MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kowalewicz

- Sprawozdanie Zjazdowe za IV kadencję.
- „Wyniki” wyborów

Biały
- Koła Warmii i Mazur
w IV kadencji

Makowski

- Bohdanowi gorze

Otłowski
- Uśmiech emeryta

Fiedorowicz
- Na majówce

Pełka

- Łódzki Zjazd ZW
- Na Zlocie aktywu

Brzeziński

- „Rodziny Policyjne
1939” obradowały.

Kobryń

ZG w Zielonej Górze
- W Żaganiu dzieje się

Wyszyński

- Z wizytą u bażantów

Bez rozkwitły tuż przy ścianie
Objął ogród w posiadanie
Aromatem swym upojnym
Zdominował maki polne
A goździki i konwalie
Wonią walczą o przetrwanie
Bo wystarczy już dni dwóch
I bzu wonność przejdzie w miód.

JKK

Jak PT Czytelnicy zauważycie z pewnością, Biuletynowi
przybyły kolejne cztery strony. Pomysłów i materiałów
starczyłoby jeszcze na kilka.
Nie przedrukowujemy, w tym
wydaniu „poradników”. A
czekają w kolejce informacja
o „Legalnej zabudowie działek”, o „Przekazywaniu ziemi
w spadku” itp. Cieszy, że
chcą publikować u nas nowi
autorzy i organizację. Dla
nich zawsze znajdzie się
miejsce na naszych łamach.
Jerzy K. Kowalewicz

Od Redakcji

Z

e zrozumiałych, jak sądzę, względów znaczna część zawartości majowego wydania OBI to teksty informujące i materiały z V Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie. Na początek, obok, możecie Państwo obejrzeć zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu. Więcej fotografii zamieszczamy na kolejnych stronach.
Za wcześnie jeszcze na publikację pogłębionych ocen i szerszych komentarzy o przebiegu i problemach poruszonych w przebiegu tego ważnego dla nas
wydarzenia - zamieścimy je (a są już
zapowiedziane) zapewne w kolejnym
wydaniu miesięcznika.
Tutaj jedynie kilka spostrzeżeń i uwag.

Delegaci nie zgodzili się, w głosowaniu, z propozycją, by Koła, zamiast
jak dotąd Zarząd Wojewódzki, wystawiały legitymacje członkowskie SEiRP.
Co zmieniłoby dotychczasowy sposób
ich wydawania i jednolitej, numerycznej rejestracji.

Redaktorowi Naczelnemu
„Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP”
nie spodobały się treści jakie publikowane są w OBI. Zwłaszcza te, które wg
jego oceny są przedrukami z portalu
„Pudelek” (sic!). Dopytywany przez
Przewodniczącego Zjazdu, o sprecyzowanie, o
jakich tekstach mówił? dodał, że o te, które zatrącają o politykę!?
Sądzę, że uwagi Redaktora Naczelnego ogólnokrajowego kwartalnika były troską osoby bardziej doświadczonej w prowadzeniu takich publikacji. Troską mającą
na celu poprawę jakości olsztyńskiego
miesięcznika. Periodyku wytwarzanego
całkowicie bez dziennikarskiego, zawodowego przygotowania i bezpłatnie. Nie
dopatruję się też w tym: „niepodobaniu
się” żadnych złośliwości, ani brzydkiego „czepialstwa”. Jeżeli gdzieś się pomyliłem w opiniach, proszę o replikę.

Nie zgadzam się z sugestią zawartą w jednej z wypowiedzi w dyskusji, by do Kół „jeździć” nie tylko na ich
wyraźne zaproszenie, ale i bez zaproszenia. Ze wstydem przyznaję, że brakuje mi tej aroganckiej odwagi, by bez
zaproszenia wchodzić gdziekolwiek,
nawet jeżeli jest to zebranie Koła Stowarzyszenia SEiRP.
Jerzy K. Kowalewicz
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Sprawozdanie z działalności
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Za okres IV kadencji (lata 2010 – 2014)
I tak oto: Koleżanki i Koledzy!
Przebyliśmy kolejny etap działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, IV
kadencja Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie dobiegła końca. Jaki ten koniec jest, czym
się zakończył, jakie działania go poprzedziły i co
wypełniło minione 4 lata? Czas na jego ocenę,
na podsumowanie, wytyczenie nowych dróg rozwoju, nowych zadań i celów.
Nie była to łatwa miniona kadencja, zwłaszcza
dla mnie, jako nowego Olsztynianina, nie znającego właściwie procedur, zwyczajów, zachowań,
a przede wszystkim ludzi działających, od kilku
przecież kadencji w SEiRP, z którymi przyszło mi
współpracować.

Sekretarz
- Ewa Napora
Członkowie - Antoni Biały
- Julian Czajka
- Gidziński Ryszard
- Makowski Bohdan
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
- Lucjan Fiedorowicz
Wiceprzewodnicząca- Irena Chwiej
Członkini
- Janina Orłowska
Delegaci na Zjazd Krajowy
Julian Czajka
Gidziński Ryszard
Lucjan Kołodziejczyk
Jerzy K. Kowalewicz
Kozłowicz Aleksander

Jak się udało? Jak wyszło? Czy ujawniły się jaDokumentację finansową ZW prowadzi:
kieś nowe wartości? Oceńcie Państwo dzisiaj.
Maria Kowalewicz
Historię działań, sukcesów i niepowodzeń Zarząkadencja rozpoczęła się z 25 kołami teredu Wojewódzkiego możecie Państwo prześledzić
nowymi, by kończyć ją z 23; z 1639 członw oprawionych rocznikach OBI, które krążą miękami, by na koniec roku 2013 zostało ich 1555.
dzy Wami.
Mając świadomość istnienia tzw. naturalnych
A zaczęło się tak:
ubytków, co źle brzmi, a jeszcze gorzej się kojaSkład Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztyrzy, zmniejszanie się ilości Kół i ubywanie członnie ustalono na IV Wojewódzkim Zjeździe deleków Stowarzyszenia ma bardzo zróżnicowane
gatów dn. 21 maja 2010 r.
powody. Powody nie zawsze racjonalne, a często
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
niekiedy wynikające z niewiedzy lub opatrznego
Prezes
- Kowalewicz Jerzy
rozumienia celów Stowarzyszenia. W części z
Wiceprezesi -Kołodziejczyk Lucjan
nich pobrzmiewają niekiedy osobiste urazy i na-Olszak Stanisław
brzmiałe latami anse zniechęcające do integroSekretarz
-Sylwia Wirska
wania się ze środowiskiem.
Skarbnik
-Anna Czerniawska
Oto kilka zapisanych w protokole wypowiedzi
Członkowie -Biały Antoni
uczestników zebrania jednego z Kół SEiRP. Cy-Czajka Julian
towane powody mają uzasadniać wyjście Koła ze
-Gidziński Ryszard
struktur SEiRP, – (zachowano stylistykę i inter-Makowski Bohdan
punkcję, dokument znajduje się w archiwum
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
ZW):
Przewodnicząca - Ewa Czerw
„…dobrze by było jakby w zebraniu uczestniWiceprzewodnicząca -Irena Chwiej
czył ktoś z Wojewódzkiego Zarządu (nie zaCzłonkini -Janina Orłowska
proszono nikogo - przypis JKK) wtedy usłyszał by kilka gorzkich słów a mianowicie,
Delegaci na Zjazd Krajowy
Struktura naszego stowarzyszenia jest taka,
Czajka Julian
że należąc do niej, należy tylko odprowaGidziński Ryszard
dzać do Województwa Składki a nic w zaKołodziejczyk Lucjan
mian. Każda ze zwierzchnich struktur jest
Kowalewicz Jerzy
nastawiona żeby organizować się finansowo
Kozłowicz Aleksander
ale dla siebie kosztem tej podstawowej koW ciągu 4-letniej kadencji skład Zarządu Wojemórki jakim jest Koło. Przecież już nikt od
wódzkiego uległ kilku zmianom osobowym i na
nas nie korzysta z żadnych zapomóg, nakoniec tej kadencji przedstawia się w sposób
gród czy temu podobne. Po co do takiego
następujący:
stowarzyszenia należeć.”

IV

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
Prezes Honorowy - Lucjan Kołodziejczyk
Prezes- Jerzy K. Kowalewicz
Wiceprezes - Stanisław Olszak
Wiceprezes ds. finansowych- Anna Czerniawska
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Inny dyskutant: „Podkreślił, że na dzień
dzisiejszy stowarzyszenie nie spełnia oczekiwań członków Koła. Nie pomaga w kwestiach prawnych ani też socjalnych. Za sprawy socjalne odpowiada na dzień dzisiejszy
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Komendant Wojewódzki a Stowarzyszenie
korzysta tak samo z socjalnego jak i emeryci
nie zrzeszeni. Nie można pogodzić się z faktem, że Krajówka na walne zebrania wyjeżdża sobie do Zakopanego a koło nie ma pieniędzy na kwiaty dla zmarłego kolegi.”
Kolejny: „… mnie jak większości członkom
zależy
na
tym
żeby
się
spotkać
„porozmawiać”, wypić wspólnie kawę, a będąc w tej skostniałej Strukturze należy jeszcze płacić składki do województwa w wysokości ponad 400 zł to jest opłata którą można
przeznaczyć na imprezę integracyjną.”



instruowanie i pomoc prawną w przypadkach naruszenia przepisów „Ustawy o zaopatrzeniu emerytalno – rentowym byłych funkcjonariuszy służb specjalnych”. Przykładem tego typu
doradztwa jest „Informacja” o uprawnieniach do
rent rodzinnych po zmarłym funkcjonariusza
lub renciście policyjnym, opracowana przez kol.
Juliana Czajkę członka ZW. Wspomniana
„Informacja” została rozpowszechniona wśród
członków Stowarzyszenia na terenie Kraju i w
wielu przypadku przyniosła pozytywne zmiany w
wysokości świadczeń emerytalnych członków
rodziny zmarłego.

Jak sądzę, powyższe cytaty są dosyć często arty-  wspieranie integracji środowiska policyjnego
kułowane, w tej czy innej formie i powinny za- przez:
chęcić Państwa do dyskusji. Do dyskusji w któ- 
szeroką informację o jej działaniach i cierej należałoby wypracować sformułowanie, mokawych pomysłach integracyjnych w Kogące sensownie odpowiedzieć na pytanie: „Co ja
łach Terenowych w Olsztyńskim Biuletyz tego będę miał/a?” Pytanie to zostało postanie Informacyjnym i Biuletynie Informawione przez osobę, która chciała zostać członcyjnym Zarządu Głównego SEiRP;
kiem SEiRP. W odpowiedzi usłyszała ona (czego 
wcześniejsze zawiadamianie i zachętę do
byłem świadkiem) z ust prezesa jednego z Kół:
udziału możliwie największej ilości Człon„Nic!”. Po czym kandydatka na członka SEiRP
ków Stowarzyszenia w planowanych wyodwróciła się i wyszła.
cieczkach i imprezach, organizowanych
przez Sekcję Socjalną KWP w Olsztynie.
Szanowni zebrani!
udział członków Zarządu w posiedzeniach
Krytykowana ogólnie forma oceny działalności 
Kół Terenowych na ich zaproszenie.
Koła poprzez pryzmat stanu ilościowego członków tylko na pozór jest urzędniczo bezduszna, Koleżanki i Koledzy!
jest ona odzwierciedleniem faktycznej jakości Chciałbym wyrazić opinię i sądzę że ją Państwo
działań integracyjnych prowadzonych przez owo podzielicie, że Zarząd IV kadencji, nie tracąc
Koło. I zgodzicie się Państwo z faktem, że do Ko- dorobku Zarządów poprzednich kadencji, wniósł
ła, które swoją „działalność” ogranicza do dwóch do swoich działań kilka nowych rozwiązań:
zebrań w roku (a znam takie), którego członkowie spotkali się raz na dwa lata, w celu zebrania  Chyba jednym z najważniejszych jest zaposkładek członkowskich, nikt rozsądny nie ze- czątkowanie cyfryzacji zarządzania: koresponchce wstąpić. A jeżeli już zdecyduje się na akces dencją, sprawozdawczością i sprawami finansowymi, tak Zarządu Wojewódzkiego, jak i Kół. W
- bardzo szybko pożałuje tej decyzji.
tym przypadku bardzo istotną rolę odegrał zakuSzanowni Państwo!
piony – przy niemal 100% refundacji z kasy ZaWszelkie działania i akcje, podejmowane przez rządu Głównego – sprzęt komputerowy. Sprzęt
Zarząd Wojewódzki w minionej kadencji, służyły ten, zaopatrzony dodatkowo w modem mobilneintegracji środowiska policyjnych emerytów i go internetu pozwala na niemal natychmiastowe
rencistów, i przez to pośrednio zwiększeniu licz- komunikowanie w obu kierunkach ze wszystkiby członków Stowarzyszenia, co jest – jak powtó- mi strukturami SEiRP i członkami Stowarzyszerzę: nielubianym kryterium oceny działalności.
nia. Wypada także wspomnieć, że przekazany
W czasie kadencji Zarząd Wojewódzki wiele sta- przez Zarząd Główny telefon z bezpłatnym parań czynił, by wspomagać i ułatwiać trudną kietem minut wspomaga kontaktowanie się z
przecież egzystencję emerytów i rencistów poli- członkami Stowarzyszenia w sprawach wymagacyjnych, członków Naszego Stowarzyszenia. jących konsultacji.
Działania te prowadzono poprzez:



informowanie o możliwości składania, opiniowanie ich i odpowiednie przesyłanie wniosków o zapomogi i refundację poniesionych nakładów na (rekreację, kulturę, wycieczki, wczasy
i sanatoria), do Wojewódzkiej Komisji Socjalnej
przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Olsztynie, a także odpowiednio, do Fundacji przy
Zarządzie Głównym SEiRP, na koncie której gromadzone są środki (odpisy 1% od podatku indywidualnego) na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest nasze Stowarzyszenie.
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Dobrze w środowisku został przyjęty produkt mijającej kadencji ZW, Olsztyński Biuletyn
Informacyjny. Ten, zapowiedziany na IV Walnym
Zjeździe ZW SEiRP miesięcznik, powoli rozrósł
się do 20 stron i ma tendencję do dalszego przybierania na wadze, gdyż materiałów do publikacji wpływa coraz więcej. I co daje się zauważyć,
że nie tylko z terenu Warmii i Mazur. Dodam, że
każdy nadesłany materiał, jeżeli jest podpisany i
nie zawiera wulgaryzmów, ani nawoływań do
obalenia siłą władz państwowych i Stowarzyszania, znajdzie sobie miejsce na stronach naszego
miesięcznika. Nie bez znaczenia dla dostępności
OBI jest wspomniana wcześniej cyfryzacja zarzą-
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dzania, gdyż nasz miesięcznik jest periodykiem
cyfrowym i dociera do odbiorców (ponad 100
prenumeratorów) przez sieć, a także jest na stałe
umieszczony w internetowym archiwum OBI w
linku:http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0

wielu spraw i problemów socjalno-bytowych.

Koleżanki i Koledzy!
Ustępujący Zarząd Wojewódzki zdaje sobie sprawę, że w tym sprawozdaniu omówiono jedynie
część problemów i zagadnień, którymi Zarząd
Co zawiera OBI:
zajmował się w mijającej kadencji. Zostanie to

Najczęściej publikujemy informacje o im- uzupełnione oddzielnymi sprawozdaniami
Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego
prezach integracyjnych w Kołach, wyKomisji Socjalnej
cieczkach tych dalekich i bliskich, jednoWojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
dniowych,

Nie brakuje polemik i wyrażania osobi- Liczymy na dyskusję, w której odniesiecie się
stych opinii tak o działalności SEiRP, jak i Państwo do zasygnalizowanych w sprawozdaniu
i sytuacji w Kraju. Tutaj ukłon w stronę spraw i problemów dotyczących działalności Stoprezesa Bohdana Makowskiego.
warzyszenia, a zwłaszcza poprawie tej działalno
Wykroiliśmy też w OBI miejsce na tzw. ści dla wspólnego dobra Policyjnego Środowiska
Porady prawne, czy inne z zakresu życia Emerytów.
codziennego emeryta.
Dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia,
 Zarząd może pochwalić się i czyni to wła- Zarządom Kół, członkom Zarządu Wojewódzkieśnie, kontynuacją współpracy i jej coraz lepszy- go za wysiłek włożony w rozwój naszych strukmi skutkami z kierownictwem Komendy Woje- tur.
wódzkiej Policji w Olsztynie. Przychylność z jaką
się spotykamy, tutaj w Olsztynie, przekłada się, Członkom Zarządu Wojewódzkiego dziękuję za
jako żywo, na dobre stosunki Kół Terenowych z cało kadencyjne wsparcie intelektualne i meryKierownikami Jednostek Policyjnych w terenie. toryczne na co dzień i od święta. Bez Was, bez
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą coraz Waszej pomocy poziom oceny działalności ZW
częściej w uroczystościach policyjnych (Święto byłby o niebo gorszy.
Policji, Dzień Katyński, tradycyjne spotkania Szczególnie, i bardzo serdecznie, chciałbym poopłatkowe, wręczanie sztandarów jednostkom dziękować kol. Aleksandrowi Kozłowiczowi, któpolicyjnym). Zarząd Wojewódzki w tym roku zo- ry, w czasie kiedy wracaliśmy z pierwszego z
stał zaproszony do Komitetu Organizacyjnego moich udziałem, posiedzenia ZG, niczym nie
obchodów 95 Rocznicy Powstania Policji, jest przymuszony, zaproponował swoją pomoc. Potakże (w części) fundatorem tablicy upamiętnia- moc we wszystkich sprawach, dotyczących Stojącej policjantów, którzy oddali życie w obronie warzyszenia, a z którymi bym sobie nie radził.
porządku i mienia w latach 1919 – 2014.
I… Proszę Państwa: słowa dotrzymał!.
Przykładem wspierania Stowarzyszenia przez Dziękuję Ci Aleksandrze!.
Pana Komendanta Wojewódzkiego jest rzeczowe
Jerzy K. Kowalewicz
i pozytywne dla Stowarzyszenie rozwiązanie tzw.
Sprawy Ośrodka Wczasowego w Jabłonce administrowanego przez Koło w Nidzicy. Rozwiązanie,
które zakończyło podchody mające na celu
przejście Ośrodka w tzw. „inne ręce”.
Dodać wypada także, że Pan Komendant nie
ograniczył swojej przychylności dla SEiRP nawet
po pewnych przykrościach, jakich doznał po
pogrzebie gen. Kazimierza Dudka. Pan Komendant na prośbę ZW SEiRP zezwolił na użycie
asysty honorowej w czasie świeckiego pochówku
i wziął udział w tej ceremonii.
Drodzy Państwo!
Chciałbym Państwa poinformować, że owym
spiritus movens, owym dobrym duchem sprawczym, wspierającym nasze interesy w KWP jest,
obecny na Zjeździe podinspektor Tomasz Stawarski, który, jak i jego telefon, zawsze jest dostępny, by móc ułatwić nasze kontakty z komendantem KWP nadinspektorem Józefem Gdańskim.
Pozwólcie Państwo,
że w Waszej obecności serdecznie podziękuję
także pani Joannie Leżanko, od której zawsze
można uzyskać pomoc o sposobach rozwiązania
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Ocena warunków funkcjonowania Kół Stowarzyszenia
w województwie za 2013roku w świetle nadesłanych ankiet.
W kończącej się kadencji kilkakrotnie przy
pomocy ankiet, badaliśmy warunki funkcjonowania Kół Stowarzyszenia w naszym
województwie.
Ostatnia ankieta o węższym zakresie pytań,
skupiona była na sprawach kluczowych dla istnienia i działania Kół. Przypomnijmy, że ostatnim rokiem przyrostu ilościowego naszej organizacji był rok 2010, kiedy jej liczebność wyniosła
1703 członków, a w kolejnych latach ubytki
przeważały nad przyjęciami, w wyniku czego w
roku 2011 ubyło nam 20 członków, w 2012 –
125, a w roku 2013 – 3, do stanu 1555 członków na koniec 2013r.
W ciągu minionych czterech lat ubytki wyniosły zatem ok 9% stanu pierwotnego.
Podczas naszych spotkań podkreślaliśmy
zawsze, że największa i najważniejsza część
działalności Stowarzyszenia odbywa się w
kołach terenowych, które wykonują rzeczywistą
"pracę u podstaw" , współtworząc w dostępnym
zakresie – życie organizacyjne swoich członków.
W województwie mamy aktualnie 22 koła stowarzyszenia, przy czym :

6 z nich liczy do 30 członków ( Barczewo,
Braniewo, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto
Lubawskie, Ostróda ),

8 z nich od 31 do 50 członków
(Bartoszyce, Biskupiec, Ełk, Lidzbark
Warmiński.,Nidzica, Olecko, Pasłęk,
Węgorzewo ),

5 z nich od 51 do 100 członków (Giżycko,
Iława, Kętrzyn, Pisz, KPP Szczytno ),

3 z nich powyżej 100 członków ( Elbląg –
335, WSPol Szczytno – 208, Olsztyn –
132 ).
Warunki w jakich działają Koła są
zróżnicowane, co wynika m.in. z warunków lokalowych jednostek Policji,przy których działają.
Najtrudniej mają Koła, które nie mają
gdzie zorganizować zebrania czy spotkania, ponieważ jednostki Policji nie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami. Dotyczy to Barczewa i
Mrągowa, gdzie dla odbycia zebrań trzeba wynajmować pomieszczenia " na mieście " - odpłatnie.
Pozostałe Koła mają możliwości korzystania z pomieszczeń świetlic czy podobnych, a niektóre także z osobnych pomieszczeń o charakterze biurowym. Najkorzystniejsze warunki pod
tym
względem
mają
WSPol Szczytno,Elbląg,Lidzbark Warm., Olecko i Nidzica.
Podkreślić wypada, że żadne z Kół nie
uskarżało się na nieżyczliwe traktowanie ze
strony kierownictwa miejscowych jednostek Policji. Przeciwnie – oceny współpracy z kierownictwem jednostek były zazwyczaj bardzo dobre
lub dobre. Akcentowano zainteresowanie
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kierownictwa jednostek problemami Stowarzyszenia, zapraszano naszych działaczy na organizowane prze Policję obchody świąt zawodowych, uroczystości państwowe itp.
Na jakość działania
Kół wpływa decydująco praca zarządów
oraz liczebność i
zaangażowanie aktywnej części członków.
Prezesi niektórych Kół skarżą się na
niechęć większości członków do angażowania się
w jakiekolwiek działania, uczestnictwa w spotkaniach,zebraniach,niechęć
do
opłacania
składek. W skrajnych przypadkach ( Olsztyn,
Ełk ) nie udało się powołać w pełnych składach
Zarządów i Komisji Rewizyjnych, co powoduje
nadmierne obciążenie prezesów kół i ich zmęczenie i frustrację.
Są jednak Koła, gdzie udało się zgromadzić dość liczne grono aktywu, dobrze zorganizować pracę,zapewnić interesujące formy aktywności grupowej.Do takich Kół należą zwłaszcza
duże Koła jak WSPol Szczytno i Elbląg, a z
mniejszych – Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warm.,
Mrągowo i Nidzica.
Niektórzy Prezesi Kół sygnalizują, że być
może w związku ze starzeniem się naszych
członków, maleje zainteresowanie imprezami
wielodniowymi ( wycieczki, wyjazdy rekreacyjne )
na rzecz form prostszych, jedniodniowych,
wymagających mniejszego wysiłku organizacyjnego, a zwłaszcza dopłat od uczestników.
Warto rozważyć te sugestie.
Zapytaliśmy Prezesów Kół o ocenę
współpracy
z
Prezydium
Zar ządu
Wojewódzkiego. Oceny tej współpracy były bardzo dobre i dobre, co cieszy. Zapewne wpływ na
nie miało ukazywanie się, redagowanego przez
Prezesa Jerzego Kowalewicza, przy współpracy
korespondetów terenowych, Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ( OBI ), informującego o
problemach naszego środowiska, działaniach
Zarządu Wojewódzkiego a także Zarządu Głównego. Ten miesięcznik, a także kwartalny Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego uzyskały
pozytywne oceny czytelników w terenie.
Niezależnie od warunków działania,
liczebności Kół, a także indywidualnej samooceny, w której często jest wiele goryczy i frustracji,
wszystkim prezesom i zarządom Kół należą sie
podziękowania za, często wieloletni trud i wysiłek, czas poświęcony na rzecz członków lokalnych środowisk emeryckich, nie zawsze rozumiany i doceniany przez otoczenie.
Należy mieć nadzieję, że nowo wybrane
Zarządy Kół, z podobnym poświęceniem i determinacją będą realizowały swe zadania w bieżącej
kadencji.
Opracował: Antoni Biały
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UCHWAŁA

V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Sto- 
warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie z dnia 23 maja
2014 roku w sprawie kierunków działa- 
nia Stowarzyszenia w województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2014-2018.
Na podstawie § 38 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Julian Czajka – Przewodniczący
Stanisław Olszak – Członek
Bohdan Makowski – Sekretarz

uchwaliła co następuje:
§1
V Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie,
po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, wyników przeprowadzonych badań ankietowych, opinii Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
oraz wystąpień Delegatów, ocenia pozytywnie
dotychczasową działalność władz wojewódzkich
oraz zdecydowanej większości Kół Stowarzyszenia w województwie Warmińsko – Mazurskim w
zakresie realizacji celów określonych w § 12 – 15

Statutu Stowarzyszenia.
Natomiast za zjawiska negatywne minionej kadencji Zjazd Delegatów uznaje samorozwiązanie
się Kół w Jezioranach, Gołdapi i Działdowie oraz 
znaczący spadek aktywności Koła w Olsztynie, a
także zmniejszenie liczebności niektórych Kół i
niewystarczające wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
Wyrażając podziękowanie Prezesowi ustępującego Zarządu Wojewódzkiego i Przewodniczącemu
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesom
Kół i członkom kierowanych przez nich organów
za dotychczasową ofiarną pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych, a Prezesowi Zarządu Głównego i Przewodniczącemu
Głównej Komisji Rewizyjnej za inspirację i pomoc w tych działaniach, Zjazd Delegatów zaleca
nowo wybranym władzom wojewódzkim i Kół
dalsze zwiększenie aktywności i poszerzanie
form pracy na rzecz członków Stowarzyszenia i
ich rodzin, całego środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz społeczności lokalnych.
§2
V Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w
Olsztynie uchwala następujące główne kierunki działalności Stowarzyszenia w województwie Warmińsko – Mazurskim na lata
2014 – 2018:
 Pozyskiwanie nowych członków w ramach
osobistych kontaktów członków Stowarzyszenia oraz współpracę z kierownictwami i ogniwami kadrowymi jednostek Policji, w tym
przez uczestniczenie w pożegnaniach funkcjonariuszy odchodzących na emerytury, ślu-
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bowaniu nowo przyjętych policjantów itp.
Rozpoznawanie potrzeb i inspirowanie pomocy emerytom i rencistom oraz ich rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
W celu zwiększenia możliwości finansowego
wsparcia emerytów i rencistów dotkniętych
zdarzeniami losowymi lub wymagających
kosztownych zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnych uznaje się za konieczne rozszerzenie
praktyki odpisywania 1 % podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, rekreacji i rozrywki, a także uprawianie na dostępnym poziomie turystyki zorganizowanej, we współdziałaniu z Sekcją Socjalną
Komendy Wojewódzkiej Policji oraz innymi
instytucjami i organizacjami społecznymi,
sportowymi lub turystycznymi ( np. PTTK,
PZW,LOK ).
Integrowanie środowiska emerytów i rencistów policyjnych w ramach struktur Stowarzyszenia i spotkań koleżeńskich z udziałem
czynnych zawodowo funkcjonariuszy i pracowników jednostek Policji.
Wspieranie inicjatyw związkowych na rzecz
policjantów i zjednywanie poparcia NSZZ Policjantów w działaniach na rzecz emerytów i
rencistów policyjnych.
Rozwijanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami służb mundurowych i Wojska dla
realizacji wspólnych celów określonych w
statucie Federacji Stowarzyszeń tych służb.
Krzewienie w naszym środowisku postaw
patriotycznych oraz aktywności obywatelskiej, zwłaszcza w ramach samorządu mieszkańców oraz instytucji ławników i kuratorów
sądowych.
W tym roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe, a w
przyszłym roku – wybory do Sejmu i Senatu
oraz wybór Prezydenta RP. Naszym obowiązkiem jest zachęcać osoby z naszego środowiska do udziału w wyborach i do kierowania
się wyłącznie oceną dotychczasowego dorobku i postaw kandydatów do tych organów, z
uwzględnieniem ich stosunku do życiowych
potrzeb naszego środowiska.
Dbanie o mogiły i miejsca pamięci poległych
funkcjonariuszy, kultywowanie i upowszechnianie tradycji Policji i jej poprzedników
prawnych we współdziałaniu z jednostkami
Policji. Troska o ich dobre imię.
Aktywne uczestniczenie w obchodach Święta
Policji i innych uroczystościach o niewątpliwych walorach patriotycznych organizowanych przez Policję oraz władze państwowe i
samorządowe.
Kontynuowanie dostępnej pomocy organizacyjnej i prawnej emerytom i rencistom policyjnym w sprawach o obniżenie świadczeń
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emerytalno – rentowych dotychczasowym i
nowym grupom byłych funkcjonariuszy oraz
przeciwdziałanie próbom dalszego bezzasadnego zmniejszania tych świadczeń, względnie
odbierania lub ograniczania innych uprawnień wynikających z aktualnej, wielokrotnie
znowelizowanej już policyjnej ustawy emerytalnej.
 Upowszechnianie informacji o działalności
Stowarzyszenia, wymiana doświadczeń z pracy Kół oraz popularyzacja wiedzy przydatnej
emerytom i rencistom na forum Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego oraz Biuletynu
Informacyjnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§3
Zjazd Delegatów wyraża przekonanie, iż dotychczasowa dobra współpraca Zarządu Wojewódz-

kiego z Kierownictwem Komendy Wojewódzkiej
Policji będzie nadal kontynuowana na dotychczasowych warunkach, co zaowocuje nie tylko
dobrze układającymi się stosunkami na szczeblu wojewódzkim, ale również pozytywnymi efektami współpracy w jednostkach terenowych.
§4
V Wojewódzki Zjazd Delegatów wyraża przekonanie, że nowo wybrane Zarządy Kół oraz Zarząd
Wojewódzki Stowarzyszenia, korzystając z dotychczasowego dorobku i rozpoznając aktualne
potrzeby i zainteresowania swoich członków,
rozwiną i wzbogacą formy i metody swego działania, z pożytkiem dla naszego środowiska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Zjazdu - Antoni Biały
Przewodniczący Komisji - Julian Czajka

Informacja o wyborach V Zjazdu przesłana do ZG SEiRP
W obradach Zjazdowych wzięło udział:
Delegatów - 61 na 68 wybranych
Zaproszonych osób- 15
Obradom przysłuchiwali się:
- Kol. Henryk Borowiński – Prezes ZG SEiRP
- Kol. Aleksander Kozłowicz – Przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej.
- Pan nadinspektor Tomasz Stawarski – Naczelnik Wydz. Komunikacji Społecznej KWP w
Olsztynie
- Pani Joanna Leżanko – Kierownik Sekcji Socjalnej KWP w Olsztynie
- Pan Henryk Kołecki – wiceprzewodniczący
NSZZ Policji regionu Olsztyn

tyn

Wojewódzką Komisję Rewizyjną
Przewodniczący - Kol. Lucjan Fiedorowicz –
Koło Lidzbark Warm.
Wiceprzewodniczący—Kol. Czesław Kowalkowski – Koło Pasłęk
Sekretarz - Kol. Irena Chwiej – Koło Elbląg
Członkowie:- Kol. Jan Borzewski – Koło Elbląg
Kol. Tadeusz Malinowski- Koło Mrągowo
Delegaci na Krajowy Zjazd SEiRP
Kol. Julian Czajka – Koło Olsztyn
Kol. Gidziński Ryszard – Koło WSPol Szczytno
Kol. Lucjan Kołodziejczyk – Koło Olsztyn

Zebrani wysłuchali sprawozdań opisujących
działania ZW SEiRP w Olsztynie za okres minionej kadencji:
Prezesa ZW
Skarbnika
Przewodniczącego WKR

Po dyskusji, w której poruszono wiele ważnych
dla Stowarzyszenia problemów, delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium,
przez które uznali prawidłowość działań ZW w
minionej kadencji aprobując je.
W części wyborczej, w głosowaniach jawnych,
wybrano:

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:
Prezes Kol. Jerzy K. Kowalewicz – Koło Olsztyn
Prezes Honorowy Kol. Lucjan Kołodziejczyk –
Koło Olsztyn
Wiceprezesi: Kol. Antoni Bialy – Koło Olsztyn
Kol. Stanisław Olszak – Koło Elbląg
Członkowie: Kol. Janusz Borowiński – Koło
Szczytno WSpol
Kol. Julian Czajka – Koło Olsztyn
Kol. Bohdan Makowski – Koło Giżycko
Sekretarz—Kol. Ewa Napora – Koło Olsztyn
Skarbnik Kol. Anna Czerniawska – Koło Olsz-
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Migawki fotograficzne z obrad Zjazdu.
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Odznaczeni „Za Wybitne Zasługi dla SEiRP” kol. Ewa Napora i podinsp. Tomasz Stawarski;
„Za Zasługi dla SEiRP w Dyplomem”: pani Joanna Leżanko i kol. Dariusz Baliński. Wręczenia odznaczeń dokonali: Prezes ZG SEiRP kol. Henryk Borowiński i Prezes Honorowy ZW
SEiRP w Olsztynie, kol. Lucjan Kołodziejczyk. Natomiast kol.: Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi i Stanisławowi Olszakowi wręczono z okazji 80-tych Urodzin stosowne adresy.
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Migawki fotograficzne z obrad Zjazdu.
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Panie ministrze Pan sobie swawolisz, a ja gorę. !!!!

N

asza polska serdeczność, nasza polska wyrozumiałość, Ba! nasze polskie „Wybaczamy i
prosimy o wybaczenie”, w dobie obecnej nabrało
szerszego wymiaru. Minister Spraw Zewnętrznych w swojej miłości do spadkobierców St.
Bandery i innych narodowo - wyzwoleńczych
„bohaterów” tańczących na grobach pomordowanych Polaków, wspaniałomyślnie wspiera ich
politycznie, militarnie, a nawet finansowo. Jego
patron, Prezydent, niby to niezależnej Polski,
obiecuje tym miłującym „inaczej” Polaków pieniądze na wsparcie, na przetrwanie. No! W sumie nic wielkiego, ponoć inne kraje też pomagają, (za „cholerę” takich Państw nie mogę się doszukać). Trudno, my Polacy już wielokrotnie od
wieczności, zawsze walczyliśmy za wolność:
„Waszą i Naszą”. Pal go licho. Niby Naród mądrzeje, niby świadomość społeczna rośnie, a
zwłaszcza jego tolerancja, lecz moja klepała niektórych rzeczy pojąć nie może. W tym momencie
odwołuję się do osądów moich ziomków. Może
jednak po kolei:
ieszkaniec, od urodzenia, w mieście powiatowym w województwie
WarmińskoMazurskim, jak to mówią z dziada i pradziada,
niefortunnie wybrał za żonę Panią, której, on po
stworzeniu dwójki dzieci, nie odpowiadał delikatnie mówiąc, towarzysko. Rozeszli się. On powrócił do mamy, a ona zabrała mu mieszkanie i
zażądała od niego alimentów. Chłopina poczciwy, co w dobie obecnej należy odbierać jako nie
zaradny życiowo, przeganiany z pracy do pracy
wpędził się w zadłużenia alimentacyjne na ponad 20 000,00 zł. Co mu pozostało ? Grzebać po
śmietnikach nie umiał, wobec tego za pożyczone
pieniądze wykupił bilet do Enerdefenu i tam
pracował sumiennie ponad ½ roku. Jako naiwniak pracował u swojego ziomka, który jak to w
naszej polskiej rzeczywistości bywa wyd.. ł go
bez mydła. Chłopak bez kasy, bez dokumentów
trafił na niemiecką ulicę. W tym momencie wtrącili się ichni policjanci. Decyzja o powrocie do
domu niby logiczna, ale co robić jak nie ma ani
złotówki (euro)?. Udał się do naszego , polskiego
konsulatu (Oazo nadziei, studnio przeżycie). Po
wielu wyjaśnieniach, oświadczeniach wspaniałomyślnie wykupiono temu naiwniakowi bilet do
… Bydgoszczy, za …,w przeliczeniu na polskie
złotówki, za 235 złotych. Nasz bohater powrócił
do Bydgoszczy. Głodny, daleko od domu ponad
250 km, bez jednego grosza. Wykupił na słowo
honoru od konduktora bilet (za który zapłaciła
później jego matka) z wielkimi emocjami powrócił na rodzinne pielesze. (żona nie interesowała
się nim bowiem w tym czasie alimenty płacił
MOPS). A wszystko miało miejsce na przełomie
2009 i 2010 roku.
asz naiwniak nadal poszukiwał pracy, praktycznie pozostając na utrzymaniu matki,
bowiem od tamtych, nie ciekawych przeżyć, nigdzie nie mógł znaleźć stałej pracy, nawet przy
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pomocy MOPS-u. Jednak on, niby to spał, jak
mu się wydawało spokojnie, lecz za jego plecami
czarne chmury naszej polskiej sprawiedliwości
gromadziły wielką nawałnicę. Minister Spraw
Zewnętrznych stwierdził, że jakiś tam cwaniaczek nadwerężył budżet tego resortu, a tym samych polityka zewnętrzna naszego Kraju może
ulec zachwianiu i postanowił przymusić naszego
naiwniaka do zwrotu kwoty 235 zł + koszty. W
tymże celu pan Minister Spraw Zewnętrznych
(własnoręczny podpis ) Sikorski upoważnia radcę prawnego do reprezentowania wspomnianego
ministerstwa w postępowaniu procesowym o
wyegzekwowaniu kwoty 235 zł polskich.
rzeba przyznać, że Pan Minister na tyle był
pewny sowich roszczeń bowiem już na etapie
postępowania sądowego zakładał, że sprawa
zakończy się egzekucją komorniczą bowiem i do
tych czynności upoważnił na tym etapie wspomnianego radcę prawnego. Dura lex, sed lex jest nakaz zapłaty.
Oczywiście koszty rosną. Nasz naiwniak nie ma
kasy, aby opłacić należność (nie ważne, że nawet
o tym nie wiedział bowiem stosownego zawiadomienia nawet mu nie doręczono). Jak ta przysłowiowa Kasandra nasz wielce szanowny pan Minister Spraw Zewnętrznych przewidział: sprawa
trafi do Komornika.
O tym, że nie są to przelewki widać z wniosku
Pełnomocnika. On że nawet za te 3 „stówy” i
swoje 60 zł zastępstwa procesowego wnioskuje
o egzekucję nawet z nieruchomości. Oznacza to
ni mniej nie więcej, że jak by ten naiwniak miał
mieszkanie to Komornik musiał by mu je zlicytować. Szczęście w nieszczęściu on nic nie ma i
jak to się mówi: z pustego i Salomon nie naleje
sprawa jest umorzona. Przy okazji należy stwierdzić, że alimenty są egzekwowane w pierwszej
kolejności nawet przed wielce szanownym Panem Ministrem od tych zewnętrznych spraw, a
w sumie to nasz naiwniak nie ma ani złamanego
grosza. Gwoli reporterskiej sprawiedliwości dodać należy, że kwota 235,00 złotych wzrosła do
ponad 1020 zł i dalej z dnia na dzień rośnie.
ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI przez Komornika widać, jednoznacznie,
że poza karnymi odsetkami jeszcze dojdą dalsze
koszty egzekucyjne.
W tym momencie nasuwa się z gruntu naiwne
pytanie: Co spowodowało, że wyrok z marca
2010 roku dopiero teraz trafia do egzekucji komorniczej. I na moje naiwne pytanie zaczynam
sam odnajdywać być może głupawe, ale nie pozbawione sensu wytłumaczenie: Pan Minister
potrzebuje pieniędzy na opłacenie nowych dostaw pizzy?!. Może potrzebuje pieniędzy na wypad do Afganistanu, za który zapłaci nasz naiwniak, a nie jak poprzednio Rząd Wielkiej Brytanii, a może potrzebuje pieniędzy na wyjazd bezwizowy do swojej małżonki Anne Applebaum do

T

Z

(Ciąg dalszy na stronie 14)
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USA, bo wizy do naszych obrońców nadal obowiązują i nasi nowi „przyjaciele” życzą sobie
opłaty wizowej (normalny zjadacz chleba płaci
po 160 $ za samo złożenie dokumentów do ambasady USA).
Trudno znaleźć mi konkretną odpowiedź, w sumie na te zawiłe pytanie, lecz w momencie kiedy
to nasz obywatel, mieszkający kątem u emerytki
- matki ze swoim dzieckiem (żona jak kukułka
podrzuciła ma dziecko, którym nie zamierzała
się dalej opiekować), bez pracy, niezaradny życiowo, jest ścigany przez Sądy, adwokatów, komornika, i to potężne instytucjonalnie Ministerstwo w imię interesów(!?) Państwa Polskiego, za
to że właśnie przez swojego ziomka został wyrolowany, słyszy obietnice Prezydenta naszego polskiego Narodu o pomoc! dla … Ukrainy.
łaśnie Kogo?! Kolejne durnowate pytanie:
jaka właściwie jest ta Ukraina doby obecnej i jak ma być w przyszłości ta nowa? Sądzę,
że oni sami tego do końca nie wiedzą. I może
słusznym wydaje się moja sugestia, aby do czasu skrystalizowania się polityki naszych sąsiadów dać spokój z jakim kol wiek wsparciem ekonomicznym zwaśnionym narodom, a ponadto
dać spokój temu naszemu naiwniakowi, niech
on znajdzie wreszcie pracę, niech wreszcie stanie
się normalny obywatelem, a nie zaszczutą istotą , która mając przed sobą tak potężnych przeciwników zaczyna wątpić w naszą polską sprawiedliwość ( o ile ona jeszcze istnieje ?!)
Tak się składa, że z racji naszej aktywności społecznej, a w sumie znajomości
prawa, prości ludzie na przekór teoriom głoszonych przez naszych oponentów zwracają się do
nas , być może kierując się swoją bezradnością,
o pomoc. Właśnie z takim przypadkiem miałem
do czynienia. Przyznam się szczerze, że pomimo
znajomości, jak to się mówi litery prawa, jestem
bezradny. Co mam doradzić temu naiwnemu
człowiekowi?. Powiedzieć wprost, że to nasze
koślawe prawo nie stwarza mu jakichkolwiek
szans na obronę? Że racja stanu wymaga, aby
za te 235 zł gnębić go w imię wzniosłych ideałów? Że ja Bohdan Makowski s. Władysława tak
samo potraktowany zostałem jako obywatel gorszego gatunku, w stosunku do którego prawa
nabyte, odpowiedzialność zbiorowa, a generalnie
prawa wynikające z ustanowień konstytucyjny
nie są stosowane, też mam obiekcje (zasadne) i
w tym temacie jestem bezradny?.
edno co mogę powiedzieć to to, że nadal nie
zamierzam przestać mówić! A raczej przypominać o wartościach natury moralnej, nawet nie
prawnych, bo te zostały w dużym stopniu
„wyjałowione” na potrzeby polityków doby rządzącej. Mam jednak nadzieję, ze nasi następcy,
w tej gmatwaninie ideałów po latach zdołają w
sposób obiektywny ocenić naszą teraźniejszość
w sposób obiektywny i za to będę im nawet zza
grobu niezmiernie wdzięczny.
Bohdan Makowski s. Władysława
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O uśmiech dla emerytów
Żyją różne ludzkie grona
w polskiej społeczności.
Jest to ciekawa strona
polskiej społecznej rzeczywistości.
Żyją w niej moralnie czyści
policyjni emeryci i renciści.
Pamiętają o swej zawodowej przeszłości
i dalej pomocą służą społeczności.
To w ich zachowaniach wyraźnie się kreśli,
bo empatyczność do obywateli ze służby
wynieśli.
Emeryci i renciści tego nie zmienią.
Obywatele za to ich bardzo cenią.
Ze służby emeryci i renciści takie wartości
też przejęli, jak cechy mądrości i szczerości,
którymi swe obecne drogi ścielą,
które ich łączą, a nie dzielą.
Nie od rzeczy jest więc zdanie,
że oni zasługują na społeczne uznanie,
które do aktywności będzie ich skłaniać,
a oni nie będą się tym zasłaniać.
Jest to ich słuszne życzenie,
a pomaga im w tym Stowarzyszenie,
które choć na emeryckiej strunie gra,
to wielu społecznych sympatyków ma.
Niech więc się spełnią najlepsze życzenia
dla emerytów i rencistów oraz ich Stowarzyszenia.
Niech to się niesie społecznym echem,
a ludzie niech ich darzą serdecznym
uśmiechem.
Autor
Kazimierz Otłowski
b. Dyrektor Biura
Dochodzeniowo-Śledczego KGP
Redakcja OBI serdecznie dziękuje Autorowi,
za uszanowanie naszego periodyku i powierzenie mu publikacji Jego utworu. Prosimy o
jeszcze, prosimy o więcej, gdyż - jak Pan spostrzegł przeglądając zapewne OBI - nie mamy
wielu tego rodzaju publikacji.
Jeżeli Pan poda Redakcji swój adres e-mail,
będziemy mogli komunikować się bez pośredników.
Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na nasze olsztyńskie łamy.
Jerzy K. Kowalewicz
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10 maja 2014 roku w lidzbarskim Kole SEiRP ogrodów działkowych.
to dzień integrowania się członków Stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sympatyków organizacji. Impreza jest ujęta w rocznym planie pracy
zarządu Koła i odbyła się w z góry zaplanowanym czasie i miejscu.
ym razem uczestnicy biesiady integracyjnej
przy grillu spotkali się na malowniczych terenach ogrodów działkowych przy ul. Kościuszki w
Lidzbarku-Warmińskim, mając do dyspozycji
cały budynek administracyjno-gospodarczy Zarządu ogrodów z wyposażeniem. To, że uczestnicy spotkania mogli gościć się w tak wspaniałym
miejscu i malowniczej scenerii jest zasługą między
innymi
Kol.
Włodka
Wakulukaemerytowanego komendanta powiatowego Policji, który jest członkiem miejscowego Koła SE i
RP i jednocześnie wiceprezesem Zarządu w/w

T

Z

godę na zorganizowanie w/w imprezy wyraził
też sam Prezes Zarządu Ogrodów Działkowych kol. Kazimierz Borkowski, zaprzyjaźniony z
wieloma emerytowanymi policjantami .Kolega
Kazimierz był honorowym gościem spotkania
integracyjnego w lidzbarskim Kole SE i RP.
Biesiada rozpoczęła się o godzinie 14.00 i trwała
do późnych godzin wieczornych. Uczestniczyło w
niej w sumie 27 osób. Kol, Kol. Krysi i Irkowi
Rubackim, Irenie i Cześkowi Duszakom za kompleksowe przygotowanie spotkania oraz pozostałym Koleżankom i Kolegom, którzy pomagali w
tym przedsięwzięciu Zarząd Koła i uczestnicy
imprezy mówią-DZIĘKUJEMY.
Tekst i zdjęcia:
Lucjan Fiedorowicz

Lidzbarskie Koło SEiRP na majówce.
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Zjazd Wojewódzki w Łodzi
W dniu 15 maja 2014 r.
w auli Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi odbył się Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Na zaproszenie
ustępującego zarządu w zjedzie uczestniczyli
następujący goście: insp. Dariusz Banachowicz
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp.
Renata Kasprzyk-Papierniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, mł. insp.
Ewa Rosoł - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi, nadkom. Jarosław Janus Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Łodzi, płk dr n. hum. Czesław Marmura
- Wiceprezes ds. socjalno zdrowotnych Zarządu
Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Ireneusz Mańko - Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
W zjeździe uczestniczyło 56 delegatów z
całego województwa w tym oraz czterech innych
uczestników z biernym prawem wyborczym.
Zjazd poprowadził Przewodniczący kol. Edward
Strzelecki, który dzięki profesjonalnym przygotowaniu i umiejętnościom, sprawnie przeprowadził
delegatów przez trudy przyjętego porządku obrad.
Obecni na zjedzie goście w ramach powitania w swoich wystąpieniach poruszyli między
innymi: insp. Renata Kasprzyk-Papierniak na
otwarcie zjazdu złożyła zebranym życzenia owocnych obrad, płk dr n. hum. Czesław Marmura
odczytał list gratulacyjny od łódzkiego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawił dokonania, potrzeby i zamierzenia Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w zakresie opieki zdrowotnej nad żołnierzami, funkcjonariuszami, weteranami i emerytami służb mundurowych oraz ich bliskich. Podkreślił również wagę
wspólnych działań organizacji zrzeszonych w
FSSM zmierzających do lobbowania na rzecz
realizacji naszych celów wśród polityków zainteresowanych służbami mundurowymi – lobbowanie ma wymiar niepolityczny ściśle powiązany z
reprezentowaniem naszej grupy interesu na

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 5(49) 2014

szczeblach najwyższych
władz w państwie, Wiceprezes ZG ZEiRP RP Ireneusz Mańko po złożeniu
życzeń delegatom przekazał na ręce Prezesa Zdzisława Pełki pamiątkową
tabliczkę.
Prezesem na kadencję w latach 2014 –
2018 został wybrany kol. Zdzisław Pełka, ponadto do prezydium wybrano: Edwarda Strzeleckiego, Leonarda Klimczaka, Stanisława Mikołajczyka, Mirosławę Słomińską, Marię Balsewicz, Zenona Smolińskiego, Zdzisławę TomaszewskąMatera oraz Piotra Brzezińskiego.
W trakcie zjazdu ogłoszono wyniki Konkursu „Na najładniejszą Kronikę 2013”. Pierwsze miejsce zajęła kronika koła w Wieruszowie,
drugie miejsce przypadło kronice koła w Pajęcznie, natomiast trzecie dla kroniki koła w Skierniewicach. Wyróżnienia otrzymały kroniki kół z
Łodzi i Sieradza. Dyplomy i puchary wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego. Kroniki zgłoszone
do konkursu wystawiono do wglądu na czas
obrad w auli Komendy Wojewódzkiej policji w
Łodzi.
Jako pierwszy nowemu prezesowi pogratulował wyboru przybyły na zjazd insp. Dariusz
Banachowicz - Komendant Wojewódzki Policji w
Łodzi w towarzystwie Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi nadkom.
Jarosława Janusa. Jednocześnie przekazał podziękowanie za dotychczasową współpracę, która będzie ściśle kontynuowana w następnych
latach. Zebranym delegatom życzył zadowolenia
z uczestnictwa w obradach oraz pomyślności w
życiu osobistym.
Po wyczerpani porządku obrad zakończono VII Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa łódzkiego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www. seirplodz.pl
Tekst i foto.
Piotr Brzeziński
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„Rodziny Policyjne 1939” obradowały.

W

dniu 22 maja 2014 r. w Sali Konferencyj- czący Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia
nej Komendy Głównej Policji w Warszawie „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pan Jarosław Olbryodbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie chowski.
Członków
Warszawskiego
Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939 r.” W spotkaniu uczestTekst: Piotr Brzeziński
niczył Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP
fot: Jarosław Olbrychowski
Zdzisław Pełka, który odznaczył Odznakami „Za
szczególne Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych” Honorowego Prezesa
Pana Tadeusza Konona oraz Prezesa Zarządu
Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pana Michała Krzysztofa Wykowskiego.
W krótkim przemówieniu podziękował za
wsparcie i znakomitą dotychczasową współpracę
dzięki, której oba stowarzyszenia pokrewną działalnością pomagają swoim członkom w pokonywaniu problemów życia codziennego oraz działają na rzecz integracji środowisk policyjnych.
Jednocześnie zadeklarował chęć dalszej współpracy między stowarzyszeniami.
W spotkaniu uczestniczył również Przewodni-
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POSIEDZENIE
PREZYDIUM ZG SEiRP

W

dniach 15-16 maja 2014 roku, odbyło się
wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego, tym razem w gościnnym mieście woj.
lubuskiego – jakim jest Zielona Góra. Gospodarzem posiedzenia był Klub Sportowy „Gwardia”,
a osobiście Wiceprezes ZG i zarazem Prezes ZO
w Zielonej Górze, Jan Papis.
Dwudniowe obrady, podzielone były na 4 sesje robocze, które odbywały się w godzinach
rannych i popołudniowych z przerwą obiadową.
W pierwszym dniu, obradom przewodniczył I
Wiceprezes ZG, Zdzisław Pietryka, natomiast w
drugim dniu, przewodnictwo obrad przejął Prezes ZG, Henryk Borowiński. W posiedzeniu
udział wzięli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście. Z ramienia GKR SEiRP z głosem
doradczym, uczestniczył Józef Piasecki.
Tematami obrad był m. in.:
 zapoznanie z poprawkami do Uchwały ZG Nr
8/2014 z dnia 11.04.2014 r., które wyczerpująco omówił Wiceprezes ZG, Jerzy Krawczyk
 informacja o spotkaniu z przedstawicielami
emerytów niemieckich służb mundurowych,
którą przedstawił Wiceprezes ZG, Jan Papis
 zatwierdzenie wniosków o dotacje z funduszu
OPP/Z. Pietryka/
 informacja o ilości delegatów na VII KZD/Z.
Pietryka/
 omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczych w ZW/ZO
 informacja dot. przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP w Soczewce.
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Oba ostatnie tematy były referowane i podane
szczegółowo do wiadomości członkom Prezydium
ZG przez przewodniczącego Komisji ds. przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delegatów- Wiceprezesa ZG, Jana Papisa.
Ważnymi tematami w czasie obrad, były też,
sprawy związane z obchodami 25 – lecia SEiRP i
nadania im odpowiedniej rangi oraz uroczystej
oprawy. Sprawy te referowali: Zdzisław Pietryka,
Lech Kazanecki i Janusz Borowiński .
Ostatnim punktem obrad było omówienia zasad i odpowiednie przygotowanie pocztów sztandarowych do ważnych uroczystości. Koncepcje
te przedstawił Lech Kazanecki, która będzie
przedstawiona do dyskusji na konwencjach
przedwyborczych, a następnie z ewentualnymi
poprawkami na VII KZD.
W czasie posiedzenia odbyło się też spotkanie
z zaproszonymi gośćmi - Zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp.
Sebastianem Banaszakiem i Z-cą Komendanta
Miejskiego Policji w Zielonej Górze, podkom. Mariuszem Sałkiem
Prezes ZG, Henryk Borowiński, kończąc dwudniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, podsumował jego wyniki, stwierdzając, że
prace nad przygotowaniem VII KZD oraz obchodów 25 lecia Stowarzyszenia przebiegają w sposób należyty, a powołane wcześniej zespoły,
działają aktywnie.
tekst - Zbigniew Kobryń
zdjęcia - Zdzisław Bartula
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D

zień 29 kwietnia 2014 r. wpisze się złotymi
zgłoskami w kronice nowo wybranego Zarządu Koła SEiRP w Żaganiu. Wychodząc naprzeciw
zgłoszonym na zebraniu postulatom członków
Koła, nawiązał ścisłą współpracę z Zarządem
Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Żaganiu.
W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli Zarządy obu zainteresowanych Kół. Stronę SEiRP
reprezentowali : Prezes Koła Tadeusz Trzos i
wiceprezes Roman Oleksiewicz, natomiast stronę Straży Pożarnej: Prezes Jan Zdunek i wiceprezes Piotr Szymański oraz pozostali członkowie Zarządu Koła.
Spotkanie odbyło się na gościnnym terenie nowocześnie wybudowanej Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Żaganiu.
W trakcie pierwszego spotkania w miłej atmosferze omówiono wstępnie założenia dotyczące
współpracy obu Kół, ze szczególnym uwzględnie-

19

niem aspektu turystyczno-rekreacyjnego, nie
zabrakło też tematów poważniejszych , współpracy i wymiany informacji na tematy nurtujące
oba środowiska.
Już na przełomie maja i czerwca br. zaplanowano wspólne spotkania pasjonatów piłki nożnej i
tenisa. W późniejszym czasie planowane będą
również inne formy współdziałania. Obie strony
wierzą , że nawiązana współpraca przyczyni się
do uatrakcyjnienia naszych Kół wśród członków,
jak i dotychczas nie zrzeszonych emerytów. Na
zakończenie spotkania, Prezesi obu Kół w towarzystwie pozostałych uczestników spotkania,
uściskiem dłoni – przypieczętowali nowo rozpoczętą współpracę.
Chciałoby się powiedzieć „więcej” i przyklasnąć
takim inicjatywom.
Tekst i zdjęcia:
Zbigniew Kobryń
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Elbląska bażanciarnia

W

niedzielę 3go maja 2014 roku o godz.
10:00 w Bażantarni elbląskiej zebrali się
chętni emeryci i renciści z miejscowego Koła
SEiRP. W sumie niewielka grupa chętnych bo
ok. 20 osób. Celem spotkania był spacer po Bażantarni zakończony piknikiem. Bażantarnia to
Miejski Park Leśny powstały na początku XIX w
zwany wówczas Vogelsag. Założył go były poseł
pruski w Petersburgu. Park do 1913 r położony
był poza miastem dopiero w tym roku tereny te
zostały włączone do miasta. Tereny Bażantarni
położone są na Wysoczyźnie Elbląskiej w przeciwieństwie do innej części miasta która leży na
Żuławach, przez co Elbląg ma ciekawe położenie
geograficzne.
Spacer przebiegał najpierw niemal po równinie
wzdłuż Srebrnego Potoku do Mostku Elewów,
gdzie odbył się krótki wypoczynek. Następna
część to już w górkę i z górki.
Następny odpoczynek odbył się przy historycznym obelisku pochodzącym z 1863 r.. Obelisk
poświęcony jest zmarłemu w tym właśnie roku
ówczesnemu propagatorowi wypoczynku w tym
właśnie parku – Augustowi Papau (1797- 1863)
członkowi i założycielowi Towarzystwa Miłośników Lasu Ptasi Śpiew, nauczycielowi gry na
fortepianie, organiście kościoła Najświętszej Marii Panny (obecnie to Galeria EL).
W trakcie spaceru uczestnicy wyprawy zapoznali
się z niektórymi legendami i historiami związanymi z Bażantarnią.
Spacer zakończył piknik który odbył się na ogrodach działkowych położonych w środku wspomnianego parku a gościł nas osobiście Prezes
naszego Koła Kol. Aleksander Kozłowicz

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 5(49) 2014

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i odznaki.
Spacer miał przyjemność prowadzić piszący te
słowa
Karol Wyszyński
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W

dniach 23-26.04.2014 r. Kolo PTTK
"Sieradzki Szwędaczek" działające przy
KPP w Sieradzu Komisją Turystyki w resorcie
spraw wewnętrznych oraz Zarządem Oddziału
PTTK w Sieradzu było organizatorem XXVIII Zlotu Aktywu Turystycznego w resorcie spraw wewnętrznych. Baza zlotu mieściła się w Ośrodku
Wypoczynkowym Sportowa Osada w Burzeninie.
Uczestnikami zlotu byli Członkowie Komisji Turystyki, członkowie Komitetów Organizacyjnych
resortowych imprez oraz delegaci z Kół PTTK
działających w jednostkach organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych. Honorowy patronat nad zlotem objęli:
Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki,
Jacek Walczak
- Prezydent Miasta Sieradza,
Jarosław Janiak - Wójt Gminy Burzenin,
Józef Kaczmarek - Burmistrz Gminy Uniejów,
Tomasz Woźniak - Wójt Gminy Wróblew,
Insp. Krzysztof Woskowski Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu,
Podinsp. Zbigniew Jagiełło Przewodniczący ZW
NSZZ Policjantów w Łodzi,
Zdzisław Pełka Prezes Zarządu Wojewódzkiego
w Łodzi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych.
W zlocie wzięło udział 54 uczestników
między innymi z Tarnowa, Ostrowa Wielopolskiego, Warszawy, Chełma, Gdańska, Chrzanowa, Legnicy, Kętrzyna, Płocka, Szczecina, Opola,
Pułtuska, Piły, Gorzowa Wielopolskiego oraz Sieradza.
Celem zlotu było między innymi. propagowanie
walorów historycznych, turystycznych i krajoznawczych woj. łódzkiego w tym szczególnie powiatu sieradzkiego oraz wymiana doświadczeń i
podnoszenie kwalifikacji przodowników i przewodników turystycznych.
Otwarcia zlotu dokonał Przewodniczący
Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych Kazimierz Rabczuk, wspólnie z komandorem zlotu Prezesem Koła PTTK "Sieradzki Szwę-
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daczek" Zbigniewem Sośnickim. W trakcie uroczystości otwarcia zlotu przekazana została na
ręce komandora zlotu Zbigniewa Sośnickiego
przechodnia statuetka zlotu przez poprzedniego
organizatora zlotu Józefa Wrzeszczyńskiego z
Płocka. Należy dodać, że każdorazowo zlot odbywa się od 28 lat w innym mieście Polski. W przyszłym roku odbędzie się w Szczecinie.
W otwarciu zlotu uczestniczyli; gospodarz
terenu Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak,
Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie mł. asp. Waldemar Skrobała.
Każdy z uczestników zlotu otrzymał koszulkę z logo XXVIII Zlotu Aktywu Turystycznego rsw znaczek zlotu oraz materiały promujące
teren naszego województwa.
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Szanowny Panie Starosto!
Serdecznie dziękuję za wyrazy uznania zawarte w Dyplomie. Przekonany jestem, że owo
uznanie, które na mnie spłynęło jest zasługą dobrego działania miejscowego Koła SEiRP i
jego prezesa Kol. Tadeusza Malinowskiego. Dyplom dla mnie jest uszanowaniem Koła i jego
działań w integrowaniu środowiska emerytów i rencistów Mrągowa.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
Jerzy K. Kowalewicz
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Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
Adres do korespondencji:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
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
Bank Zachodni WBK Oddział w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000

Okładka pierwsza: Bzy pod redakcyjnym balkonem
Okładka tylna: Zamek Olsztyński
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