pani w TV, w imieniu Rz du
opisywa a straty fiskusa, jakie wynikaj z masowo ci (pono 3 tys.
dziennie policjantów choruje!) brania zwolnie . Dalszych enuncjacji
nie by o.
Symptomatyczne, e problem ten
poruszono przed wi tem Policji
(24 lipca), jakby chciano nieco
przygasi rado
wi towania.

rów. Czego po obu Paniach si
spodziewamy.
lasach pod K obuckiem, na
licu ci tego konara sosny
ukaza o si „co ”. Co , co miejscowi (i nie tylko) kojarz z wizerunkiem Matki Boskiej, której osobicie nie widzia nikt z wierz cych
w Ni . Na ile ten obraz jest do Niej,

W

czy do jej wyimaginowanych wyobra
podobny, oce cie Pa stwo
rzyjaciele, cz onkowie Ko a sami.
ostatnim dniu lipca prasa
SEiRP w Olsztynie kol. Annie
donios a, e CB ma sta
Czerniawskiej i Marii Kowalewicz,
z okazji imienin yczyli im serdecz- si , jak Komendy Wojewódzkie
nie d ugich i przyjemnych nadzwy- Policji, podleg e (operacyjnie, kaczaj, lat spo ecznej dzia alno ci. By drowo i finansowo) bezpo rednio
zawsze jak do tej pory u miech Komendantowi G ównemu Policji.
go ci na ich ustach. Maskuliniza- Ma to, pono , usprawni jej skucja jakiegokolwiek gremium, dzia- teczno . Czas zapewne poka e na
aj cego spo ecznie i potrzeb ro- ile ta zmiana przyniesie dobrych, a
dowiskowych, zawsze jest niepe - ile z ych skutków. Znamy przecie
na, niekompletna jakby. Zreszt przyk ady, kiedy wyemancypowaObie Panie wnosz do naszego na formacja zaczyna rz dzi si
asnymi prawami.
gremium element spokoju i wyciszenia, nawet najgor tszych spo-

P

W

P

odpisana w minionym miesi cu przez Prezydenta RP Broniawa Komorowskiego ustawa
emerytalna s b mundurowych,
dotycz ca tak e policjantów, którzy wst pi w jej szeregi w przysz ym roku, zachowa a przepisy o
100% zap acie za okresy chorobowe. Zreszt by o jedyne zachowane
uregulowanie, na którego zmian
nie zgodzili si zwi zkowcy policyjni. Pewnym zaskoczeniem dla poliPrezes ZW SEiRP w Olsztynie, na zaproszenie organizatorów, wzi
cjantów, by a wi c publikacja udzia w obchodach wi ta Policji w Elbl gu po czonych z wr czeniem
(19.07.2012) w Gazecie Wyborczej sztandaru Komendzie Miejskiej. Relacja z uroczysto ci elbl skich na
stronie 4,5,6 OBI.
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Elbl g: Wojewódzkie obchody wi ta Policji

19

lipca 2012 r odby y si uroczyste obchody
wi ta Policji, z okazji 93 rocznicy powstania
tej formacji. Przy tej okazji Komendzie Miejskiej Policji w Elbl gu wr czono ufundowany przez mieszka ców Elbl ga sztandar.
ówne uroczysto ci odby y si w Elbl skim Teatrze
im. Sewruka w obecno ci przedstawicieli, Komendy
ównej Policji w W-wie, Komendy Wojewódzkiej Po-

4

licji w Olsztynie oraz w adz wojewódzkich i miejskich: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Józef
Gda ski, gen. Stara czak, insp. Mariusz Darabasz,
Komendanci Komend Powiatowych i Miejskich Województwa.
Wyró niaj cym si w s bie funkcjonariuszom nadano wy sze stopnie s bowe, a wielu uhonorowano
medalami resortowymi.
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czestników zgromadzonych na
widowni Teatru im. Aleksandra
Sewruka powita nadinsp. Józef Gda ski, Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie (po lewej). Tak e Z-ca Komendanta G ównego Policji nadinsp.
Krzysztof Gajewski, swoj obecno ci
wietni Elbl skie wi to Policji
(foto po prawej). Zaproszeni go cie i
uczestnicy obchodów wi ta, na zako czenie uroczysto ci „stan li” do
wspólnego zdj cia, na znanej szeroko
w Polsce, scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka.
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Widownia Teatru im. Aleksandra Sewruka wype niona „po brzegi” podczas gali z okazji wi ta Policji
Wszystkie zdj cia z obchodów wi ta Policji pochodz z: www.elblag24.pl i www.elblag.policja.gov.pl.

P

ani Joanna Le anko, Kierownik Sekcji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zaprasza
zainteresowanych na dwa, pa dziernikowe, spektakle w Olszty skiej Hali Widowiskowo-Sportowej
„Urania”. Bilety na koncert zespo u „D em” i musicalu „My Fair Lady”, w cenie 14,00 i 16,00 z otych (dla
uprawnionych) s do nabycia w pokoju nr 14 KWP. Rezerwacji mo na dokona tak e telefonicznie dzwoni c
na numer Sekcji Socjalnej KWP w Olsztynie 895225385
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Sentymentalna podró specjalna.

W po owie lipca Olszty ski Oddzia PTTK wspólnie z
„Warmi sko-Mazurskim Stowarzyszeniem Mi ników Kolei”, zorganizowa , z okazji „140-lecia powstania olszty skich kolei”, podró specjalnym poci giem, wed ug specjalnego rozk adu jazdy, ze specjalnie wydrukowanymi na t okazj biletami. Poci g, w
którego sk adzie by wagon osobowy drugiej klasy
bez przedzia ów, tzw. „bonanza” dotar , jak mo na
wyczyta z „Rozk adu Jazdy” do: Bartoszyc i Skandawy, do miejsc z których ostatni, osobowy, odjecha
10 lat temu.
Maj c t wiedz byli my jednak zaskoczeni rozmiarami zniszcze jakie poczyni czas z dworcami mijanych stacyjek. XIX-wieczne, z regu y, dworce kolejowe s w stanie zapa ci z której mo e je uratowa jedynie rozbiórka - ewentualne remonty równa yby si
z budow od podstaw.
W tej podró y, by o nie by o, sentymentalnej, w przewa aj cej cz ci uczestniczyli emeryci, tak e emeryci
ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Olsztyna.
To dla nich by a ta podró , w drówk do wspomnie
z lat, kiedy PKP by a jedyn
mo liwo ci
dotarcia z
„powiatu” do „województwa”.
To oni pami taj t tni ce yciem dworce, dworcowe bary z
piwem i kotletami z kaszy
gryczanej, i s omkow herbaw szklankach. Przypominasobie zachowania bezporednich „pa bufetowych”, w
„bia ych” fartuchach i czepkach zaprasowanych w plisy
na utrefionych w loki w osach, niepodzielnie rz dz cych „Poczekalni dla podró nych” i napisy na cianach
„Stoliki tylko do konsumpcji”.
Mieszka cy mijanych stacyjek
i miasteczek z nadziej w g o-
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sie wypytywali nas: „Czy poci g b dzie znowu kursowa ?” Z rozczarowaniem przyjmowali nasze wyja nienia, e to tylko wycieczka, e to tylko ten jeden raz.
Znowu min lata kiedy b dzie im dane ujrze przeje
aj cy obok ich miejscowo ci poci g osobowy.
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Autentyczne fragmenty z raportów policyjnych
Zrobi ze mnie bia niewolnic zmuszon w pokorze us ugiwa panu m owi, a niejednokrotnie pi z nim alkohol bez po ywienia, co zawsze na drugi dzie odchoruj .
Pan docent powiedzia , e ona pana doktora to laboratoryjna kurwa. Wobec tego pan doktor uderzy pana docenta i powiedzia ,
eby pan docent w pracy zajmowa si czym innym.
W rozmowie z w\wym. dowiedzieli my si , e wynik a wspólna awantura mi dzy tymi osobnikami, którzy byli w stanie nietrze wym. Powody awantury trudno by o ustali , bo obie strony mia y racj .
...mam 4 letnie dziecko i reumatyzm, a wszystko z powodu tej wilgoci.
W miejscu swojego zatrudnienia ma opini negatywn , poniewa ma narzeczonego Murzyna, z którym si codziennie spotyka.
Razem ze mn dowódca warty prowadzi obserwacj z ukrycia. Do przej cia na posterunku nr 2 ob. S.B. zbli a si w podejrzanym rozkroku. Po zatrzymaniu w czasie transportu na wartowni g ówn ob. S.B. dobrowolnie wyj a ukryt w reformach pompaliwow .
Po wej ciu do magazynu zobaczy am le
obok biurka na pod odze nog naszej pracownicy fizycznej G.T., a obok le cego
na pod odze ubranego tylko w spodnie niezapi te naszego pracownika fizycznego J. .
Wynikiem kontaktu w adzy z obywatelem by o 17 dni zwolnienia lekarskiego.
...cichaczem popsu mi opini w miejscu pracy.
...a co do szcz ki, to jak zacz a si wydziera , a buzi ma od ucha do ucha, to szcz ka jej wypad a i sama p a.
Od gotowania i obowi zków ma
skich ona si uchyla.
Ona my li, e jej jako emerytce politycznej wszystko wolno.
Mam dziecko w wieku wychowawczym.
Osobnik mimo mojego upomnienia zachowywa si agresywnie, wobec czego uderzy em go kilka razy pa s bow , wi c do
radiowozu wsiad ch tnie.
W tym czasie rozpocz a si ingerencja te ciowej w nasze po ycie.
siad G. Urz dza sceny bandyckie pod moimi oknami wrzeszcz c zwierz cym g osem pozoruje napad. Nadmieniam, e G.
Chodzi po mieszkaniu w ci kich drewniakach, co jest sprzeczne z wszelkimi zasadami. Dzielnicowy poleci mu chodzi w
bamboszach, ale on nie podporz dkowa si i nadal zak óca spokój w ró nych porach.
Wymieniony cieszy si na tym terenie dobr opini i chuliganem nie jest, bo cho czasami si upije, ale obcych kobiet nie zaczepia i zanadto jak na swój wiek nie chuligani.
W po owie drogi do Warszawy usiad em w ubikacji na muszli w ubikacji. Po pewnym czasie dosiad a si do mnie m oda osoba,
tak, e siedzia my we dwie osoby na jednej muszli.
Przyby em do mietnika, aby sprz tn zanieczysto ci.
W dniu 15 lipca ona na noc sprowadzi a osobnika o imieniu Józef w stanie nietrze wym, który tej nocy spa z moj on . Kiedy po przyj ciu do mieszkania zauwa em Józefa i zapyta em ony co to za cz owiek, powiedzia a, e to nasz krewny i od tej
pory zamieszka z nami na sta e.
W miejscu zamieszkania opini posiada negatywn , bo lubi weso e ycie i cz sto wa sa si bez celu.
Zosta em w dniu 16 stycznia napadni ty z karata w szyj i wci gni ty w bram i przydeptany przez s siada, których by o
dwóch.
W rozmowie z zatrzymanym stwierdzi em jedynie starganie materia u w kroczu, które wed ug o wiadczenia by o wynikiem
bójki.
Potrafi a mi bezczelnie powiedzie , e ja si dobieram do córki w celu seksualnym. Jak trzeba by wyrafinowanym i mie gest
eby mnie tak bezczelnie oczernia .
Dane personalne ustali em na podstawie ustnej.
W/wym. stwierdzi , e w dniu dzisiejszym ok. godz. 13.00 wróci na Prag do swojego domu. Przed blokiem spotka swojego
psa. Wzi psa ze sob i poszli na bazar Ró yckiego na piwo.
W.M. z liwie stuka do muszli klozetowej w jej najg niejszym miejscu.
Oskar ony wyrazi skruch na przewodzie, ale po sprawie zacz od nowa robi to samo.
Odwo uj przyznanie si , bo na kom dzie ledczy mnie sugesterowa .
W czasie, gdy tu jaszcze mieszka a, le a pijana na podwórku z obywatelem K. Nie yj cym ju od dwóch lat.
Ob. S. Jest zagro ona rozci ciem no em.
... i jeszcze szarpa furtk zapraszaj c m a do bicia.
W rodzinie og osi mnie jako czerwonego paj ka i partyjn kurw .
Obywatel wyzwa pokrzywdzonego wulgarnie s owami „Co ty zrobi ".
em skarg do Komendanta Komisariatu i to mi zaszkodzi o. Dzielnicowy P. mnie spotka i powiedzia (przepraszam, e
podaj dos ownie) , e jak jeszcze raz przyjd do komisariatu, to dostan taki wpierdol, e si zesram tymi swoimi meldunkami.
Pokrzywdzony natarczywie dobiera si w okolice mojego cz onka.
Zatrzymani szli i g no piewali „Padaj deszcze i bij grady, a za nami id skurwysyny draby". A za w/wym. szli my tj. Ja i
plut. K.
Matka opiniowanego pracuje w pracuje w przedsi biorstwie pa stwowym, ojciec jest alkoholikiem. Innych danych o nagannej
postawie w drodze wywiadu nie dokona em.
...dlatego Ob. dzielnicowy stosuje do mnie krzyk jako do interesanta?
Ja z nerwów nabawi am si alergii r k i pracowa nie mog .
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Wa ne i bardzo wa ne informacje.
Zaproszenie na Zawody Strzeleckie do Pi y.
Od pi ciu lat z okazji „ wi ta Policji” Zarz d Okr gowy SEiRP w Pile organizowa w miesi cu lipcu Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa ZG SEiRP. Splot niepomy lnych nam zdarze spowodowa , i w tym roku Zawody mog si odby dopiero w dniu. 1 wrze nia 2012 r.
Mam zaszczyt i przyjemno
zaprosi Szanownych Kolegów i Reprezentacje Waszych Kó do
udzia u w spotkaniu integracyjnym po czonym z Zawodami Strzeleckimi zorganizowanymi z
Okazji tegorocznego wi ta Policji.
Wyra am skromn nadziej , e sport strzelecki, zwi zany z nasz dawn s
, zach ci Kolegów do czynnego udzia u w tym spotkaniu.
Wi cej informacji w Regulaminie Zawodów i w Biurze Zarz du Okr gowego SEiRP w Pile.
Prezes ZO SEiRP w Pile Tadeusz D bski, tel. 693-563-149
Zainteresowani szczegó owymi informacjami i Regulaminem Zawodów, proszeni s o kontakt telefoniczny z Prezesem ZW SEiRP w Olsztynie

Informacja!
Zarz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie informuje, e w miesi cu sierpniu 2012 r., z uwagi na
okres wakacyjno-urlopowy, rodowe spotkania Zarz du zostaj zawieszone. Kolejne spotkanie
Zarz du ob dzie si w dniu 5 wrze nia 2012 w godz. 10.00-12.00.
Informujemy tak e, e Zarz d Olszty skiego Ko a SEiRP b dzie nadal pe ni dy ury w ka
row godz. 10.00-12.00.
Sprostowanie!
W poprzednim wydaniu Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego (26/2012) podano informacj o
powierzeniu Marii Kowalewicz, cz onkowi wpieraj cemu SEiRP, funkcji skarbnika ZW. Z uwagi
na to, e Statut SEiRP (§20.pkt.1ppkt 1, i §40,pkt.1.) nie pozwala cz onkowi wspieraj cemu by
skarbnikiem, Marii Kowalewicz powierzono jedynie „prowadzenie spraw finansowych Zarz du
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie do czasu wyboru Skarbnika ZW.
Uchwa a nr 6 ZW SEiRP w Olsztynie z dn.11 lipca 2012 r.

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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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)
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

