MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kiedy październik kurtyną mgły,
Nie raczy skrywać nagości drzew,
Wyraźnie widać wznoszone modły:
O nowe szaty, grudniowy śnieg.
Próśb tych Natura wysłucha wnet.
JKK

Drodzy Państwo!
Redakcja OBI pięknie dziękuje
pani Joannie Leżanko, kierowniczce Sekcji Socjalnej KWP w Olsztynie, za zorganizowanie wspólnego
(emerytów i policjantów) wyjazdu
do teatru „Roma” w Warszawie na:
musical „Deszczowa piosenka”.
Spektakl ten, to sceniczna wersja
jednego z najpopularniejszych
filmów muzycznych. Nakręcona w
1952 roku komedia należy do klasyki kina, zarówno dzięki temu, że
wystąpił w niej niezapomniany
Gene Kelly, ale także dzięki doskonałej swingowej muzyce i wielkim
przebojom. Akcja opowieści rozgrywa się w środowisku filmowym
Hollywood pod koniec lat 20. czyli
w krytycznym dla branży okresie
przechodzenia z filmu niemego na
dźwiękowy. Główny bohater, Don
Lockwood, (Dariusz Kordek). Któremu towarzyszą: piękna i seksowna gwiazda Lina Lamont, skromna, Kathy Selden, która marzy o
karierze na scenach teatralnych;
przyjaciel Cosmo Brown, muzykalny i wesoły - zaufany kumpel i
współpracownik Dona. Losy tej
czwórki śledzimy na planie filmowym. Wydarzeniom towarzyszy
rywalizacja pomiędzy paniami oraz
romans gwiazdora i debiutantki.
Publiczność już od ponad pół wieku kocha w "Deszczowej piosence"
komizm sytuacyjny - perypetie
bohaterów na planie filmowym i
poza nim. No i oczywiście... samą
"Deszczową piosenkę" wykonywaną w strumieniach deszczu, który
na scenie „Romy” również leje się z
nieba-sufitu, nawet na pierwsze
rzędy widowni.
Redakcja

Zagrożenia listopadowe.
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istopad, nie warto o tym nawet
nikomu przypominać, jest najgorszym miesiącem dla zdrowia,
dobrego samopoczucia, a ponadto
jednym z najbrzydszych estetycznie. Liście już z drzew opadły i
gniją moczone deszczami, same
drzewa bezwstydnie nagie wystawiają się na cięcia bezlitosnego
wiatru niosącego zimne krople
deszczu i ich zlodzone grudki, na
przemian z miękkimi płatkami
śniegu.
Zanim jednak opadnie litościwie
biała kołderka puchu i przykryje
otaczającą nas brzydotę, to w listopadzie każde wyjście z domowego
ciepełka, w niedostosowanym do
aury odzieniu, może spowodować
mniejszy, czy większy, rozstrój
zdrowia i dobrze jak kończy się on
katarem, czy zwykłym przeziębieniem. A trzeba pamiętać, że im
organizm starszy, bardziej przez
lat użytkowania zniszczony, tym
łatwiej o grypę, katar, czy zwykły
bronchit.
Znajomi lekarze podsuwają sprawdzony sposób zapobiegający groźbom „zwykłych” przeziębień. Prezentują to, w takiej popularnej
formie - im-tym: „Im częściej i dłużej przebywamy na dworze, na
świeżym powietrzu, tym rzadziej
mamy szansę się przeziębić!”
Brzmi to jak banał. Ale czy cała
nasza egzystencja nie składa się
właściwie z banalnych prawd, które odpowiednio stosowane i używane nadają mu (temu życiu) sens
i pozwalają je w miarę spokojnie
przeżyć, by nie napisać: przetrwać?
listopadzie nasiliło się w
Olsztynie, także inne zagrożenie. Zagrożenie skierowane ku
osobom starszym, zwykle emerytom i rencistom. Zagrożenie to nie
omija, w swoich próbach także
emerytów i rencistów policyjnych.
Rzecz polega na tym, że do babci
czy dziadka telefonuje wnuczek.
Drżącym z przejęcia głosikiem opowiada babci i dziadkowi, że: spowodował wypadek drogowy, zniszczył w szkole cenny przedmiot,
uszkodził kogoś niechcąco, i różne
takie wzruszające dyrdymały.
- Kochana Babciu/Dziadku. Nie
chcę martwić tym drobnym zdarzeniem, jakie los mi zgotował,
rodziców, proszę byś koledze, który za moment do ciebie przyjdzie,
dała (pożyczając mi)…

W
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I tutaj pada kwota, tak wykalkulowana by babcię/dziadka było na
nią stać.
A babcia/dziadek wzruszeni niedolą wnuczka, którego kochają
bezkrytycznie, wysupłują oszczędności i dają oszustowi, który oczywiście puka do drzwi.
Po jakimś czasie okazuje się, że
wnuczek: nic nie przeskrobał, nie
spowodował wypadku drogowego,
nikogo nie uszkodził i nie telefonował! Ale pieniądze są już nie do
odzyskania.
Co więc robić? Proste!

A jak się nie dać „złowić”?
Przeegzaminować wnuczka pytając
go o wiedzę, której „obcy” nie ma.
Np.: co jest ulubioną potrawą mamy/taty/babci. I różne tego typu
pytania.
Przy najmniejszej wątpliwości co
do autentyczności wnuczka dzwonić na policję informując o swoich
ewentualnych wątpliwościach.
Policjanci już pokierują kolejnymi
krokami mającymi na celu ujęcie
oszusta.
Poprzestaniemy na tej najprostszej
poradzie. Jest ich wiele w sieci,
prasie i radiu. Ostatnio KWP w
Olsztynie, wspólnie z Radiem Olsztyn prowadzi akcję informacyjną o

oszustwach „na wnuczka”.
Zwykle radami obdzielamy się w
nadmiarze i zwykle „po szkodzie”.
Warto więc zastanowić się, jak nie
stać się ofiarą wnuczka-nie

wnuczka?
ie wszystko jednak co złe minie wraz z listopadem. Oprócz
opisanych wyżej przykrości, jakie
właściwie cyklicznie spadają na
nas, emerytów czają się jeszcze
inne. Takie które można określić,
jako zewnętrzne, niezależne od
nas, a celowo wprowadzane, by już
tak nam, na tej emeryturze, za
dobrze nie było.
Więc MSW ustami rzecznika chce:
aby 0,25 proc. planowanego rocznego budżetu na wypłaty emerytur
i rent było przeznaczanych na aktywizację zawodową i tzw. prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR.
"Środki na aktywizację zawodową
będą przeznaczane na dofinansowanie - w całości lub w części studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych. W pierwszej
kolejności do pomocy uprawnieni
będą funkcjonariusze odchodzący
ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie
nabyli prawa do emerytury" - podkreśliła rzecznik prasowa MSW
pani Woźniak.
Z kolei środki na prewencję rentową mają zostać przeznaczone np.
na leczenie uzdrowiskowe czy rehabilitację. Do otrzymywania tych
świadczeń uprawnieni będą m.in.
funkcjonariusze, których stan zdrowia uległ pogorszeniu, ale nie spowodował niezdolności do pełnienia
służby.
Wcześniejsze zapisy w odpowiednich miejsca stanowiły:
Art. 27. 1. Osobom uprawnionym
do zaopatrzenia emerytalnego oraz
członkom ich rodzin przysługuje
prawo do świadczeń socjalnych z
tworzonego na ten cel funduszu
socjalnego.
1a. Tworzy się fundusz socjalny z
corocznego odpisu w wysokości
0,5% rocznych środków planowanych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na f inansowanie
świadczeń socjalnych. Środki funduszu niewykorzystane w danym
roku kalendarzowym przechodzą
na rok następny. Środki funduszu
gromadzi się na odrębnych rachunkach bankowych.
Biorąc to pod uwagę można stanowczo stwierdzić, że ponownie
emeryci i renciści będą finansowali
tych, którzy emerytami jeszcze nie
są. A my będziemy mieli mniej
funduszy na zapomogi, sanatoria,
wypoczynek i kulturę.

N

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 11(31) 2012

W

sobotę, 24 listopada 2012 r. Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, w pełnym składzie spotkał się na drugim w tym roku posiedzeniu. Najważniejsze, czym obradujący się zajęli, było podsumowanie niemal rocznej działalności Zarządu Wojewódzkiego i prezentacja dokonań Kół Terenowych.
Posiedzenie, swoją obecnością uświetnili zaproszeni
goście, którzy wnieśli duży wkład do prowadzonych
dyskusji, udzielili wszelkich odpowiedzi na pytanie
padające z sali:
- Kol. Henryk Borowiński, prezes ZG SEiRP
- Kol. Janusz Borowiński, rzecznik prasowy ZG i redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego ZG
- Kol. Aleksander Kozłowicz, przewodniczący GKR
SEiRP
- Pan podinsp. Tomasz Stawarski, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie;
- Pani Joanna Leżanko, kierownik Sekcji Socjalnej
KWP w Olsztynie;
- Pan Henryk Kołecki, wiceprzewodniczący Olsztyńskiego Oddziału NSZZ Policji
- Kol. Ryszard Wysocki, prezes Koła SEiRP w Suwałkach, znany autor i wydawca książek.
Czterogodzinne obrady z całą pewnością nie pozwoliły na przedstawienie wszystkich, interesujących nasze środowisko tematów, ale ich większa część została przedstawiona i przedyskutowana.
Posiedzenie prowadził prezes ZW SEiRP kol. Jerzy K.
Kowalewicz wg poniższego porządku obrad:

Informacja o działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w okresie od poprzedniego posiedzenia, została przedstawiona przez kol. Jerzego K. Kowalewicza;

Informację dot. spraw finansowych ZW SEiRP
przekazała zebranym kol. Anna Czerniawska,
skarbnik ZW;

Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Wojewódzki w okresie między posiedzeniami –
przedstawiła kol. Ewa Napora—sekretarz ZW.
Wszystkie uchwały zostały zaakceptowane
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przez zebranych w głosowaniu;
Tradycyjną, trzecią z kolei, Ankietę Koła
SEiRP, mającą zebrać dane o działalności Kół
w roku 2012 – przedstawił kol. Antoni Biały

Kol. Julian Czajka, autor informacji o rentach
rodzinnych przedstawił prawne aspekty i sposoby jej uzyskania;

Argumenty za, powody i metody przekazania
1% odpisów od podatku na SEiRP, jako Organizację Pożytku Publicznego przedstawił prezes ZG kol. Henryk Borowiński.

Wystąpienia zaproszonych gości przedstawiały
działania instytucji, które reprezentowali, na
rzecz współpracy z SEiRP;

Prezentacja działań Kół SEiRP była przedstawiona nieco skrótowo, gdyż o ich dokonaniach, w comiesięcznych wydaniach OBI, informowani są wszyscy do których dociera
Olsztyński Biuletyn Informacyjny.
Jak podkreślił kol. Henryk Borowiński, OBI jest jednym z najpoczytniejszych w Polsce pism wydawanych przez stowarzyszenia. Z całą pewnością do popularności tego wydawnictwa przyczyniła się jego co
miesięczna edycja, co umożliwia zamieszczanie dosyć
aktualnych informacji.
Przebieg posiedzenia, wypowiedzi przybyłych na spotkanie Kolegów Prezesów Kół Terenowych i zaproszonych gości, świadczy dowodnie, że Nasze Stowarzyszenie zdobywa coraz większe uznanie u władz miast
i gmin. Przedstawiciele Kół zapraszani są do udziału
w oficjalnych uroczystościach rocznicowych organizowanych przez władze różnego szczebla. Taki stan
rzeczy, takie kontakty dają prezesom większe możliwości występowania na forach publicznych i prezentowania dokonań SEiRP w środowisku tak policyjnym, jak i wśród organizacji „cywilnych”.
To dobrze rokuje na przyszłość Naszemu Stowarzyszeniu i jego rozwojowi.
Jerzy K. Kowalewicz
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Migawki z Sali Obrad.

U góry: Głos zabiera kol. Henryk Borowiński. Od lewej siedzą: Jan Zarecki, prezes Koła w Nidzicy, Aleksander Kozłowicz, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Jerzy K. Kowalewicz, Janusz Borowiński,
rzecznik prasowy SEiRP i redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego ZG.
Niżej: Posiedzenie prowadzi Jerzy K. Kowalewicz, prezes ZW SEiRP w Olsztynie, siedzą Henryk Kołecki wice
przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału NSZZ Policji i podinsp. Tomasz Stawarski naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.
O finansach ZW informuje kol. Anna Czerniawska u dołu po lewej. A po prawej kol. Andrulonis Henryk
odznaczony odznaką „Za Zasługi dla SEiRP z dyplomem” w towarzystwie kol. Henryka Borowińskiego i
Jerzego K. Kowalewicza.
U dołu po prawej: Najważniejsze dla działalności ZW SEiRP w Olsztynie koleżanki: Ewa Napora - sekretarz
i Maria Kowalewicz prowadząca finanse ZW.
Autorem zdjęć jest, jak zawsze, kol. Janusz Jurgielewicz.
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Zebranie Koła SEiRP
w Lidzbarku Warmińskim
29 listopad godz.16.15 to termin kolejnego w tym
roku walnego zebrania członków koła SE i RP w Lidzbarku-Warmińskim .Zebranie zorganizowano w świetlicy miejscowej Komendy Powiatowej Policji, a wzięło
w nim udział 26 osób. W bieżącym roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zyskało
troje nowych członków tj .dwie panie z LidzbarkaWarmińskiego i jeden kolega z Dobrego Miasta. Zarząd Stowarzyszenia z zadowoleniem odnotował fakt,
iż na Walne Zebranie przybyli wszyscy goście do których wystosowano zaproszenia tj .Burmistrz Lidzbarka- Warmińskiego Pan Artur Wajs, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku-Warmińskim Pan Tomasz Kamiński ,Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w
Olsztynie Kol .Jerzy Kowalewicz ,Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Lidzbarku- Warm .
Kol. Stanisław Kwinto oraz Prezes Koła Strzeleckiego
„Warmiak” Kol .Dariusz Wojczulanis.

mi medalami„ XX LAT STOWARZYSZENIA”- Za Zasługi Dla SE i RP ..Natomiast członkom stowarzyszenia Kol. Dariuszowi Balińskiemu, Ryszardowi Gudańcowi i Gerardowi Wichowskiemu wręczono w formie
dyplomów
podziękowania
„za
uczynność ,rzetelność i aktywność w pełnej poświęcenia
pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych”.
Następnym i bardzo ważnym punktem zebrania
było uroczyste podpisanie „Listu Intencyjnego Deklaracji Współpracy” przez Strony umowy tj .Prezesa
Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych ,Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Prezesa Koła Strzeleckiego „Warmiak” w
Lidzbarku-Warmińskim. Ten ważny akt został poprzedzony kilkugodzinnymi spotkaniami roboczymi
Stron /w dwóch turach/ podczas których wymieniano poglądy ,precyzowano uzgodnienia. Deklaracja
współpracy oparta jest na fundamentach koleżeńskich i w tym ugruntowania jest jej moc.

W tym miejscu zebrania głos oddano gościom. Była
to w zasadzie sympatyczna rozmowa przy stole obrad
Zgodnie z porządkiem obrad Prezes Zarządu Koła SE przeplatana wymianą poglądów i informacji.
i RP Lucjan Fiedorowicz przedstawił zgromadzonym Dalszą część zebrania zdominował Prezes ZW SE i RP
Koleżankom i Kolegom informację dotyczącą realiza- Kol ,Jerzy Kowalewicz ,który skupił się głównie na
cji planu pracy z bieżącego roku oraz po kolei omówił rzetelnym przekazaniu informacji z przebiegu Plenarposzczególne przedsięwzięcia i projekty .Zachęcał do nego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w
liczniejszego udziału w programach rekreacyjnych , Olsztynie z dnia 24.11.2012 r. Wspomagał go Prezes
integracyjnych, i innych formach spędzania wolnego lidzbarskiego koła SE i RP ,który przedstawił zgroczasu przez emerytów i rencistów policyjnych oraz madzonym propozycje do planu pracy na 2013 rok
ich rodziny .Jak pokazują wewnętrzne statystyki, z oraz apelował o przekazywanie 1% odpisu z rozliczetym uczestnictwem nie jest źle, bowiem na 30- nia PIT na rzecz Stowarzyszenia, które posiada staosobowe Koło ,dotychczas z propozycji objętych pla- tus Organizacji Pożytku Publicznego względnie na
nem skorzystały łącznie 202 osoby, a przecież rok się fundację wdów i sierot po poległych policjantach.
jeszcze nie zakończył i plan pracy również .
Kolejne spotkanie przyjaciół ze stowarzyszenia to
Kolejna część zebrania ,to podziękowania osobom „wieczór opłatkowy” w grudniu br.
zasłużonym dla Stowarzyszenia od członków tej organizacji i ich rodzin .Decyzją Zarządu Koła SE i RP
Pan Burmistrz Artur Wajs i Pan Komendant Policji
Tomasz Kamiński zostali uhonorowani pamiątkowy-
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Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Foto .W. Wakuluk , L. Fiedorowicz .
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Zaproszeni goście przy stole prezydialnym. Od lewej :Tomasz Kamiński-Komendant Powiatowy
Policji ,Jerzy Kowalewicz-Prezes ZW SE i RP w Olsztynie ,Lucjan Fiedorowicz-Prezes Zarządu
Koła SE i RP w Lidzbarku-Warm .,Artur Wajs-Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Stanisław
Kwinto-Prezes Zarządu Powiatowego L.O.K. w Lidzbarku-Warm., Dariusz Wojczulanis-Prezes
Koła Strzeleckiego „WARMIAK”.

Wystąpienie Kol. Jerzego Kowalewicza było
bardzo wymowne i przekonywujące.
Moment wręczania medali pamiątkowych
burmistrzowi Lidzbarka-Warmińskiego i Komendantowi Powiatowemu Policji .Szanowni
goście medale przyjęli z rąk emerytowanego
Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku-Warmińskim Włodzimierza Wakuluka
oraz Prezesa ZW SE i RP w Olsztynie Jerzego
Kowalewicza .Gratulacje odznaczonym złożył
prezes miejscowego Koła SE i RP.

Na ręce kolegów Ryszarda Gudańca i Dariusza
Balińskiego złożono podziękowania za uczynność rzetelność i bezinteresowność w aktywnej
pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. W imieniu członków stowarzyszenia i ich rodzin dziękowali prezesi struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.
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Na foto Kolega Prezes Koła SEiRP, Tadeszu Malinowski w czasie „przybijania gwoździa” w fundowanym sztandarze KPP Mrągowo i na widowni Domu Kultury.

Obchody święta Policji
w Mrągowie.

U

roczystości obchodów święta Policji w Mrągowie
odbyły się w Centrum Kultury i Sportu-dawny
Dom Kultury w Mrągowie ul. Warszawska
26.Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie zaprosił Prezesa Koła nadkom. Tadeusza Malinowskiego.
W czasie wystąpienia Prezes Koła podziękował policjantkom, policjantom, pracownikom cywilnym KPP
w Mrągowie, za służbę, zaangażowanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego na
terenie powiatu mrągowskiego, oraz podziękował
koleżankom i kolegom naszego stowarzyszenia za
wkład pracy w zakresie utrzymania ładu i porządku
publicznego w okresie ich pracy w KPP Mrągowo.
Autorem tekstu, przedrukowanego ze sprawozdania Koła SEiRP w Mrągowie jest prezes tego Koła
kol. Tadeusz Malinowski

W uroczystościach obchodu święta Policji w Mrągowie uczestniczyli członkowie Naszego Koła:
kol. Stanisław Klimek,
kol. Jarmałkowicz Zbigniew,
Jarmałkowicz Krystyna,
kol.Szymborski Zbigniew,
kol.Wilk Bogusław
Kol. Tadeusz Malinowski
kol. Henryka Markiewicz.
Muszę zaznaczyć, że pomimo powiadomienia dużej
ilości członków Naszego Koła tylko mała grupa reprezentowała Nas podczas obchodów. Należy zadać
pytanie dlaczego starsi policjanci emeryci, których,
synowie. córki podjęli pracę w KPP w Mrągowie nie
biorą w tym udziału w uroczystościach? Jaka jest
tego przyczyna. Zbyt mało wagi przywiązujemy do
słów:
HONOR, DOSTOJNOŚĆ, PRAWOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ ŚRODOWISKOWA i umiejętność słuchania
młodszego wiekiem i służbą policjanta, czy policjantki.

Ks ią żkę ,
„Or ła
cień”, Ryszard Wysocki zaprezentował
na posiedzeniu ZW
SEiRP w Olsztynie
w dniu 24 listopada
2012 r. Przedstawił
ją, pokrótce wspomniał: „o czym ona
jest”
i
można
uznać, że wywołała
ona pewne zainteresowanie - część
egzemplarzy, które
Ryszard przywiózł
ze sobą, została
rozkupiona, zwłaszcza, że była szansa
na dedykację autora.
Więcej o kol. Ryszardzie Wysockim
w jego pisemnym
wystąpieniu
na
stronie 12 OBI.
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KONGRES FEDERACJI
Mam mieszane uczucia po zakończonych w dniu 22 listopada, w Warszawie, obradach Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Po pierwsze – pozytywne, gdyż uchwalono potrzebne zmiany statutowe i przyjęto w poczet Federacji nowych członków. Otwarto jednocześnie drogę
do poszerzenia podmiotowego tych związków i stowarzyszeń, które będą mieć potrzebę integracji w ramach
naszej Federacji.
Po drugie – negatywne, ponieważ mam niedosyt i nie wyniosłem przekonania, że Nadzwyczajny Kongres
uskrzydli ofensywne poczynania Federacji na resztę kadencji.
Przebieg obrad uświadomił mi, że wśród związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji są zauważalne różnice i rozbieżności interesów. Nie wszyscy myślą kategoriami jedności Federacji.
Brakowało mi przedstawienia jasno sprecyzowanego sprawozdania, a jego prezentacja odzwierciedlałaby
przecież aktualny stan pracy.
Przewodniczący Komisji Programowej, próbował przykryć „figowym listkiem” niedoskonałość dotychczasowej
działalności, kierując założenia do podmiotów zewnętrznych. Słusznie argumentował, że my wiemy co mamy
robić, lecz inni nie zawsze mają dostateczną wiedzę o nas. Niestety jeden z delegatów „listek figowy” odsłonił
posługując się szantażem, że uchwały zaproponowanej przez Prezydium nie podpisze. W ten sposób w dokumencie programowym stwierdzono, że Federacja działa dobrze i sprawnie, a Nadzwyczajny Kongres aprobuje taki sam kierunek na końcową część kadencji.
Wiele wątpliwości mam co do wybiórczej realizacji ustaleń poczynionych na posiedzeniu Prezydium Zarządu
Federacji, które odbyło się w dniu poprzedzającym Kongres. Prezydium zadecydowało, że po oficjalnym zakończeniu Kongresu - Janusz Kwiecień (Służba Więzienna) w sprawie opieki zdrowotnej, ja, w sprawie funduszu socjalnego – mieliśmy zabrać głos i zaproponować stanowisko Federacji. Niestety nie dane nam było
wypowiedzieć się, więc teraz przedstawię problem nurtujący środowisko.
Minister Spraw Wewnętrznych skierował do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich, który zakłada ograniczenie z 0,5% do 0,25% funduszu socjalnego i
0,25% planowanego rocznego budżetu na wypłaty rent i emerytur, przeznaczyć na aktywizację zawodową tj. dofinansowanie w całości lub części- studiów wyższych, podyplomowych, kursów zawodowych i językowych. Ponadto przeznaczona ma być część środków na prewencję rentową, czyli
leczenie uzdrowiskowe czy też rehabilitację.
Wystosowane przez Federację oraz Związki Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Straży Granicznej a także Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – apele, protesty – pozostały bez odpowiedzi. Oczekiwałem, że stanowisko Federacji będzie zawierało oburzenie i dezaprobatę całego 100-tysięcznego środowiska. Niestety nic takiego się nie stało. O czym to świadczy?
Świadczy to o pozorowanych działaniach Federacji jako całości.
Zadaję w tym miejscu pytania.

Panie Prezydencie!

Co jest z wcześniejszym zapewnieniem, że odbywać będziemy spotkania z resortowymi ministrami



służb mundurowych?
Czy nie od rzeczy jest nawiązanie kontaktów z parlamentarzystami, którym Federacja udzieliła poparcia w ostatnich wyborach?
Czy nie najwyższy czas, aby pokazać siłę i skuteczność Federacji przed następnymi wyborami do
władz samorządowych oraz parlamentarnych?

Do zadania pytań upoważnia mnie środowisko które - jako prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych – reprezentuję. Jestem wyrazicielem podobnych poglądów emerytów Straży Pożarnej i Straży
Granicznej.
Mój głos podyktowany jest troską o jedność wszystkich służb mundurowych i zacieśnieniem więzi integracyjnych w trudnych chwilach kryzysu tożsamości, jaki -wg mnie- przeżywa Federacja.
Henryk Borowiński
wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
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Ilu nas jest?
Używając słów znanej piosenki Maryli Rodowicz
p.t. „Jadą wozy kolorowe” – „…mamy wiele i niewiele, bo w sam raz..”- w odniesieniu do stanu
ilościowego SEiRP – można, patrząc na liczbę naszych członków popaść w samouwielbienie i spocząć na laurach.
o liczba 18 125 (stan na koniec roku 2011) w gronie stowarzyszeń służb mundurowych daje nam
silną pozycję. Czy to jednak wystarcza? Spróbujmy
dokonać analizy cytowanych słów.
Mamy wiele – to prawda. Ta wielkość to zawarte w
liczbie 18 125 sylwetki działaczy Stowarzyszenia,
którzy swoją ofiarnością, zaangażowaniem, aktywnością, chęcią niesienia pomocy innym, umiejętnością
organizowania integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych i wielu, wielu innym pozytywnym
cechom - tą wielkość tworzą. Takich działaczy jest
zdecydowana większość. Wiele, to również struktury
Stowarzyszenia, które działają aktywnie na terenie
całego kraju, podejmują szereg inicjatyw w obronie
interesów naszego środowiska i tworzą właściwy wizerunek organizacji. Wiele, to także nasza 22 letnia
historia i tradycja.

B

woj. kujawsko-pomorskie – 17,7%
woj. lubelskie – 14,5%
woj. pomorskie – 14% (ZW Gdańsk – Gdynia i ZO
Słupsk)
Poniżej średniej plasują się:
woj. podlaskie – 10,9%
woj. łódzkie – 10,5% (ZW Łódź i ZO Piotrków Tryb.)
woj. śląskie – 8,9%
woj. dolnośląskie – 7,9% (ZW z siedzibą w Jeleniej
Górze)
woj. wielkopolskie – 7,6% (ZW Poznań i ZO Piła)
woj. opolskie – 7,3%
woj. świętokrzyskie – 6, 3% (tu potrzebne wyjaśnienie, że do niedawna jeszcze Kielce były białą plamą
na mapie naszych struktur a od niedawna powstały
ZW dynamicznie się rozwija)
woj. mazowieckie – 5,9% (ZW Warszawa i ZO Ostrołęka)
Na wnioski z tej statystyki jeszcze za wcześnie, ale
zestawiając niektóre liczby warto się nad nimi zastanowić.
Największa liczba świadczeniobiorców jest w następujących województwach:

- mazowieckie – 27658, liczba członków -1210 (tj.
Czy mamy zatem na tym poprzestać? Zdecydowa- 5,9% - najmniej z Zarządów)
nie – nie.
- śląskie – 14089 – liczba członków -1254 (tj. 8,9%)
- dolnośląskie – 11516 – liczba członków – 912 (tj.
Po pierwsze – jest nas zdecydowanie niewiele. Pa- 7,9%)
trząc na ogólną liczbę emerytów i rencistów policyj- - wielkopolskie – 11393 – liczba członków - 613 (tj.
nych w naszym kraju tylko 12, 4% należy do Stowa- 7,6%)
rzyszenia. Wiele - to mamy do zrobienia, w poprawie - łódzkie – 10421 – liczba członków – 806 (tj. 10,5%
tego niekorzystnego stosunku. Już na VI Zjeździe
Delegatów w Legionowie, jako naczelne zadanie dla Można by przypuszczać, że w dużych aglomeracjach
wszystkich członków postawiono dążenie do zwięk- trudniej jest pozyskiwać kandydatów na członków
szenia stanu ilościowego naszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenia, ale przeczy temu casus woj. małoPrzyszedł czas na sprawdzenie realizacji tego zada- polskiego, w którym liczba świadczeniobiorców wynonia, (choć to dopiero połowa kadencji, ale VII Zjazd si 10526 a członków Stowarzyszenia jest 2628 (tj.
zbliża się milowymi krokami a wtedy to już nie będzie 24, 9%) – najwięcej spośród wszystkich Zarządów.
sprawdzenie a surowa ocena). Otóż na półmetku kadencji (z pewną tolerancją, gdyż dane dotyczą końca W stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszeroku 2011) sytuacja nie jest najlepsza. Od grudnia nia najwięcej również pochodzi z woj. małopolskiego,
2010 do grudnia 2011 stan ilościowy naszej organi- bo 14,5%. Dalej znajdują się woj. warmińsko – mazacji zmniejszył się o 384 osoby tj. 2,1% ogółu człon- zurskie – 8,2% i kujawsko – pomorskie – 7,6%. Te
ków. Zakładając pesymistyczną prognozę trzeba bić trzy województwa skupiają prawie 1/3 ogółu członna alarm. I nie zmieni tego fakt, że w tej liczbie nie ków Stowarzyszenia.
uwzględniono członków wspierających, honorowych i
seniorów oraz tych, którzy z różnych przyczyn opu- Dla porządku należy jeszcze wymienić Zarządy, które
ścili nasze szeregi. To tylko wina niedopracowanej w roku 2011 uzyskały największy wzrost ilości członsprawozdawczości, którą trzeba niezwłocznie popra- ków, są to: ZW w Kielcach (wzrost o 31,7% i ZO w
wić, aby na VII Zjeździe Delegatów przedstawić kom- Ostrołęce (wzrost o 14,7%). Największy zaś spadek
pletne dane.
zanotowały: ZW Warszawa (spadek o 20,4% i ZW
Białystok (spadek o 14,2%)
Po drugie – stosunek ilości członków Stowarzyszenia
do liczby emerytów i rencistów różnie się przedstawia Jak więc widać z przytoczonych statystyk przed nami
w poszczególnych regionach kraju. Zarządy Woje- jeszcze wiele pracy. Bo to, co do tej pory osiągnęliwódzkie/Okręgowe, w których stosunek ten jest po- śmy – to nie jest w sam raz.
wyżej średniej, to:
Lech Kazanecki
woj. lubuskie – 28,5% (działają tu ZO Zielona Góra i
ZW Gorzów Wlkp.)
W materiale wykorzystano dane statystyczne na kowoj. warmińsko – mazurskie – 25%
niec roku 2010 i 2011 udostępnione przez Biuro ZG
woj. małopolskie – 24,9%
SEiRP oraz dane statystyczne zawarte na stronie inwoj. podkarpackie – 22,2%
ternetowej ZER MSW.
woj. zachodniopomorskie – 18,4% (ZW Szczecin i ZO
Koszalin)
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Kurasia”, któremu nie żyjący już
Prezydent L. Kaczyński ufundował pomnik szkoda słów. O jego
pseudo bohaterskich czynach bracia Słowacy dużo
powiedzieli i napisali. Ich zdaniem był on zwykłym
bandytą, tak, ale … no właśnie nasze polskie „ale”.
On dla nas musi być bohaterem bo tak oceniają go
Politycy z IPN-u. Swoboda demokratyczna dopuszcza
taki odrobinę durnowaty stan rzeczy kiedy to, parafrazując cytowaną przez Naczelnego DEBATY wypowiedź św. Ambrożego „Nawet większość nie może
narzucać komukolwiek swoich Bogów”, wobec tego
tym bardziej nie może czynić tego mniejszość. A wypowiedź represjonowanych „Uważamy , że spór o
honor oficera domaga się honorowych rozwiązań”. O
jaki honor oficera chodzi. Tym swoim rozliczeniowo odwetowym poczynaniom dzisiejsi bojownicy stworzą
młode pokolenie bardzo płytkie. Ich ideą będzie jedynie żarło i tarło. Dziś Piłsudski, który splamił ręce
ofiarami zamachu majowego stawiany jest na wzór.
Generał Jaruzelski przez płytko myślących pseudo
historyków traktowany jest nieomalże jak wróg publiczny nr.1. za to, że nie dopuścił do walk bratobójczych (Budapeszt, Praga a nawet Poznań) , za to że
przekazał w bezkrwawy sposób władzę. To się w głowie nie mieści. Jednak ci wielcy utytułowani uczeni
(za nasze podatników pieniądze) nadal chcą rewolucji. W ostateczności powrotu do wieszania na lampach. Po części im się to udaje zabierając ludziom
stojącym nad grobem renty rodzinne, emerytury. I to
też potrafię zrozumieć, bo takie są konsekwencje rewolucji : masy zawsze dostają w d… . Jednak my nie
powinniśmy schować się jak ten przysłowiowy ślimak
w pieleszach domowych. Przechodzić do porządku
dziennego w sytuacjach kiedy na nasze głowy wylewane są pomyje. Tylko zdecydowana postawa pozwoli
nam żyć godnie i nie być wymiecionym za margines
społeczności. Dużą cześć, zwłaszcza młodego życia,
poświeciliśmy Ojczyźnie. Ojczyźnie, która przechodzi
różne transformacje, ale jak nas nauczono należy ją
szanować. Można mieć rozbieżne osądy np. wyprowadzenie z Polski wojsk Radzieckich to sukces, a
sprowadzenie do Polski nowego sojusznika to …też
sukces, jaki ? Nasza suwerenność ponownie postawiona jest pod znakiem zapytania. Pojęcie patriotyzmu za naszych czasów było rzeczywiste. Dziś syn
mój, będący na saksach w odległej Kanadzie wybył
tam w celu poszukiwania pracy, bo w swojej Ojczyźnie zamierzał być wyrobnikiem za marne grosze. Jest
odpowiedzialnym za obsługę taboru naziemnego na
lotnisku AirCanada w Calgary. Tam go docenili jako
fachowca, specjalistę. Tam otrzymuje godziwe zarobki. Pytany kiedy wraca do Polski odpowiada: Do czego ??. Do Kraju, w którym politycy dążą do spełnienia swoich wariackich ambicji nie licząc się ze społeczeństwem. Do Kraju, w którym nie ekonomia, nie
normalna rzeczywistość decyduje o naszym bycie, a
słowa głoszone z ambony i stosowne radio i telewizję.
Tam tego nie ma. A może, odrobinę fantazjując doczekamy się kiedyś, że w Polsce Politycy będą zajmować się jedynie polityką, zaś ekonomia i zarządzanie
pozostawione będą ekonomistom, a historia historykom. Kościół będzie głosił słowo Boże, a nie zajmował
się aborcją i wtrącaniem się do życia rodzinnego przy
tragicznej pauperyzacji społeczeństwa. Wreszcie takie firmy jak IPN, a ich narzędzia w postaci
„DEBATY” odejdą w niebyt.

Nadal chodzę z podniesioną głową…

B

iedny to kraj kiedy to historią zajmują się politycy. Z ubolewaniem przyjąłem fakt odejścia z naszych szeregów na wieczną służbę generała Kazimierza Dudka. Cieszył mnie fakt z formy jaką dzięki odważnej postawie Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie zorganizowano mu pogrzeb z ceremoniałem przysługującym osobie zasłużonej. W skrytości
ducha liczyłem na odebranie tego faktu, ceremonii,
jako przyczynek życia w normalności. Życia w warunkach zrozumienia, bez nienawiści i rządzy odwetu. Jednak jak widać rzeczywistość jest inna. W Debacie* z września br. ukazał się artykuł redaktora
naczelnego B. Bachmura pt. „Tradycja dla ubogich”.
Nic dodać nic ująć. Pan naczelny z wielka swadą wylicza nie godne generała, a zwłaszcza dowódcy 15
Dywizji cechy które winne uniemożliwić nadanie części ulicy Artyleryjskiej nową nazwę tejże 15 Dywizji.
W dalszej części, w podobnym tonie, cytując wyrwane z kontekstu cytaty o bagnetach, na których nie
można usiąść, stara się wykazać , iż Komendant Wojewódzki Policji dopuścił się grzechu wielkiego wyrażając zgodę na pogrzeb niegodnej osoby gen. K. Dudka zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Na stronie 20
tegoż pisemka jest list otwarty, w którym byli opozycjoniści z okresu stanu wojennego nakładają na Komendanta ostracyzm środowiskowy.

J

a rozumiem wszystko, jest wolny rynek, stąd też
nie dziwi mnie fakt pisania rzeczy fantazyjnych,
nawet głupawych aby wzbudzając u czytelników litość otrzymać jakieś tam wsparcie finansowe. Jednak jak jest to napisane w tytule tradycja dla ubogich nasuwa się pytanie: jaka ta tradycja jest. Czy
taka kiedy to sumienny i lojalny w stosunku do suwerennej władzy ( uznanej przez cały świat) funkcjonariusz lojalnie wykonywał ciążące na nim obowiązki
(nie udowodniono mu ani jednego przypadku naruszenia prawa) zostaje nazwany przestępcą, czy też
taka tradycja kiedy to np. Kukliński (nie pułkownik
bowiem stopień ten otrzymał on od wojska, które
zdradził) jest wzorcem do naśladownictwa. Gdzieś tu
zapodział się Bóg, Honor i Ojczyzna ( chyba ojczyzna
to USA). To on wskazywał dla CIA lokalizację w Giżycku bazy rakietowej SS-22 w JW. -2550. W razie
ataku nuklearnego te bazy były by niszczone w
pierwszej kolejności, a z nimi Ja, mieszkający na
sąsiedniej ulicy. I za to mam go lubić lub ewentualnie szanować. A może przykład z naszego podwórka.
Większość pamięta lustrację SB. Zarzucano nam
brak wymogów moralnych do pełnienia dalszej służby. Pozostawali w służbie ci, którzy… donosili do
opozycji o poczynaniach naszych służb. Np. we Wrocławiu w wyniku przecieków internowanych było
jedynie ok. 4 % wskazanych osób. Tam też lustracja
miała odwrotny skutek niż miało to miejsce w naszym regionie. Tylko ok. 4 % zwolniono ze służby bo
pozostali z wiadomych względów „odpowiadało moralnie”. Również emerytury nie zabrano „lojalnym,”
funkcjonariuszom. A więc moralne wymogi spełniał
ten, który był nielojalny, ten który grał na dwa fronty, ten który zdradzał jest teraz wzorcem moralnym.
W tym stanie rzeczy nie dziwi mnie fakt, kiedy to
trzeźwo myślący ludzie dążący do życia w normalności starają się w młodym pokoleniu stawiać wzorce
godne naśladownictwa. Na temat „wielkiego bohatera
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ończąc pragnę podziękować w imieniu Zarządu
Koła w Giżycku Panu Komendantowi za wielki
gest w naszą stronę, w stronę emerytów pragnących
nawet nie uznania a jedynie odrobiny szacunku. Pragniemy również podziękować Zarządowi Krajowemu i
Wojewódzkiemu Stowarzyszenia za natychmiastowe
zajecie stanowiska na tak płytkie oskarżenia w sto-

sunku do osoby, która bronić się już nie może (gen.
K. Dudka) i obronę obecnego Komendanta.
DEBATA Miesięcznik Regionalny nr. 9(60)2012
„Wesprzyj finansowo wolne medium”
Giżycko dnia 22.11.2012
Bohdan Makowski s. Władysława

Co robić aby nas nie ubywało??

T

ak się narobiło, że w ostatnim okresie czasu mamy
wrażenie, że pomimo w sumie aktywnych poczynań
z naszej strony (Zarządu Koła) ilość członków maleje.
Koleżanki i Koledzy przestawili się w znacznej ilości na
konsumpcyjny tryb zachowań. Pytany Kolego dlaczego
nie przychodzi na spotkania , dlaczego nie płaci składek
najczęściej odpowiada: a co ja z tego mam. Muszę powiedzieć, że trudno mi znaleźć argumenty przekonywujące do pozostania w naszym Stowarzyszeniu.

P

rzymuszeni tym stanem rzeczy, a raczej nakazowi
rozliczenia się ze ściągalności składek za 2012 rok
po dogłębnej analizie doszliśmy do następujących wniosków:
 = jedyny i sensowny argument to w większości motywacje finansowe. Nie tylko chodzi tu o zapomogi. Tak
się składa, że nie będący członkiem naszego stowarzyszenia kolega Antoni D. składa sam wnioski o zapomogi, dofinansowania itp. My znając sytuację finansową
ludzi będących naprawdę w bardzo trudnych warunkach finansowych na przyznanie zapomogi nie mamy
żadnego wpływu. Obecnie o przyznaniu zapomogi decyduje wielkość dochodu na głowę. A to przecież nie
wszystko.
 = występujące, od w sumie kilku lat nielogiczne formy
dofinansowania stawiają nas w świetle organizacji nic
nie znaczącej. Zgłaszane przez Koleżanki i Kolegów
postulaty przekazywane nawet do Władz Naczelnych
stowarzyszenia nie znalazły rozwiązania do chwili
obecnej.
 = zasady rozliczeń finansowych w ramach Kół terenowych nie sprzyja tworzenia nowych form spędzania
czasu na wspólnej rekreacji .
 =bardzo nie trafioną w naszym odczuciu jest decyzja
podwyższenia składek członkowskich. Występujące
obecnie trudności w ściągnięciu składek za 2012 roku
stawiają pod znakiem zapytania zebranie składek w
2013 roku. Rygorystyczne ustalenia statutowe: zaleganie z płatnością składek ponad 3 miesiące skutkuje
wykluczeniem z szeregów może doprowadzić do dużego spadku członków naszych kół.
 = obciążenie Kół terenowych zakupem wieńców na
pogrzeby naszych towarzyszy służby powoduje, że w
sumie składamy się na te zakupy prywatnie. Dochodzi
nawet do takich nie sympatycznych sytuacji jak pogrzeb Kolegi Feliksa Romanowskiego, którego praktycznie nie znaliśmy i nie był naszym czokiem stąd też
nie braliśmy udziału w jego pochówku i za to od jego
sąsiadów dostaliśmy burę, że nie stać nas nawet na
wieniec dla swojego kolegi. To nam członków nie
przysparza.
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W

tym momencie pragnę przerwać tak niemiłą wyliczankę podsumowując stwierdzeniem: Co robić
aby szeregi nasze nie topniały a wręcz odwrotnie, rosły
w ilość. Oczywiście nie siedzimy z założonymi rękoma i
jedynie narzekamy. Nie będę wyliczał organizowanych
imprez rozrywkowych. Najbliższa impreza to Zabawa
Andrzejkowa na Wieży Ciśnień w Giżycku. Współorganizowanie zawodów strzeleckich, spotkania okolicznościowe na zasadzie koszykowej itp. Itd. Zaplanowana i
technicznie zorganizowana wycieczka na Święto winobrania do Jeleniej Góry drugi raz nie dochodzi do skutku
z powodu braku chętnych (minimum 35 osoby zgłosiło
się jedynie 16 osób). Praktycznie aktywnych jest około
20 członków, na bez mała 100 członków. Jesteśmy czynnymi słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( pełnię tam role wykładowcy). Współuczestniczymy w imprezach typu Piernikalia (Wileńskie Spotkania). Aktywnie działamy w ramach PTTK Koło Kormoran. Jerzy
Bielewski Prezes Zarządu Regionu Wielkich Jezior został przez Marszałka Województwa odznaczony 10.11.
br Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność PTTKowską. Prowadzimy kronikę giżyckiej Milicji i Policji,
uzupełniamy zbiory w naszym mini muzeum. Pomieszczenie – Klub spełnia nie tylko miejsce do pełnienia dyżurów. Ściany zapełnione są gazetkami, zdjęciami z naszych imprez. Porównując działalność, a w sumie efekty
naszej pracy w porównaniu do lokalnych Kół innych
służb mundurowych: Straży Pożarnej, Wojska, Służby
Więziennej jesteśmy Kołem nad wyraz efektywnym.
Oczywiście przy organizacji imprez zbiorowych zapraszamy naszych Kolegów, lecz ich ograniczenia finansowe (brak dotacji) minimalizują ich uczestnictwo . Jedynie zawody strzeleckie znajdują pełną obsadę.
Kończąc ten nad wyraz retoryczny temat: co zrobić aby
liczba naszych członków wzrosłą zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o propozycje rozwiązania tego
problemu. Jak już mówiłem o tym wielokrotnie w kupie
siła jedynie zebrani w ramach Koła możemy mieć szansę
obrony, a zwłaszcza pomocy w tych jakże trudnych czasach. Dowodem tego jest daleko idąca pomoc dla Kolegów , którzy utracili emerytury. Nie dajemy się :
Bohdan Makowski s. Władysława
Autor jest prezesem jednego z najbardziej aktywnie
działających Kół SEiRP na Warmii i Mazurach, przy
Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, który swoje
niebagatelne przemyślenia publikuje na łamach OBI od
początku istnienia tego miesięcznika.
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Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego! Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych!
Uprzejmie przypominamy o tym, że SEiRP jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem: KRS 0000043188,
i można, na jej działalność statutową przekazywać jeden procenta odpisu z
rocznych Państwa podatków za rok 2011 r.

Zapraszamy Państwa do o wsparcie naszych działań!
Kol. Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcję pełnomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotyczącego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
służb specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddział w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000

Okładka czołowa: Błaganie o śnieg w Parku Jakubowym w Olsztynie
Okładka tylna: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty.
Popiersie Mikołaja Kopernika
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