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Grudzień zbielił okolicę
Radość w oczach dzieci skrzy
Piaskiem sypią po chodnikach
By nie łamiąc nogi przejść
Zima dobra jest zła.

JKK

ończący rok numer
OBI zawiera nieco
lżejsze treści. Podsumowanie
mijającego
roku zamieścimy w
styczniu 2013 r., kiedy
już emocje z prognozowanym końcem świata,
balami i innymi atrakcjami
końca
roku
opadną.
Czyżby problemów do
omówienia i przedyskutowania
zabrakło?
Czy już wszystkie nasze „emeryckie” sprawy
zostały na tyle uładzone, że nie warto o nich
pisać, je komentować?
Oczywiście, że nie! Nie
dość, że w 2012 roku
nie załatwiono wielu
spraw, o które emeryci,
związki zawodowe policji i innych służb się
upominały, to planowana na przyszły rok
zmiana ustawy policyjnej o ubezpieczeniach
niesie nowe kolejne
przesłanki do obniżenia
warunków życia.
Jest sporo podobnych,
o których OBI w przyszłym roku będzie z całą pewnością pisać,
także piórami naszych
korespondentów.
Pozdrawiamy ich i do
siego roku!
Redakcja OBI.

Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
Zarząd Wojewódzki SEiRP W Olsztynie
i Redakcja
Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego
składa Wszystkim Państwu, członkom
naszego Stowarzyszenia i
Czytelnikom OBI życzenia
Wszelkiej pomyślności, spokojnych Świąt,
przekonania o tym że się jest kochanym
i potrzebnym Rodzinie i Kolegom.
Życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha
okraszonego uśmiechami najbliższych
i szacunkiem wszystkich tych, z którymi się
stykacie na co dzień i od święta.
Niech wspaniałość Świąt przejmie na siebie
i kontynuuje nadchodzący Rok,: 2013.
Olsztyn. 24 grudnia 2012 r.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Prezes Jerzy K. Kowalewicz
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Życzenia na Nowy Rok 2013.
Jeszcze chwila, jeden krok

i wejdziemy w Nowy Rok.
Niech się życie z górki toczy,
Niech Ci wiatr nie wieje w
oczy,
Spełnienia marzeń, wielu
pięknych wrażeń,
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
Niech zawsze radość w sercu
gości.
***
Szampana w bród,
wódeczki ciut,
kaca małego
i brzuszka pełnego,
zdartych zelówek,
wielu śpiewanych solówek,
porannej kawy
i wspaniałej Sylwestrowej
zabawy.
***
Niech taneczny, lekki krok,
będzie z Tobą cały rok,
Niech prowadzi Cię bez stresu,
od sukcesu do sukcesu.
***
Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,
niech Nowy Rok szczęściem
spłynie na Ciebie,
a los nigdy nie zostawi Cię w
potrzebie.
***
Słonko moje ukochane
niech te dni razem nam dane
szczęścia pełne i uroku,
będą w całym Nowym Roku!
***
Jest w roku taki dzień,
W którym smutki idą w cień,
Więc z okazji tego dnia
Posłuchaj co Ci życzę ja:
Dużo zdrowia i radości,
Szczęścia w życiu i miłości,
Moc najpiękniejszych wrażeń
I spełnienia wszystkich marzeń.
***
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
forsy góry i miłości,
mnóstwa uniesień po zmroku,
życzę Tobie w Nowym Roku

Dziesięć, dziewięć ... głośno
liczę,
a Tobie Kochanie życzę:
niechaj wszystko o czym marzysz,
w Nowym Roku się wydarzy.
***
Święta, święta i po świętach,
nikt już o nich nie pamięta,
bo Sylwester już za pasem,
bawmy ostro się w tym czasie.
***
Rok się już kończy, rok się
zaczyna,
otwórzmy więc nową butelkę
wina
i razem wypijmy za nasze
zdrowie,
aż się zakręci nam troszeczkę
w głowie.
***
Bardzo dużo prezentów,
mało w życiu zakrętów,
Dużo bąbelków w szampanie,
Kogoś kto zrobi śniadanie,
a na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku!
***
By się wszystko ułożyło
I od jutra lepiej żyło!
Świętuj, baw się aż do rana
I nie żałuj nic szampana!
Schowaj troski gdzieś głęboko!
Powodzenia w Nowym Roku!
***
Niech smutki w noworocznym zginą szampanie,
I Sylwestrowej Nocy niezapomnianej!
A w Nowym Roku, by wszystkie Twoje plany,
Marzenia, pragnienia się pospełniały
I szczęście, i zdrowie by dopisywały,
Bo tego w życiu wszak nigdy
nie za mało!
***
Wszystkim życzę uśmiechu:
Niech od stycznia po grudzień,
Przez dwanaście miesięcy
uśmiechają się ludzie.
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Płoną

sztuczne ognie, płynie
już muzyka,
idzie Nowy Rok, stary już
umyka,
więc wznieśmy puchary,
tańczmy do rana,
niech los nam nie szczędzi
kawioru, szampana.
***
Na Sylwestra dobrze się baw
By nie wyszedł z Ciebie paw,
Bo jak wyjdzie to przesrane,
Całe ciuchy zarzygane
I nie mieszaj piwa, wódki,
bo zarzygasz sobie butki.
***
Kolejny Sylwester lecz życzenia te same:
Byś w przyszłym roku zbudował zamek,
Byś miał sto koni i sto samochodów
Byś nigdy do płaczu nie miał
powodów.
***
Niech się zima sroży wkoło,
a Wy bawcie się wesoło.
Do północy i do rana,
niech nie braknie Wam szampana.
W Nowym Roku zdrowia, kasy - tego życzą Wam..
***
Jeszcze chwila, jeden krok i
wejdziemy w Nowy Rok,
Niech się życie z górki toczy,
Niech wam wiatr nie wieje w
oczy,
Spełnienia marzeń, wielu
wrażeń życzy...
***
Fajerwerki, śnieg, muzyka,
już szampana każdy łyka,
stary rok się w Nowy zmienia,
przeto szczęścia śle życzenia.
***
Ucichły dźwięki sylwestrowego balu,
już nie słychać
huku fajerwerków...
nadszedł Nowy
Rok
życzę
Wam,
wspaniałego
roku 2013...
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piątek, 21 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarządu
Głównego SEiRP w Warszawie, na spotkaniu
opłatkowo-noworocznym spotkali się przedstawiciele
Zarządów Wojewódzkich SEiRP. Przybyli także zaproszeni goście: Komendant Główny Policji nadinsp.
Marek Działoszyński, szef CBA Krzysztof Bondaryk i
kapelani Policji.
Z Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie na spotkanie
przybyli: Prezes Honorowy ZW, kol. Lucjan Kołodziejczyk, członek ZW, radca prawny, kol. Julian Czajka i
Prezes olsztyńskiego
Koła SEiRP, kol.
Benedykt Wincenciuk, którego zdjęcia ilustrują tekst.
Honory gospodarza
pełnił Prezes Zarządu Głównego SEiRP
kol. Henryk Borowiński,
który
w
imieniu ZG powitał
znakomitych gości i
wszystkich przybyłych, składając im
także, życzenia jak
najlepszego
przyszłego roku, tak w
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pracy społecznej, zawodowej i w życiu osobistym.
Spotkanie kolędami okrasiła orkiestra Komendy
Głównej Policji, a sztandar Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych znalazł doskonałe do
swojej prezentacji miejsce pod choinką.
Foto. Benedykt Wincenciuk
Tekst. Jerzy K. Kowalewicz
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o raz pierwszy (21.12.) przedstawiciele służb
mundurowych spotkali się przy wigilijnym stole.
Policjanci, żołnierze, strażnicy graniczni, strażacy,
funkcjonariusze Służby Celnej, Służby Więziennej,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Miejskiej w Olsztynie postanowili być ze sobą także w tak
wyjątkowej chwili, jaką jest bożonarodzeniowa Wigilia.
Gospodarzami spotkania w Centrum KonferencyjnoSzkoleniowym UWM w Olsztynie byli włodarze miasta i kierujący poszczególnymi służbami mundurowymi na terenie województwa.
Życzenia wszelkiej pomyślności złożyli zebranym
- Komendant KWP nadinsp. Józef Gdański
- Wojewoda pan Marian Podziewski,
- Marszałek Sejmiku W-M pan Jacek Protas
- Prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz
- Arcybiskup Wojciech Ziemba.
Blisko 500. mundurowych obecnych na spotkaniu
opłatkowym miało okazję do przyjacielskich rozmów i
złożenia sobie wzajemnie życzeń Świątecznych i Noworocznych.
Przyjazną atmosferę tworzył kolędami zespół muzyczny (pracująca jeszcze zawodowo młodsza część
„Wodnego Patrolu”, zespołu tworzonego przez pracowników
Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w
Olsztynie. Na foto. „W Pytaniach na śniadanie”).
Nie bez znaczenia dla całości imprezy były szwedzkie
stoły z pierogami z kapustą i
grzybami, z barszczem z buraków, potrawy z ryb i
ciasta. A wszystko podane estetycznie i uzupełniane
zależnie od potrzeb konsumpcyjnych zebranych.
Redakcja OBI, korzysta z okazji by życzyć
wszystkim „mundurowym” wiele szczęścia i pomyślności w pracy i życiu osobistym!
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Zebranie w Elblągu

W dniu 15 grudnia 2012 roku w świetlicy Komendy
Miasta Policji w Elblągu odbyło się Walne Zebranie
miejscowego Koła SEiRP.
Zebranych członków swą obecnością zaszczycili Panowie: Komendant Miejski Policji w Elblągu insp.
mgr Marek Osik, Prezes ZW SEiRP w Olsztynie Jerzy
Kowalewicz, Radny MRN w Elblągu i Prezes Związku
Żołnierzy i Przyjaciół 16 PDWP im. Kazimierza Jagiellończyka płk rez. Ryszard Klim.
Zebranie prowadził Prezes Koła Aleksander Kozłowicz.
Na wcześniejszą prośbę Prezesa A. Kozłowicza zebranym członkom Koła zaprezentowano Sztandar miejscowej jednostki Policji, w którego ufundowanie
wkład wniosło też nasze Koło, dla zebranych była to
sentymentalna i wzruszająca uroczystość.
Pan Komendant Policji przedstawił statystyczny
przegląd walki z przestępczością, przegląd kadrowy
jednostki oraz to, że odnoszone sukcesy odbijają się
przesunięciami etatowymi do innych jednostek, które
odnotowują trudności w tej walce, potwierdził też, że
w Elblągu zostanie zlikwidowana Policyjna Izba
Dziecka.
Z kolei nadkomisarz Artur Kłapuchy - Specjalista
Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń mówił o oszustwach osób starszych na tzw. wnuczka, miejscowa
komenda włączyła się w akcję krajową i wydała specjalny biuletyn propagandowy, niestety przyniesione
przez niego egzemplarze rozeszły się szybko jak przysłowiowe bułeczki, nie dla wszystkich starczyło. Zaapelował też abyśmy my emeryci policyjni byli bardziej
aktywni w niesieniu pomocy różnym osobom, bo
mimo, że jesteśmy już poza służbą to przez społeczeństwo jesteśmy w tej dziedzinie nadal postrzegani
pozytywnie.
Następnie Pan Radny Ryszard Klim omówił problemy
budżetowe i plany miasta oraz obecną sytuację w
Radzie Miasta.
Pan Prezes ZW Kowalewicz mówił o sytuacji wśród
środowiska emeryckiego, o planach zmian i konieczności ponownego nawiązania współpracy ze Związkami zawodowymi Policjantów, co wiąże się z planami
ograniczania naszych nabytych uprawnień. Zwrócił
się też z apelem o dokonywanie odpisu podatkowego
1% na nasze Stowarzyszenie, odpisu związanego z
organizacją pożytku publicznego, co może być korzystne z dokonywaniem pomocy socjalnej naszym
członkom. Wspomniał też, że nasze Koło jest najliczniejsze spośród kół Stowarzyszenia w kraju.
Ponownie zabierając głos Prezes Aleksander Kozłowicz zaapelował do zebranych o aktywniejszy udział
w organizowanych przez Zarząd Koła imprezach oraz
do wysuwania propozycji takich imprez przez członków Koła.
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Zebranie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych przez prezydium zebrania.
Karol Wyszyński
Członek ZK SEiRP w Elblągu.
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Szczytnieńskie wspomnienie jesieni.
I tak okiem brązowym jesień do nas mruga
Swoim szalem otula tkanym babim latem
Lecz jej piękno już wkrótce przyćmi deszczów struga
I z szarością pod rękę będzie szła jak z bratem.
Zdaje się, że na tak niedawno witaliśmy lato, a
już mamy jesień, a to pora zbierania grzybów. Zarząd Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie dnia 06 października 2012 r. zorganizował grzybobranie w pobliskich lasach. W imprezie uczestniczyło 79-ciu
członków koła razem z rodzinami.
Spotkanie odbyło się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego WSPol. „Wałpusz” przy grochówce i
„wyrobach” z gryla. Pogoda była wietrzna i deszczowa, a mimo to niewielkie ilości grzybów znaleziono.
Przy ciepłej grochówce, kawie i herbacie oraz
piwie spotkanie upłynęło na rozmowach i wymianie
doświadczeń na temat metod wyrobu przetworów
owocowo – warzywnych z jesiennych zbiorów pochodzących z własnych ogrodów działkowych i tych
nabytych na targowisku.
Na zakończenie spotkania jego uczestnicy
„umawiali” się z Zarządem Koła na spotkanie zimowe – kulig.
Do następnego spotkania!
Opracowanie tekstu i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
To liryczne wspomnienie o jesieni w szczytnieńskich
lasach, pełnych grzybów, jezior i miejsc do czynnego
wypoczynku, publikujemy z pewnym opóźnieniem
wynikłym z zawieruszenia się materiału wśród cyfrowej gęstwy plików na redakcyjnym pececie. Ale po
przypomnieniu o ich braku w listopadowym wydaniu
OBI, nadrabiamy zaległości, przepraszając autora i
członków Koła SEiRP przy WSPol w Szczytnie.
Redakcja OBI
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edakcja Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego
serdecznie dziękuje wszystkim Państwu za życzenia Świąteczno-Noworoczne. Było tych życzeń tak
wiele, że tylko niektóre z nich, te które przyszły najwcześniej, zdołaliśmy opublikować. By zamieścić je
wszystkie nie wystarczyłoby wszystkich dwunastu
stron miesięcznika, a ciągle napływają nowe.
Życzycie Państwo, nam, Zarządowi Wojewódzkiemu
SEiRP sukcesów w działalności społecznej, w integracji środowiska policyjnego, dziękujemy! Mamy
świadomość tej wielkiej odpowiedzialności jaką na
siebie przyjęliśmy wchodząc w skład tego gremium.
Ale wiedzcie też Państwo, że na dobrą pracę Zarządu
Wojewódzkiego ma bezpośredni wpływ działalność
jaką wykonujecie u Siebie w Kołach, w tzw. Terenie.
To tam najbardziej widać, jaką wartość przedstawia i
jak działa Zarząd Wojewódzki. Jeszcze raz dziękujemy.
Członkowie ZW SEiRP w Olsztynie.

I

nformujemy także o ukazaniu się „nowego”, Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP. Nowa szata kwartalnika, nowy redaktor naczelny - Janusz Borowiński! Zapraszamy wszystkich do współpracy w kształtowaniu nowego oblicza pisma!
Redakcja OBI
oniżej zamieszczamy pismo Wojewody Warmińsko
-Mazurskiego, Mariana Podziewskiego w sprawie
utworzenia orkiestry dętej służb mundurowych. Prosimy o rozpropagowanie tej wartej wsparcia inicjatywy wśród emerytów policyjnych na terenie Warmii i
Mazur.
Redakcja

P
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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

Strona pierwsza: Park Jakubowy pod śniegiem radośnie powitał Tomek
Strona ostatnia: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty. Figura św. Jakuba
patrona Olsztyna.
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