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96-100 Skierniewice, ul. Rawska 6, 
e-mail: biuro@gamaskierniewice.pl, 

Tel/fax 46 832 11 04, 832 30 89, 833 37 84
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 
54 9297 0005 0182 2325 2010 0001

Transport: samolot 
Wylot:            Warszawa lub Katowice
Termin:           15.09-25.09 (10 nocy)
Świadczenia:     All Inclusive  (wszystko w cenie)
Dodatkowo:   PAKIET SENIOR (autokarowa wycieczka 
 do Warny, piesza wycieczka do 
 Monastyru Aładża,  program animacyjny)

Do 15.04   1970 PLN za osobę

Bez dodatkowych opłat, 
gwarancja niezmienności ceny
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dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

dostępnych na stronie internetowej 

www.seirp.pl
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SZANOWNY CZYTELNIKU!

Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Na 
zebraniu w kole wybieramy zarząd, komisję rewizyjną i delegatów na 
zjazd wojewódzki. To szansa na dokonanie oceny przeszłości i wytycze-

nia kierunków działania w przyszłości. Czy ją wykorzystaliśmy? Czy działa-
cze sprostali naszym oczekiwaniom? Jaka była frekwencja na zebraniu? Niech 
każdy sam odpowie na te pytania.

Niebawem rozpoczną się zjazdy wojewódzkie. Chociaż podstawą naszej 
organizacji są koła, to jednak wielkość SEiRP potrzebuje szczebla wojewódz-
kiego (okręgowego). Powinniśmy jednak wymagać, aby pełnił on funkcje 
usługowe wobec kół. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy członkowie pre-
zydium odwiedzają koła? Czy zbierają opinie i dzielą się nimi na szerszym 
forum? Weźmy to pod uwagę, wybierając zarządy wojewódzkie i delegatów 
na zjazd krajowy.

Prezydium Zarządu Głównego postanowiło dopełnić wszelkich starań
w przygotowanie zjazdu krajowego. Odbyły się dwa posiedzenia tego gre-
mium. Komisja zjazdowa kończy przygotowanie niezbędnych dokumentów. 
Wyznaczone są terminy i miejsca konwencji przedzjazdowych. To dobry pro-
gnostyk. Jednak o wszystkim zadecydują delegaci. Na lutowym posiedzeniu 
prezydium stwierdziło, że Stowarzyszenie jest neutralne politycznie. Prezes 
wydał decyzję zapobiegającą próbom podpisywania umów o współpracy
z partiami. 

Na początku marca odbył się II Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych. Nasza organizacja okazała się wiodąca. Obsadziliśmy stano-
wiska prezydenta, wiceprezydenta, skarbnika, sekretarza generalnego, prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej.

W konkursie na „Najaktywniejsze Koło w Kraju” Toruń zajął drugie miej-
sce. Jakie są tajemnice tego sukcesu? Szczegółowo wyjawił je Lech Kazane-
cki. Warto się z nimi zapoznać.

Śląscy działacze poszukują nowych pól działalności dla Stowarzyszenia. 
W Mysłowicach prezes koła Mieczysław Skowron zaproponował utworzenie 
Rady Seniorów w mieście, a prezydent Edward Lasok spotkał się w tej spra-
wie z wnioskodawcą. Rzecznik prasowy zarządu wojewódzkiego Adam K. 
Podgórski zwrócił uwagę na możliwość skorzystania z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich i programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. 

Tradycyjnie polecam wywiad z generałem. Tym razem poznamy bliżej
Komendanta Stołecznego nadinsp. Dariusza Działo. Komendant podjął się
niełatwego zadania, gdyż kieruje najtrudniejszym garnizonem. Ma wiedzę,
doświadczenie, wizję, więc ma wyniki.

Redaktor
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Jakie jest Pana hobby?
Wracając do domu w Lublinie przede wszyst-
kim chcę się nacieszyć rodziną. Swój wol-
ny czas niemal w całości poświęcam żonie
i dwóm córkom (14 i 18 lat) oraz naszemu 
ulubieńcowi – yorkowi Fancie. Nie unikam 
prac domowych, a zwłaszcza prac w ogrodzie, 
co w efekcie bardzo mnie relaksuje. To moja 
pasja. Lubię też jeździć rowerem, najlepiej na 
dłuższych trasach 50-70 km.

Jakiej muzyki Pan słucha?
Lubię muzykę współczesnych wykonawców, od 
rocka, poprzez pop do muzyki poważnej. Senty-
mentem darzę kapele, które mógłbym określić
jako towarzyszy lat młodzieńczych, między in-
nymi Dire Straits, U2, Metallica, Guns N’ Ro-
ses, Aerosmith oraz zespoły polskie lat 80.

Ulubiony wykonawca?
Mark Knopfl er z zespołu Dire Straits, w mojej 
i chyba nie tylko mojej ocenie, jeden z najlep-
szych gitarzystów wszech czasów. 

Jaką literaturę Pan czyta?
Zakres obowiązków sprawia, że czas spędzony
z książką w ręku traktuję troszkę jako rarytas. 
Za to staram się być na bieżąco z wiedzą o wy-
darzeniach w Polsce i na świecie. Wykorzystuję
te nieliczne wolne minuty, aby zerknąć w prasę
codzienną i tygodniki polityczno-społeczne.

Ulubiony fi lm?
Gladiator Ridleya Scotta oraz… wszystkie 
części Shreka ze świetnym Jerzym Stuhrem, 
który użyczył swojego głosu sympatycznemu 
kłapouchowi.

Komu Pan kibicuje?
Może to zabrzmi przewrotnie, ale kobietom moje-
go życia, aby wytrzymały z mężem i ojcem, który 
na co dzień jest daleko, ale zawsze o nich myśli.

Dlaczego został Pan policjantem?
Po części dlatego, że zawsze chciałem być
policjantem. Wychowałem się na Kojaku i 07
zgłoś się. Ale tak naprawdę ta praca mnie fa-
scynowała. Może odezwała się również chęć
kontynuacji tradycji rodzinnej. Mój ojciec był
szeregowym milicjantem i służył w Lublinie.

Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w poli-
cji?
Był pełen emocji. Nowe twarze, nowi koledzy 
i świadomość, że nie będzie łatwo sprostać
wszystkim wyzwaniom, ale jednocześnie sa-
tysfakcja ze spełnienia kolejnego marzenia.

Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan 
zapamiętał (najmilsze, najgorsze)?
Tych wydarzeń pozytywnych i negatywnych 
podczas codziennej służby było bardzo dużo.
Jednak najbardziej w pamięci utkwiło zda-
rzenie związane ze śmiercią w wypadku sa-
mochodowym trzech Kolegów z Lubelskiego 
Zarządu Centralnego Biura Śledczego. To było
bardzo traumatyczne przeżycie.

Jak przebiegała kariera Pana Generała w po-
licji?
Służbę w policji rozpocząłem w 1988 r. Pracę
w pionie kryminalnym Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Lublinie, jako asystent wydzia-
łu operacyjno-rozpoznawczego, rozpocząłem
w 1992 r., aby z czasem realizować zadanie 
w pionie narkotykowym i Centralnym Biurze 
Śledczym, gdzie piastowałem różne stanowi-
ska do naczelnika zarządu Centralnego Biura 
Śledczego KWP w Lublinie. W styczniu 2008 r. 
zostałem zastępcą komendanta wojewódzkie-
go policji w Radomiu do spraw kryminalnych, 
a pięć miesięcy później zostałem mianowany 
na stanowisko komendanta wojewódzkiego 
policji w Lublinie. W listopadzie 2011 r. z rąk
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

WYWIAD
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otrzymałem nominację na stopień generalski. 
Od 2012 r. byłem śląskim komendantem wo-
jewódzkim policji, a od 19 kwietnia 2013 r. je-
stem komendantem stołecznym policji.

Jakie są różnice w kierowaniu policją lubel-
ską, śląską i stołeczną?
Każdy garnizon posiada swoją odrębną specy-
fi kę, dlatego też wymaga to indywidualnego 
podejścia. Lubelszczyzna to trzecie co do wiel-
kości województwo w Polsce, z małym uprze-
mysłowieniem. Granica Unii Europejskiej 
(Białoruś i Ukraina) generuje przestępczość
transgraniczną w postaci przemytu różnego ro-
dzaju towarów zarówno przez cudzoziemców, 
jak też mieszkańców województwa.

Z kolei region śląski i służba w KWP w Ka-
towicach to inna specyfi ka zadań. Najbardziej 
uprzemysłowiony region kraju generuje prze-
stępczość kryminalną, zarówno tę przeciwko 
życiu i zdrowiu, jak też ukierunkowaną na za-
bór mienia, korupcję i przestępczość gospodar-
czą. Duże zurbanizowanie to również ogromne 
wyzwanie dla pionu ruchu drogowego. Jeśli do 
tego dodamy ponad 500 różnej wielkości klu-
bów piłki nożnej funkcjonujących na Śląsku,
to nie zabraknie zadań prewencyjno-operacyj-
nych związanych z zabezpieczeniem imprez 
masowych.

Tak też jest w przypadku stołecznego garnizo-
nu, którym kieruję już prawie rok. To tu swoją
siedzibę ma większość instytucji rządowych
i przedstawicielstw dyplomatycznych. To tu 
przyjeżdżają przedstawiciele związków zawo-
dowych i organizacji społecznych, aby brać
udział w zgromadzeniach oraz manifestacjach 
i demonstrować swoje poglądy. Moje poprze-
dnie doświadczenia z pracy jako komendanta 
wojewódzkiego policji w Lublinie i Katowi-
cach pozwalają mi spojrzeć na sprawy w wielu 
aspektach, co pomaga mi w sprawnym działa-
niu i podejmowaniu decyzji.

1953 zabezpieczone imprezy i zgromadzenia, 
ponad 48500 godzin pilotaży policjantów ru-
chu drogowego, 1016863 podjętych interwen-

cji w 2013 roku, czyli średnio co 31 sekund sto-
łeczni policjanci podejmowali interwencję. Jak 
widać jest to potężne wyzwanie dla wszystkich 
funkcjonariuszy naszego garnizonu.

Co jest największym problemem dla policji 
w Warszawie i okolicznych powiatach?
Tak, jak wcześniej wskazałem, Warszawa od 
lat jest w czołówce polskich miast, w których 
trzeba zabezpieczać największą liczbę imprez 
masowych i zgromadzeń publicznych, co po-
woduje duże zaangażowanie sił i środków po-
licyjnych. Ważnym problemem jest też zapew-
nienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Choć w ostatnich latach odnotowano spadek 
liczby wypadków drogowych, to jednak w mi-
nionym roku nastąpił wzrost tych zdarzeń.
Zwiększyła się też liczba osób rannych i za-
bitych w wypadkach drogowych oraz liczba 
kolizji. Skróciliśmy w 2013 roku czas reakcji 
funkcjonariuszy ruchu drogowego z 50 – do 
21 minut, jednak wymaga to dalszej wytężonej
pracy.

Pomimo wielu zadań związanych w tzw. pre-
wencyjnym zabezpieczeniem różnych zgro-
madzeń, imprez artystycznych itp., pamiętać
musimy również o codziennej pracy. Musi 
być ona ukierunkowana na zwiększenie ilości
kontroli drogowych, celem wyeliminowania 
z ruchu niesprawnych pojazdów, nietrzeźwych
kierowców, a także na reakcje wszelkiego ro-
dzaju naruszeń przepisów ruchu drogowego. 
Do tego również niezbędne są działania eduka-
cyjno-profi laktyczne, które będą wpływać na 
kształtowanie właściwych postaw w zakresie 
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, jak 
i seniorów. Przykładem takich działań są cho-
ciażby inicjatywy pod nazwą „Bezpieczny pie-
szy”, „Kieruj się rozsądkiem”, czy „Bezpiecz-
nie po czterdziestce”. 

Czy na działania policji warszawskiej jest wy-
wierana presja polityków?
Jako instytucja jesteśmy stale oceniani. Jest to 
wpisane niejako w specyfi kę naszego zawodu. 
My jednak wykonujemy przypisane nam za-
dania z całą odpowiedzialnością, sumiennoś-
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cią i profesjonalizmem w działaniu. Policja, 
w tym komenda stołeczna, realizuje priorytety 
ministra spraw wewnętrznych w podnoszeniu 
poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju. Ich 
realizacja łączy się oczywiście z wypełnie-
niem oczekiwań, jakie się w nas pokłada, ale 
można to określić jako zdrowy doping służący
lepszej efektywności działań, a nie przeszkodę
w osiągnięciu wyznaczonego celu.

W Polsce działalność policji dobrze ocenia 
68% obywateli, a 66% uważa jej działania za 
skuteczne (VI edycja Polskiego Badania Prze-
stępczości – styczeń 2013 r.). Trzy czwarte Po-
laków nie boi się spacerować po zmroku. Jak 
jest na terenie działania KSP (w Warszawie)? 
Czy rosną oceny stołecznej policji i społeczne
poczucie bezpieczeństwa?
Mieszkańcy Warszawy dobrze oceniają pracę
policji. Zwiększa się systematycznie liczba 
osób, które czują się bezpiecznie w miejscu 
swojego zamieszkania. To efekt skutecznej 
i rzetelnej pracy funkcjonariuszy oraz współ-
pracy stołecznej policji z lokalną społecznoś-
cią. Zależy nam na tym, by cieszyć się społecz-
nym zaufaniem i autorytetem. Kontynuujemy 
dialog z mieszkańcami podczas debat społecz-
nych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 122 
debaty społeczne (18 w dzielnicach i 104 na 
poziomie lokalnym). Wzięło w nich udział
cztery tysiące uczestników. Dla lokalnej spo-
łeczności ogromne znaczenie ma także współ-
praca z dzielnicowymi (podkreślano to także
podczas debat). Dużą wagę przykładam do tej 
służby. Zależy mi na tym, by dzielnicowi byli 
źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w rejonie, 
byli rozpoznawani w terenie i zawsze służyli
mieszkańcom pomocą, by byli otwarci i wraż-
liwi na ludzkie problemy oraz cieszyli się spo-
łecznym zaufaniem. Zależy mi, by przynosili 
wsparcie – od doraźnej jednorazowej pomocy 
poprzez oddziaływanie długoterminowe – 
wpływające bezpośrednio na poczucie bezpie-
czeństwa poszczególnych mieszkańców.

Jaki jest poziom i zróżnicowanie przestępczo-
ści w Warszawie i sąsiednich powiatach? Któ-
re kategorie przestępstw stanowią zagrożenie

dla lokalnych społeczności? Czy obserwuje 
się rosnącą dynamikę niektórych kategorii? 
Jak przedstawia się wykrywalność w dzielni-
cach i powiatach?
W minionym roku stołeczni policjanci interwe-
niowali ponad milion razy, średnio co 31 se-
kund. Najwięcej interwencji dotyczyło miejsc 
publicznych. Zdecydowanie mniej lokalowych 
i domowych dotyczących przemocy w rodzi-
nie. Odnotowaliśmy o ponad 3 tysiące mniej 
przestępstw niż w 2012 r. Mniej było prze-
stępstw kryminalnych. Spadła liczba zabójstw, 
bójek i pobić, kradzieży z włamaniem oraz kra-
dzieży cudzej rzeczy. O 2% (56 przypadków) 
zwiększyła się liczba kradzieży pojazdów. 
Stołeczni policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości samochodowej rozbili 67 
dziupli, odzyskali 272 samochody, zatrzymali 
222 podejrzewanych sprawców kradzieży sa-
mochodów, zarzuty postawiono 159 podejrza-
nym, wykryto 275 kradzieży aut. Niewielki 
wzrost odnotowaliśmy w kategorii uszczerbek 
na zdrowiu. Wiele z tych zdarzeń ma jednak 
miejsce poza bezpośrednim obrębem działania
policji. Do przestępstw tych dochodzi często
w mieszkaniach, domach, w trakcie organi-
zacji imprez towarzyskich. Największym wy-
zwaniem jest nadal opracowanie i wdrożenie
do codziennego stosowania sprawdzonych na-
rzędzi pozwalających na wzrost efektywności
procesu wykrywczego. Dużą wagę przywią-
zuję do podejmowanych przez policjantów 
działań prewencyjnych, skutecznej pracy służb
kryminalnych oraz efektywnych działań poli-
cjantów „dochodzeniówki”.

Jak Pan ocenia kadrę kierowniczą?
Dużą wagę przywiązuję do rzetelnej pracy 
i efektywnego działania. Tego oczekuję zarów-
no od kadry kierowniczej, jak i policjantów 
oraz pracowników policji. Ich ciężka praca 
przynosi wymierne rezultaty. Wymagam od 
przełożonych każdego szczebla, aby angażo-
wali się w realizację zadań, które zlecają swo-
im podwładnym. W ramach właściwego nad-
zoru muszą ich odpowiednio ukierunkować,
kontrolować postęp, a kiedy jest to potrzebne  
– wesprzeć radą i swoim doświadczeniem.

WYWIAD
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Jakie jest zainteresowanie służbą w policji? 
Czy kandydaci są w większości z Warszawy? 
Czy są braki kadrowe? 
Z roku na rok obserwujemy wzrost zaintere-
sowania służbą w policji. Pracę w komendzie 
stołecznej pragną podjąć nie tylko mieszkań-
cy Warszawy. Obecnie sytuacja kadrowa jest 
unormowana. W 2013 roku odeszło ze służby
265 policjantów. Natomiast przyjęliśmy 584 
nowych funkcjonariuszy i na 31.12.2013 wa-
kat w garnizonie wyniósł 4,7% (469 osób). Jest 
to najniższy wskaźnik wakatu od wielu lat.

Czy motywy wstąpienia do policji zmieniają
się?
Coraz więcej kandydatów widzi w służbie
w policji nie tylko ciekawy zawód, ale także
bezpieczeństwo fi nansowe. Często przychodzą
do nas młodzi ludzie z wyższym wykształce-
niem i znajomością języków obcych. Niektó-
rzy decydują się na służbę zachęceni doświad-
czeniami swoich znajomych lub rodziny. Oni 
także swoje przyszłe życie chcą na stałe zwią-
zać z policją.

Ministerstwo przygotowało projekt ustawy, 
który likwiduje III grupę inwalidzką i obniża
o 20% płacę za okres zwolnienia lekarskiego. 
Czy obserwuje się wzmożoną rezygnację ze 
służby doświadczonych policjantów?
Każda zmiana przepisów emerytalnych rodzi 
niepokój w środowisku policyjnym, nie mniej 
jednak obecnie nie obserwujemy wzrostu licz-
by osób decydujących się na odejście ze służ-
by. Bardzo ważna jest w tym przypadku kwe-
stia czytelnego i jednoznacznego przekazu, 
który sprawi, że wszyscy zainteresowani będą
otrzymywali rzetelne informacje, nie budzące
niepotrzebnych wątpliwości.

Jak układa się współpraca z administracją
państwową i samorządową w Warszawie i po-
wiatach?
Od lat możemy liczyć na wsparcie naszych 
działań ze strony władz miejskich i rządo-
wych. Bez wzajemnej współpracy trudno 
byłoby realizować ustawowe zadania i dbać
o bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki wspar-

ciu fi nansowemu samorządowców, na ulicach 
Warszawy pojawia się więcej policjantów 
w ramach służb ponadnormatywnych. Na po-
moc możemy liczyć także przy realizacji pro-
jektów infrastrukturalnych. 

W jaki sposób można wykorzystać w policji 
wiedzę i doświadczenie emerytowanych poli-
cjantów?
To bardzo ważne pytanie. Wśród odchodzą-
cych na emeryturę policjantów są osoby po-
siadające ogromną, wręcz ekspercką wiedzę
w dziedzinie, którą zajmowali się przez wiele 
lat. Warto podejmować działania, które pozwo-
liłyby na jej dalsze wykorzystanie, między in-
nymi w zakresie szkoleń dla młodych adeptów 
służby policyjnej lub na płaszczyźnie, którą
moglibyśmy określić jako doradczą.

Jak Pan ocenia relacje z naszym Stowarzysze-
niem?
Każdy z nas słyszał zapewne słowa, że poli-
cjantem się nie bywa, policjantem się jest. Jest 
się nim w każdym miejscu i w każdym czasie. 
Często również po zakończeniu czynnej służ-
by. Ważne jest dla nas utrzymanie stałego kon-
taktu ze środowiskiem byłych policjantów, aby 
podtrzymać więź zawodową i korzystać z wie-
dzy doświadczonych kolegów. 

Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skiero-
wanych do emerytów i rencistów policyjnych.
Dziękuję za interesujące informacje i życzę
w imieniu czytelników sukcesów w służbie
i szczęścia w życiu osobistym.
Szanowni Państwo, pragnę podziękować za 
wasz trud i staranie, które włożyliście w cza-
sie pełnienia służby w naszej formacji. Życzę
Wam zdrowia, pogody ducha i życia bez co-
dziennych trosk. Życzę Wam również, abyście
jak najdłużej pozostawali aktywni na polu 
integracji naszego środowiska. Wiem, że dla 
wielu funkcjonariuszy pozostających w stanie 
spoczynku przyjaźnie z czasów służby i możli-
wość ich dalszej pielęgnacji są równie ważne,
jak więzy rodzinne.

Janusz Borowiński

WYWIAD
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POSIEDZENIA
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

W dniach 17-18 stycznia odbyło się posie-
dzenie Prezydium Zarządu Głównego, które pro-
wadził prezes Henryk Borowiński. Uczestniczył
w nim także z ramienia GKR Józef Piasecki, pre-
zesi zarządów wojewódzkich: Andrzej Czopek 
z Krakowa i Ryszard Łubiński z Warszawy oraz 
rzecznik prasowy ZG Janusz Borowiński.

Prezes ZG stwierdził, że prezydium w 2013 
roku wykonało zaplanowane zadania. Stowarzy-
szenie jest aktywne. Utrzymaliśmy, po ciężkich 
bojach, fundusz socjalny w dotychczasowej wy-
sokości, w dobrej kondycji są fi nanse ZG, wzra-
sta liczba członków Stowarzyszenia, coraz wię-
cej środków pozyskujemy z odpisu 1% na OPP, 
osiągnięcia odnotowały komisje problemowe, za-
awansowane są przygotowania do VII Krajowego 
Zjazdu Delegatów. 

W naszej organizacji wyróżnia się małopol-
skie SEiRP. Nie dziwi zatem wyróżnienie po-
chwałą dwóch działaczy z tego województwa: 
wiceprezesa ZG Jerzego Krawczyka i prezesa 
ZW Andrzeja Czopka. Jerzy Krawczyk kieruje 
komisją prawną. Stworzył zespół kompetentnych 
współpracowników na czele z Heleną Giemzą
i Julianem Czajką, wspomagał PZU w weryfi -
kacji umów, konsultuje zmiany w statucie. An-
drzej Czopek jest prezesem największej w kraju 
ponadtrzytysięcznej organizacji, która ma koła
w każdym powiecie i utrzymuje bardzo dobre 
kontakty z policją. Pochwałę otrzymali także Jan 
Papis i Ryszard Łubiński. Nasz wielce zasłużony 
działacz – wiceprezes ZG – wkłada wiele wysiłku 
w przygotowanie zjazdu, a okręg zielonogórski, 
któremu przewodzi, ma największy odsetek eme-
rytów w Stowarzyszeniu. Prezes ZW w Warsza-
wie Ryszard Łubiński uporządkował struktury 
stołecznej organizacji.

Przewodniczący komisji statutowej Edward 
Trzepizur zaprezentował projektowane zmiany 
w statucie i ordynacji wyborczej. Statut jest zbyt 
obszerny, gdyż zawiera szereg szczegółowych za-
pisów, i są w nim sprzeczności. Komisja usunie 
wady, a projekt przedstawi na konwencjach wy-

borczych. Dyskusję wywołały propozycje ujed-
nolicenia struktury Stowarzyszenia na szczeblu 
okręgu, liczebności i składu zarządu głównego, 
biernego prawa wyborczego. Ordynację wybor-
czą po niewielkich poprawkach prezydium za-
twierdziło.

Skarbnik ZG Antoni Pietraszewski omówił
prowizorium budżetowe. Mamy nadwyżkę fi nan-
sową i w bieżącym roku przewiduje się jej po-
większenie.

Miarą zaangażowania naszych członków 
w działalność Stowarzyszenia jest zbieranie i po-
dział środków z OPP. Prezydium postanowiło
rozpropagować odpis 1% w kołach, zachęcić do 
pisania wniosków o udzielenie pomocy z tego 
funduszu oraz pozyskiwać fundusze z innych 
źródeł.

Na zakończenie prezes ZG omówił kierunki 
pracy na następne lata. Nie powinniśmy wsty-
dzić się sukcesów, popularyzujmy osiągnięcia, 
jednoczmy się wokół celów i zadań. Okazją bę-
dzie 25-lecie Stowarzyszenia. Wyjdźmy z cienia, 
wchodźmy do rad senioralnych; tę formę aktyw-
ności zapoczątkował prezes mysłowickiego koła
SEiRP na Śląsku. Kandydujmy do samorządu 
terytorialnego, popierajmy tych polityków, któ-
rzy nam sprzyjają. Aktywizujmy działaczy, mo-
dyfi kując regulamin konkursu na najlepsze koło. 
Nie zapominajmy, że człowiek jest dla nas naj-
ważniejszy.

14 lutego odbyło się drugie w tym roku po-
siedzenie Prezydium Zarządu Głównego, które 
prowadził prezes Henryk Borowiński. Porządek 
obrad przedstawiał się następująco: realizacja po-
stanowień poprzedniego posiedzenia prezydium, 
plan pracy ZG i prezydium w bieżącym roku, ter-
minowość składek członkowskich, postępy prac 
Komisji ds. Przygotowania VII Krajowego Zjaz-
du Delegatów, informacja o programie ubezpie-
czeniowym PZU, II Kongres Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych, pytanie prejudycjalne
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Na posiedzenie zaproszono: Zdzisława Czarne-
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ckiego, Ryszarda Łubińskiego, Zdzisława Bartu-
lę, Józefa Piaseckiego, Helenę Grabiec, Janusza 
Borowińskiego.

I wiceprezes Zdzisław Pietryka omówił re-
alizację postanowień styczniowego posiedze-
nia prezydium. Na naszej stronie internetowej 
umieszczono apel o wpłatę 1% na OPP SEiRP, 
zamówiono płytki okolicznościowe na 25-lecie 
Stowarzyszenia, komisja organizacyjna zmody-
fi kuje regulamin konkursu na najaktywniejsze 
koło w kraju. Zaprezentował także plan pracy ZG 
i jego prezydium.

Skarbnik Antoni Pietraszewski dokonał ana-
lizy składek odprowadzanych przez zarządy wo-
jewódzkie i okręgowe w latach latach 2011-2013, 
z której wynika, że w większości zarządów nie 
ma zaległości. Prezes H. Borowiński zasugerował
wykorzystanie rozliczenia składek przez GKR. 

Wiceprezes ZG, przewodniczący komisji 
przygotowującej VII KZD Jan Papis stwierdził,
że niemal wszystkie materiały są już przygotowa-
ne. Największe zainteresowanie wzbudził projekt 
nowego statutu, którego fałszywe wersje są roz-
powszechniane w Internecie. Prezes ZG postano-
wił rozesłać członkom prezydium do konsultacji 
ten autoryzowany przez siebie dokument. 

Członek prezydium Józefa Łozińska przed-
stawiła dane liczbowe o programie ubezpiecze-
niowym PZU „SEiRP 2009”. Objętych jest nim 
ok. 6 tysięcy naszych emerytów i rencistów. 
W ubiegłym roku największy przyrost ubezpie-
czonych nastąpił w ZO w Zielonej Górze, a naj-
większy spadek – w ZW w Warszawie.

Na posiedzenie zaproszono naszą emerytkę
Joannę Szczepańską, która zaproponowała bieg 
po zdrowie z udziałem członków Stowarzysze-
nia. Postanowiono rozważyć tę propozycję po 
przedstawieniu koncepcji zawodów.

Na początku marca odbędzie się kongres 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. 
Na ostatnim posiedzeniu ZG SEiRP wybrano 12 
delegatów. Prezydium spośród nich rekomenduje 
na: prezydenta federacji Zdzisława Czarneckie-
go, wiceprezydenta Henryka Borowińskiego, 
przewodniczącego GKR Zdzisława Pietrykę,
skarbnika Ewę Grzegorczyk. 

Zdzisław Czarnecki zapoznał zebranych 
z osiągnięciami i niepowodzeniami FSSM oraz 
planowanymi działaniami, a w szczególności, 
czym zaskoczył zebranych, optował za podpisa-
niem współpracy z jedną z partii. Nikt z obec-
nych nie poparł tego zamiaru, a H. Borowiński, 
J. Krawczyk, L. Orkisz i J. Borowiński byli sta-
nowczo przeciwni. Prezes ZG oświadczył, że
Stowarzyszenie jest neutralne politycznie.

Prezydium powołało komisję ds. obchodów 
25-lecia SEiRP pod kierownictwem Z. Pietryki 
oraz członków: H. Grabiec i J. Borowińskiego. 
Będziemy także brać udział w uroczystościach 
95-lecia policji. 

Wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk poinformo-
wał o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE w Luksemburgu pytania prejudycjalnego, 
które jest ostatnią szansą przywrócenia zmniej-
szonych, ustawą z 2009 roku, emerytur.

Janusz Borowiński
Zdjęcia: s. 33

II KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

7 marca w Warszawie odbył się II Kongres 
FSSM RP, na którym wybrano nowe władze.
Obrady otworzył prezydent federacji, hono-
rowy prezes ZG SEiRP Zdzisław Czarnecki, 
a prowadził – Henryk Grobelny, wiceprezes 
ZG naszego Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności federacji za 
lata 2009-2013 przedstawił prezydent. W dys-

kusji prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński
podkreślił nasze osiągnięcia w obronie fundu-
szu socjalnego. Współdziałaliśmy z bratnimi 
stowarzyszeniami straży pożarnej i granicz-
nej, służby więziennej, generałów i komen-
dantów policji. Był to sukces całej federacji. 
Uzyskaliśmy wsparcie stowarzyszeń z zagra-
nicy. Zacieśniliśmy współpracę ze związkami
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zawodowymi policji. Federacja powinna być
uczestnikiem konsultacji w sprawach nas do-
tyczących z kierownictwem resortów: spraw 
wewnętrznych, obrony i sprawiedliwości. Pro-
pagujmy tradycje naszych służb, bądźmy przy-
jaźni i pomocni, unikajmy postawy roszczenio-
wej. W jedności siła! Wystąpienie spotkało się
z uznaniem zebranych. 

Z. Chwaliński ze Stowarzyszenia Generałów 
Policji RP postulował pogłębienie badań losów 
funkcjonariuszy podczas II wojny światowej. J. 
Kwiecień, prezes ZG Krajowego Związku Eme-
rytów i Rencistów Służby Więziennej, bardzo 
dobrze ocenił relacje z ministerstwem sprawied-
liwości i zakładem emerytalnym. Przykładem 
integracji stowarzyszeń są „Białe soboty” w Ło-
dzi. Postulował awansowanie emerytów w stop-
niach bez skutków fi nansowych. Sekretarz ge-
neralny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
J. Kacprzak oświadczył, że jego organizacja nie 
napotyka na trudności we współpracy z pionem 
wychowawczym MON, w przeciwieństwie do 
zakładu emerytalnego. Wskazał na starzenie 
się członków związku i problemy z tym zwią-
zane, skrytykował biuletyn i stronę internetową
federacji, sprzeciwił się współpracy z partiami 
politycznymi. Prezes Związku Emerytów i Ren-

cistów Straży Granicznej M. Kosmaty był za 
zdynamizowaniem federacji. Zarząd powinien 
sprecyzować zadania osób funkcyjnych i po-
wołać zespoły problemowe. A. Duda z SEiRP 
podzielił się swoimi doświadczeniami z okresu 
przewodniczenia związkowi zawodowemu po-
licjantów. 

Wybrano 25-osobowy zarząd federacji, 
10-osobowe prezydium i 7-osobową komisję re-
wizyjną. Prezydentem został ponownie Z. Czar-
necki (SEiRP), wiceprezydentami: H. Boro-
wiński (SEiRP), Z. Przeszłowski (Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego), A. Piątkowski 
(Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP), J. Kwiecień (Krajowy Związek Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej) i M. Otrębski 
(Stowarzyszenie Generałów Policji RP), se-
kretarzem generalnym J. Kruszyński (SEiRP), 
skarbnikiem E. Grzegorczyk (SEiRP), człon-
kami prezydium H. Grobelny (SEiRP) i J. Pyr-
cak (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej), przewodniczącym komisji 
rewizyjnej Z. Pietryka (SEiRP), a członkami 
m.in.: Z. Bartula (Stowarzyszenie Komendan-
tów Policji) i J. Papis (SEiRP).

Janusz Borowiński
Zdjęcie: s. 33

 18 lutego w siedzibie Zarządu Głównego
SEiRP w Warszawie odbyło się robocze spot-
kanie z kierownictwem Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSW, który reprezentowali: dy-
rektor Artur Wdowczyk, zastępca naczelnika 
Wydziału Analiz i Współpracy Międzynaro-
dowej Zofi a Chojnacka, główny specjalista 
tego wydziału Robert Stebnicki. Ze strony 
Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli: 
prezes ZG Henryk Borowiński, wiceprezes ZG 
Zdzisław Pełka, prezes ZW w Warszawie Ry-
szard Łubiński, kierownik biura ZG Zdzisław
Bartula.

W rozmowach poruszono: rewaloryzację
świadczeń emerytalno-rentowych, wystawia-
nie legitymacji dla osób pobierających renty 

SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM ZER MSW
rodzinne, udzielanie przez ZER informacji 
dla zarządów wojewódzkich i okręgowych, 
wykorzystanie – dla celów marketingowych 
Stowarzyszenia – poczty zakładu emerytalno
-rentowego kierowanej do świadczeniobior-
ców, dokonywanie przez ZER odpisu 1% od 
podatku dochodowego na rzecz SEiRP na 
podstawie oświadczenia emeryta-rencisty. 
Dyrektor A. Wdowczyk pozytywnie od-
niósł się do udzielania przez ZER informa-
cji. W pozostałych kwestiach istnieją barie-
ry prawne ograniczające działanie zakładu. 
Przygotowywane są zmiany legislacyjne 
dotyczące legitymacji rodzinnych i odpisu 
z podatku na rzecz Kościoła. Nie przewiduje 
się w najbliższym czasie zmiany zasad rewa-
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loryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, 
tym bardziej, że w opinii społeczeństwa pa-
nuje przekonanie, że są one i tak wyższe od 
świadczeń w powszechnym systemie. R. Łu-
biński przedłożył dyrektorowi projekt pisem-
nej prośby o podanie danych o wysokości 
średniej emerytury byłych pracowników SB, 
gdyż jest zawyżana przez polityków i par-
lamentarzystów. A. Wdowczyk stwierdził,
że nie dysponuje danymi, o które prosimy, 
i udzieli pisemnej odpowiedzi. Pani Z. Choj-
nacka wskazała na możliwość umieszczenia 

na stronie ZER MSW linku, umożliwiającego 
odwiedzającym stronę zakładu przekierowa-
nie na stronę SEiRP. 

Podsumowując spotkanie H. Borowiński
stwierdził, że należy je ocenić pozytywnie. Za-
prosił dyrektora A. Wdowczyka na VII Krajo-
wy Zjazd Delegatów. Dyrektor w odpowiedzi 
zaproponował, aby następne spotkanie odbyło
się w siedzibie ZER MSW. Propozycja została
przyjęta.

Zdzisław Bartula
Zdjęcie: s. 33

30 stycznia prezes ZG Henryk Borowiński
wraz z członkiem prezydium Lechem Kazane-
ckim spotkali się z działaczami Zarządu Okrę-
gowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim: 
prezesami Wojciechem Trzecieckim i Włodzi-
mierzem Alamą.

Działacze wystąpili z inicjatywą zaopieko-
wania się grobem przedwojennego zastępcy
Komendanta Głównego Policji Państwowej
nadinsp. Henryka Wardęskiego. Grób znajduje 
się na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim. 
Wymagać to będzie nakładów fi nansowych 
i działań organizacyjnych. Zajmie się tym na 
najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny.

WIZYTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zbliżająca się XXV rocznica SEiRP zobo-

wiązuje do podjęcia szeregu działań uświetnia-
jących ten jubileusz. Stąd też wizyta w Cera-
mice Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim, 
która na nasze XX-lecie wykonała pamiątkowe
kafl e. Nieco zmienione wstępnie zamówiliśmy, 
korzystając z przychylności współwłaściciela
fi rmy Leszka Wysockiego. Duża w tym zasłu-
ga piotrkowskich działaczy, którzy współpra-
cują z różnymi podmiotami funkcjonującymi
w społeczności lokalnej.

Lech Kazanecki
Zdjęcie: Włodzimierz Alama, s. 33

22 stycznia prezes ZG Henryk Borowiński
spotkał się z zarządem koła w WSPol w skła-
dzie: prezes Ryszard Gidziński, wiceprezes 
Zbigniew Nowakowski, wiceprezes Wojciech 
Ostrycharz, sekretarz Danuta Kubiak, skarb-
nik Henryk Radomski, członek zarządu Ewa 
Czerw oraz rzecznik prasowy ZG Janusz Bo-
rowiński. Prezes ZG poinformował zebranych 
o osiągnięciach i zamierzeniach władz Sto-
warzyszenia. Naszym największym sukcesem 
w minionym roku było utrzymanie odpisu na 
fundusz socjalny w dotychczasowej wysoko-
ści. Obecnie priorytetem jest przygotowanie 
zjazdu. Członkowie zarządu pochwalili się

PREZES ZG W SZCZYTNIE
swoimi sukcesami. Koło liczy 211 członków
i skupia około 60% emerytów policyjnych 
uczelni. Taki wynik jest najprawdopodobniej 
rekordem w skali kraju. W tym roku szkolna 
organizacja Stowarzyszenia obchodzi 10-lecie, 
a WSPol 60-lecie funkcjonowania w Szczyt-
nie. Z tej okazji zarząd przygotował bogatą
ofertę imprez uświetniających jubileusze. Ze-
brani zgłosili uwagi do statutu, który powinien 
zostać zmieniony na zjeździe, oraz postulowali 
usprawnienie obiegu dokumentów między ko-
łem a zarządem wojewódzkim.

Janusz Borowiński
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SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Jestem jednak przekonany, że spora grupa w ogó-
le nie skorzystała jeszcze z tej możliwości, czy to 
z braku zdecydowania, czy z obawy przed dodat-
kowymi formalnościami przy wypełnianiu formu-
larzy PIT. Do nich przede wszystkim kieruję apel, 
zapewniając o wszechstronnej pomocy ze strony 
zarządów wszystkich szczebli. Kompetentni kole-
dzy mogą razem z Wami tak wypełnić zeznania 
podatkowe, aby bez trudu ten 1% podatku trafił
do naszych najbiedniejszych i będących w potrze-
bie członków. Warto też porozmawiać z rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi i sympatykami Stowa-
rzyszenia, aby przyłączyli się do naszej akcji. 

Pokażmy, że razem możemy dużo zdziałać!
Niech czyny idą w parze ze słowami!

Henryk Borowiński
Prezes ZG SEiRP

Zwracam się do Was z apelem o kontynuowa-
nie wysiłków zmierzających do poszerzenia gro-
na naszych członków i sympatyków, którzy zade-
klarują w 2014 roku odpis 1% podatku na rzecz 
SEiRP. Cieszymy się, że ubiegłoroczne wpływy 
wzrosły o 10% w porównaniu do poprzednich. 

Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy 
ofi arowali swój odpis koleżankom i kolegom ze 
Stowarzyszenia. Wykazaliście, że pojęcie spo-
łeczeństwa obywatelskiego nie jest Wam obce. 
Składam szczególne podziękowania tym zarzą-
dom wojewódzkim i okręgowym oraz zarządom 
kół, które przekonały swoich członków, że warto 
przeznaczyć 1% swojego podatku dla naszych 
emerytów potrzebujących wsparcia.

Szanuję decyzje części naszych emerytów, 
którzy przekazali środki na inne szlachetne cele. 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH W  WARSZAWIE

W czerwcu 2013 r. w wyniku gwałtownych
i intensywnych opadów deszczu zalaniu ule-
gła piwnica w naszym budynku mieszkalnym. 
Woda sięgała do metra wysokości. Wysoki 
poziom wód gruntowych spowodował, że stan 
ten utrzymywał się prawie przez miesiąc. Ścia-
ny piwnicy i pomieszczeń mieszkalnych bez-
pośrednio nad nią wymagały osuszenia oraz 
gruntownego remontu. Zalaniu i zniszczeniu 
uległy przedmioty znajdujące się w piwnicy.

Z pomocą przyszło Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych, które udzieliło
nam pomocy fi nansowej ze zgromadzonych 
środków funduszu pożytku publicznego. Ta 

wyciągnięta, pomocna dłoń ze strony Stowa-
rzyszenia, do nas, będących w potrzebie, po-
zwoliła na znaczące pokrycie kosztów związa-
nych z usunięciem powstałych zniszczeń.

Serdecznie dziękując za udzieloną pomoc, 
pragniemy zaapelować i zachęcić wszystkich po-
tencjalnych darczyńców, by rozważyli przeznacze-
nie 1% podatku na rzecz funduszu pożytku pub-
licznego SEiRP, co w konsekwencji będzie prze-
kładać się na wspomożenie będących w potrzebie 
emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin.

Z wyrazami szacunku i poważania
Alina i Mieczysław Skowron
Koło SEiRP w Mysłowicach

Zabierając głos w sprawie obowiązującego 
Statutu SEiRP pisałem o sposobach czytania 
tego dokumentu i zachęcałem do czytania ze 
zrozumieniem. W grudniowym numerze OBI 
ukazał się materiał przewodniczącego Komisji 

Prawnej Jerzego Krawczyka, który daje wykład-
nię niektórych zapisów z naszego statutu. Zesta-
wienie tych dwóch publikacji tworzy swoistą in-
strukcję obsługi statutu, a to nie daje najlepszego 
świadectwa prawnej podstawie naszej działal-

INSTRUKCJA OBSŁUGI STATUTU SEiRP
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ności. Niedawno spotkałem przypadkowo zna-
jomego prawnika, specjalizującego się w prawie 
o stowarzyszeniach, którego zapytałem, czy zna 
statut naszego Stowarzyszenia. Odpowiedział,
że zna tylko z widzenia. Próbował go przeczy-
tać, ale z trudem przebrnął przez zapis §1, i dalej 
nie czytał. Dodał przy tym, że emeryci pobiera-
jący świadczenia w oparciu o ustawę z 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy i ich rodzin, założyli co najmniej 8 róż-
nych stowarzyszeń i związków emeryckich, ale 
tylko SEiRP tak rozbudowało swój statut.

Po tej krótkiej rozmowie sięgnąłem do bro-
szury i zacząłem czytać Rozdział I  Postanowie-
nia ogólne §1, statutu. W duchu przyznałem rację
znajomemu prawnikowi i choć wcześniej nie wi-
działem potrzeby, teraz proponuję zmianę treści 
§1. i mógłby zapis ten brzmieć:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych (w skrócie SEiRP), zwane dalej „Stowa-
rzyszeniem” jest posiadającym osobowość praw-
ną, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrze-
szeniem byłych funkcjonariuszy, posiadających 
ustanowione prawo do emerytury lub renty poli-
cyjnej na podstawie ustawy z 18 lutego 1994 r. 
(Dz. U. Nr 8 z 2004 roku poz. 67, z późniejszy-
mi zmianami). skreślić (oczywista oczywistość), 
przecież w ustępie 1 jest zapisane „posiadającym 
osobowość prawną”.

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje 
prezes Zarządu Głównego. Uważam, że funkcja 
prezesa Zarządu Głównego jest bardzo ważna 
i odpowiedzialna, lecz nie jest dostatecznie umo-
cowana w statucie. W §30 ust. 4 punkt 2 statut 
przyznaje prezesowi uprawnienia, jakie posiada 
prezydium ZG, ale jednocześnie ogranicza te 
uprawnienia, gdyż każda decyzja prezesa musi 
być zatwierdzona przez prezydium ZG.

Pod rozwagę czytelników, przyszłych dele-
gatów na VII KZD i komisji statutowej poddaję
propozycję zmiany zapisu §24 w sposób nastę-
pujący: Władzami naczelnymi Stowarzyszenia 
są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Głów-
ny. Naczelnym organem kontroli jest Główna
Komisja Rewizyjna. Władzami centralnymi 
Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu Głównego,
Prezydium Zarządu Głównego.

Przyjęcie tej poprawki nie burzy konstru-
kcji statutu, a jedynie go porządkuje, zwłaszcza 
w części dotyczącej prezesa ZG, który nie wia-
domo skąd się bierze, jakie ma uprawnienia i dla-
czego może reprezentować Stowarzyszenie na 
zewnątrz – patrz §1 pkt. 3 statutu, zaś według §29 
pkt. 1 w imieniu Stowarzyszenia występuje Za-
rząd Główny (a nie prezes). Należałoby więc wy-
raźnie określić w statucie zakres uprawnień pre-
zesa Zarządu Głównego np. w dopisanym §29 A. 

Jan Papis
Warszawa 18.02.2014 r.

DECYZJA NR 1/2014
Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

z dnia 18.02.2014 r. 
w sprawie: agitacji partii politycznych w Stowarzyszeniu 

Działając na podstawie §1 ust. 3 i §15 Statutu SEiRP ustalam co następuje:

§1

Stowarzyszenie jest neutralne politycznie. Zabraniam agitacji oraz podpisywania umów 
o współpracy zarządów wojewódzkich, okręgowych, kół SEiRP z partiami politycznymi.

§2

Decyzja wchodzi w życie z  dniem podpisania.
Prezes ZG SEiRP

Henryk Borowiński
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i nie zachodzi potrzeba tworzenia nowe-
go, zwłaszcza, że został zatwierdzony nie 
tak dawno. Wymaga jedynie wprowadzenia 
pewnych zmian usprawniających funkcjo-
nowanie Stowarzyszenia lub usunięcia zapi-
sów wywołujących wątpliwości w interpre-
tacji. Uwagi dotyczą w zasadzie trzech prob-
lemów: struktur organizacyjnych, zmian 
w istniejących przepisach, jednoznacznego 
używania pojęć zapisanych w statucie. 

Jestem zwolennikiem istniejącej struktu-
ry organizacyjnej Stowarzyszenia, o której 
mówi § 22 statutu. Natomiast wymieniona 
w pierwszej kolejności jednostka naczelna 
nie ma określonego obszaru działania (po-
winien być teren kraju lub RP). Jeżeli w za-
pisie statutowym wymienione są trzy jed-
nostki terenowe, to zapis powinien dotyczyć
również trzech jednostek, a nie dwóch, jak 
zapisano w §22 ust. 1 pkt. 2: a) wojewódzkie 
(okręgowe), b) koła. W rozdziale VI statutu 
wymieniono w tytule władze terenowe wo-
jewódzkie (okręgowe), a brak jest zapisów 
dotyczących władz okręgowych. To, że do 
funkcjonowania władz okręgowych stosuje 
się przepisy dotyczące władz wojewódzkich, 
nie powinno być wystarczającym powodem 
braku zapisów o władzy okręgowej. Taki 
stan powoduje szereg niejasności. W statu-
cie jest potrzebne jednoznaczne określenie 
wszystkich jednostek organizacyjnych oraz 
ich struktur. 

Zgadzam się z wieloma poglądami auto-
ra artykułu „Czytajmy statut ze zrozumie-
niem” – Jana Papisa, ale są tam i takie poglą-
dy, z którymi można dyskutować. Właściwie 
o to chodzi, aby dyskusja wywarła korzystny 
wpływ na treść zapisów statutowych. 

Pierwsza sprawa dotyczy wyróżnienia ty-
tułem członka honorowego Stowarzyszenia. 
Ten zapis ujęty w §17 ust 4 pkt. 1 i 2 należy
zapisać w rozdziale VIII Wyróżnienia i kary 
oraz sankcje organizacyjne. Dyskusyjne jest 

Traktując statut jako najważniejszy akt 
prawny regulujący strukturę organizacyjną,
zadania i sposób działania SEiRP, trzeba 
podkreślić, że zmiany jakie będą zachodzi-
ły w tym dokumencie, nie są nam obojętne. 
Każdy z nas powinien być zainteresowa-
ny, czy proponowane zmiany idą we właś-
ciwym kierunku oraz czy są akceptowane 
przez zdecydowaną większość członków 
Stowarzyszenia. Zmiany, które zostaną ujęte 
w statucie, jeśli są niezbędne, powinny być
nam znane, a zwłaszcza delegatom na zjazd 
przed jego rozpoczęciem. Ich wprowadzenie 
wymaga jednak szerokiej dyskusji. Rodzi się
od razu pytanie. Kto powinien przedstawić
propozycje zmian statutowych? Odpowiedź
wydaje się prosta: władze oraz członkowie 
Stowarzyszenia. Z materiałami zapoznaje 
się komisja statutowa, która również przed-
stawia własne propozycje zmierzające do 
ustalenia zakresu zmian oraz ich nieodzow-
ność.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Pra-
wo o stowarzyszeniach w art. 10 wymienia 
w statucie stowarzyszenia dziewięć nie-
zbędnych elementów. Gdy statut jest zgodny 
z przepisami prawa i zarazem są spełnione 
wymagania określone ustawą, sąd rejestro-
wy wydaje postanowienie o zarejestrowa-
niu stowarzyszenia. Skoro SEiRP zostało
zarejestrowane, to należy przyjąć, że statut 
był zgodny z przepisami obowiązującymi 
w tym czasie. Nie można również zapomi-
nać o ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie, która również nas obowiązuje.

Zabierając głos w dyskusji zdaję sobie 
sprawę z tego, że moje spojrzenie na ko-
nieczność zmian niektórych dotychczaso-
wych przepisów statutowych jest moją su-
biektywną oceną, ale uważam za obowiązek 
podzielenia się moimi spostrzeżeniami oraz 
przemyśleniami. Obecnie obowiązujący 
Statut SEiRP zawiera dobre uregulowania 

STATUT SEiRP  GŁOS W DYSKUSJI
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twierdzenie, że tytułem członka honorowe-
go Stowarzyszenia może być tylko osoba nie 
będąca członkiem SEiRP. Większość stowa-
rzyszeń nadaje w pierwszej kolejności swo-
im zasłużonym dla organizacji członkom 
(osobom) tytuły członków honorowych. Jest 
to naturalny sposób uhonorowania ich za 
wyjątkowe zasługi dla stowarzyszenia. Ta-
kimi samymi zasługami niejednokrotnie wy-
kazują się osoby nie będące członkami orga-
nizacji i wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby zostali uhonorowani tytułem członka 
honorowego. Przecież takie wyróżnienie 
nadaje organ władzy stowarzyszenia, biorąc
pod uwagę zawarte w statucie kryteria: kto 
może takie wyróżnienie otrzymać, za jakie 
zasługi i jakie są zasady nadawania tego 
tytułu. Czy zapis w Statucie SEiRP spełnia 
takie warunki? Odpowiedz jest twierdzą-
ca – spełnia takie warunki. Drugie pytanie. 
Kto może położyć wyjątkowe zasługi dla 
Stowarzyszenia w zakresie przedstawionym 
w §17 ust. 4 pkt. 1, członek Stowarzyszenia 
czy inna osoba fi zyczna? Tutaj odpowiedź
powinna być jednoznaczna. Takimi osobami 
mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak 
również inne osoby, jeśli spełniają określo-
ne warunki zapisane w wyżej wymienionym 
przepisie statutu. Tytuł członka honorowe-
go Stowarzyszenia jest najwyższym wy-
różnieniem wśród tytułów i odznak, ponie-
waż przyznawany jest wyłącznie w formie 
uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów na 
pisemne wnioski zarządów wojewódzkich 
lub okręgowych Stowarzyszenia. Również
honorowe odznaki i tytuły mogą przydzie-
lać zarządy niższego szczebla o czym mówi 
§ 53 pkt. 1.4 statutu, ale będzie to wtedy tytuł
honorowy zarządu wojewódzkiego, okręgo-
wego lub koła. Chyba widoczna jest różni-
ca znaczenia tych wyróżnień. Obecny statut 
wymaga również zmian zmierzających do 
takich zapisów, aby ujęte w nim określenia 
były tożsame. Przykłady: jeżeli w §17 pkt. 
4.1 wprowadzony został tytuł członka ho-
norowego Stowarzyszenia, to zapis ten po-
winien być nadal stosowany we wszystkich 
innych przepisach statutowych dotyczących 

tego tematu, bez zmiany określenia na inne 
(§17 pkt. 6.2 zawiera zapis „godność człon-
ka honorowego”).

Jeżeli w §57. pkt. 1 zapisano, że podsta-
wą działań fi nansowych Zarządu Główne-
go, zarządów wojewódzkich Stowarzysze-
nia (powinno się jeszcze dopisać zarządów 
okręgowych oraz kół) stanowią budżety, to 
nie powinno się zmieniać określeń na pre-
liminarz budżetowy i przyjmowanie bilan-
su (§40 pkt. 4 ) oraz zatwierdzenie budżetu 
i bilansu (§48 pkt. 1.8).W statucie należy
przyjąć tylko jedno określenie: budżet lub 
preliminarz budżetowy.

Byliśmy i jesteśmy zainteresowani inte-
gracją ze środowiskami emerytów policyj-
nych sąsiadujących z nami państw i na tej 
podstawie chcemy realizować również na-
sze cele. Zarządy wojewódzkie leżące przy 
granicy mają możliwości nawiązania współ-
pracy i często to robią. Każda forma współ-
pracy, aby była planowo realizowana, po-
winna mieć określone umową dwustronne 
zobowiązania. Możliwość podpisania takich 
umów przez zarządy wojewódzkie przyczy-
ni się do większego zaangażowania władz 
terenowych w pracę na rzecz integracji. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby w §6 statutu 
wprowadzić pkt. 4 z zapisem: Zawieranie
umów o współpracę z zagranicznymi sto-
warzyszeniami emerytów policyjnych po-
dejmuje Zarząd Główny lub zarządy woje-
wódzkie. Natomiast §6 pkt. 3 statutu miałby 
następujące brzmienie: Decyzje w sprawie 
przystąpienia do krajowych, zagranicznych 
albo międzynarodowych organizacji i sto-
warzyszeń podejmuje Zarząd Główny Sto-
warzyszenia.

Do Statutu SEiRP proponuję wprowadzić
zmiany uznane za niezbędne, usprawniające 
funkcjonowanie Stowarzyszenia w stosun-
kach wewnętrznych, jak również zewnętrz-
nych.

Wilhelm Grudzień
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I. Ustawy emerytalno-rentowe 
i ubezpieczeniowe
1. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r., o zaopa-

trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 667, 675).
Ww. tekst obejmuje między innymi zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2007 r., 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin, tj. tzw. ustawę „deubeki-
zacyjną” (Dz. U. z 2009 r., Nr 24, poz. 145) 
i dotyczy osób wymienionych w art. 2 ustawy 
z dnia 18 października 2006 r., o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425).

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r., o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 
1227, ze zmianami W tym Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1440).

3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 
2008 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512, ze zmia-
nami).

6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 
228, poz. 2255 ze zmianami, w tym Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1548).

II. Ustawy – pragmatyki służbowe 
funkcjonariuszy objętych policyjną 
ustawą emerytalną
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 883 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 
154 ze zmianami).

3. Ustawa z dnia 12 października 1990 r., 
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 
116, poz. 675 ze zmianami).

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz o służbie
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 104, poz. 709 ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 621 ze zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r., Nr 163, 
poz. 1712 ze zmianami).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań-
stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 12, poz. 68 ze zmianami).

8. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 
523 ze zmianami).

III. Przepisy wykonawcze
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 

maja 2005 r. w sprawie szczegółowych wa-

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE 
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
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runków podwyższania emerytur funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 734).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
października 2012 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków podwyższania emerytur funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1205).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. 
w sprawie organu emerytalnego właściwego 
do ustalenia prawa do zaopatrzenia eme-
rytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu 
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 43, poz. 405 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 18 październi-
ka 2004 r. w sprawie trybu postępowania
i właściwości organu w zakresie zaopatrze-
nia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Po-
żarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 239, poz. 2404 ze zmianami w Dz. U. 
z 2009 r., Nr 178, poz. 1349).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie 
zasad orzekania o inwalidztwie funkcjona-
riuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów 
i rencistów policyjnych, trybu postępowa-
nia i właściwości komisji lekarskich w tych 
sprawach, sposobu przeprowadzania kon-
trolnych badań lekarskich oraz wzywania 
inwalidów na te badania (Dz. U. z 1995 r., 

Nr 8, poz. 41 ze zmianami w Dz. U. z 2001 
r., Nr 81, poz. 877).

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzeka-
nia o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadu, eme-
rytów i rencistów Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 160, poz. 1522 ze zmianami w Dz. U. 
z 2004 r., Nr 87, poz. 817 i Dz. U. z 2006 r., 
Nr 124, poz. 860).

7. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów 
z dnia 13 marca 2003 r., w sprawie wykazu 
schorzeń i chorób powstałych w związku
ze szczególnymi właściwościami lub wa-
runkami służby w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 52, poz. 455).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orze-
kania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz 
emerytów i rencistów Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2007 r., Nr 
214, poz. 1574).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie 
dofi nansowania weteranom poszkodowa-
nym funkcjonariuszom Policji, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej 
Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby 
medyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 500).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 29 
września 2005 r., w sprawie wykazu scho-
rzeń i chorób pozostających w związku ze 
służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Po-
żarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1723).

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu 
schorzeń i chorób powstałych w związku ze 
szczególnymi właściwościami lub warunka-
mi służby w Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym (Dz. U. z 2008 r., Nr 53, poz. 315).

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 9 września 2004 
r. w sprawie funduszu socjalnego emery-

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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tów i rencistów Policji, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży
Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 208, poz. 2124, Dz. U. z 2005 r., Nr 213, 
poz. 1778, Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 
1718, Dz. U. z 2010 r., Nr 201, poz. 1323 
i Dz. U. z 2013 r., Nr 0 , poz. 1062).

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 września 2007 r., w sprawie fundu-
szu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu 
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich 
rodzin (Dz. U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1272).

14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie fundu-
szu socjalnego emerytów i rencistów Służby 
Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 165, poz. 1177 ze zmianami).

15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 
funduszu socjalnego emerytów i rencistów 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służ-
by Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 174, poz. 1254).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 marca 2004 
r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób 
wezwanych do stawiennictwa przez organ 
emerytalny (Dz. U. z 2004 r., Nr 56, poz. 
551).

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 
r., w sprawie rozliczenia rocznego i mie-
sięcznego wypłaconych kwot emerytur lub 
rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniej-
szania (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1866 
ze zmianami w Dz. U. z 2005 r., Nr 128, 
poz. 1074 i z 2010 r., Nr 56, poz. 349).

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 18 maja 2005 r., w sprawie 
szczegółowych zasad przydziału, opróż-
niania i norm zaludnienia lokali mieszkal-
nych oraz przydziału i opróżniania kwater 
przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. 
z 2005 r., Nr 105, poz. 884).

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r., 
w sprawie szczegółowych zasad orzekania 
o stopniu niepełnosprawności oraz wydawa-
nia opinii (Dz. U. z 2001 r., Nr 7, poz. 60).

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r., w sprawie 
szczegółowych zasad wypłacania odsetek 
za opóźnienia w ustalaniu lub wypłacie
świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 1999 r., Nr 12, poz. 104).

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakazu używa-
nia munduru policyjnego lub jego części
(Dz. U. z  2009 r., Nr 11, poz. 63).

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
odbył się 14 marca pogrzeb gen. bryg. w st. 
spocz. Tadeusza Pietrzaka, komendanta głów-
nego MO w latach 1965-1971, wiceministra 
spraw wewnętrznych w latach 1968-1978. 
W czasie okupacji był członkiem Związku
Walki Młodych, żołnierzem Gwardii i Armii 
Ludowej. Odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Vir-
tuti Militari, Krzyżem Walecznych.

W uroczystościach pogrzebowych uczest-
niczyli m.in.: przedstawiciele Stowarzysze-
nia Generałów Policji na czele z prezesem 

POGRZEB TADEUSZA PIETRZAKA
Leszkiem Lamparskim, prezydent Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław
Czarnecki, delegacje środowisk kombatan-
ckich. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych reprezentowali: Zdzisław Pietryka 
– I wiceprezes ZG, Czesław Okrasa i Marian 
Stankiewicz – wiceprezesi ZW Warszawie, 
Zdzisław Bartula – kierownik biura ZG. Wy-
stąpił także poczet sztandarowy zarządu głów-
nego złożony z kolegów: Adama Borka, Wło-
dzimierza Tunickiego i Edwarda Zielińskiego.

Zdzisław Pietryka
Zdjęcie: Zdzisław Bartula, s. 34
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ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNE SPOTKANIA
NA PODKARPACIU

10 stycznia odbyło się uroczyste nowo-
roczno-opłatkowe posiedzenie zarządu wo-
jewódzkiego w Rzeszowie, w którym wzięło
udział około 70 osób, a wśród nich goście: ko-
mendant wojewódzki nadinsp. Zdzisław Stop-
czyk, wiceprezes ZG SEiRP Jerzy Krawczyk, 
dyrektor ZOZ MSW w Rzeszowie Zbigniew 
Widomski, pełnomocnik prezydenta Rzeszo-
wa Henryk Wolicki, podkarpacki duszpa-
sterz policji ks. Marek Buchman, komendant 
miejski w Rzeszowie insp. Witold Szczekala, 
komendant miejski w Krośnie insp. Adam 
Pietrzkiewicz, komendant powiatowy w Lu-
baczowie insp. Janusz Mołoń, naczelnicy wy-
działów KWP młodsi inspektorzy: Wiesław 
Dybaś, Bogdan Jaworski, Wiesław Libuszow-
ski, Janusz Stojak, kierowniczka sekcji socjal-
nej KWP Grażyna Pieróg, przedstawicielka 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ Ewa Kranc, 
sponsorzy koła w Przeworsku Adam Zabło-
cki i Piotr Malinowski, redaktor miesięcznika 
„Echo Rzeszowa” Roman Małek.

Prezes zarządu wojewódzkiego informując
o działalności Stowarzyszenia w 2013 roku, 
podkreślił ścisłe kontakty z jednostkami poli-
cji, ze związkami zawodowymi policjantów, 
z samorządami mieszkańców. Zwrócił uwagę
na wzrost zainteresowania naszą organizacją
przez funkcjonariuszy odchodzących na eme-
ryturę. Na Podkarpaciu powstały dwa koła – 
w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Prezes W. 
Kowal podziękował członkom Stowarzyszenia 
za ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie,
a kierownictwu jednostek policji i osobom 
wspierającym – za życzliwość i pomoc – koń-
cząc wystąpienie życzeniami noworocznymi.

Życzenia noworoczne członkom Stowa-
rzyszenia oraz wszystkim emerytom przeka-
zali: Jerzy Krawczyk, Henryk Wolicki oraz 
Zbigniew Widomski, który podkreślił, iż szpi-
tal resortowy ma służyć w pierwszej kolejno-
ści funkcjonariuszom i pracownikom policji, 
emerytom i rencistom oraz ich rodzinom.

Spotkanie było okazją do wręczenia od-
znak i dyplomów aktywnym działaczom 
i sympatykom Stowarzyszenia. Odznaką „Za 
Wybitne Osiągnięcia” został wyróżniony mł.
insp. Wiesław Dybaś, a odznaką „Za Zasługi 
z Dyplomem”: mł. insp. Bogdan Jaworski, mł.
insp. Wiesław Libuszowski, insp. Janusz Mo-
łoń, Barbara Ferszt, Teresa Kowal, Ryszard 
Pietruszka, Jan Samek, Adam Zabłocki i Piotr 
Malinowski. Dyplomy uznania zarządu głów-
nego otrzymali: mł. insp. Adam Pietrzkie-
wicz, mł. insp. Janusz Stojak oraz Bogusław 
Trzpit. Dyplomy uznania zarządu wojewódz-
kiego wręczono: ks. Markowi Buchmanowi, 
Andrzejowi Penarowi i Józefowi Litwinowi.

W dalszej części posiedzenia ks. Marek 
Buchman poświęcił opłatki, którymi dzielili 
się uczestnicy, składając sobie życzenia no-
woroczne. W tym czasie dwaj członkowie 
Stowarzyszenia – Adam Fus i Władysław 
Kretowicz uświetniali spotkanie kolędami 
i ulubionymi przez zebranych melodiami. Po 
wzniesieniu toastu noworocznego zebrani za-
siedli do kolacji przy wspólnym stole.

Bogusław Trzpit

W Przeworsku odbyło się spotkanie człon-
ków koła SEiRP z burmistrzem Marią Lich-
tarską-Dubrowską i zastępcą komendanta po-
wiatowego podinsp. Marzeną Woźnik. Prezes 
zarządu Janina Ryszawa omówiła funkcjo-
nowanie koła w 2013 roku, podziękowała za 
pracę najbardziej aktywnym członkom oraz 
złożyła zebranym życzenia świąteczno-no-
woroczne. Biorący udział w spotkaniu prezes 
zarządu wojewódzkiego Wiktor Kowal poin-
formował o działaniach zarządu głównego, 
z których najważniejszym była obrona fun-
duszu socjalnego i obchody (po raz pierwszy) 
Dnia Seniora Policyjnego. Wręczył za aktyw-
ność dyplomy uznania zarządu wojewódz-
kiego członkom koła: Halinie Nadbrzeskiej, 
Andrzejowi Oleszkowi i Czesławowi Taka-
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rzowi. Podziękował za pomoc w działalności 
Stowarzyszenia burmistrz Przeworska Marii 
Lichtarskiej-Dubrowskiej, kierownictwu ko-
mendy powiatowej policji, przewodniczące-
mu  koła NSZZ Policjantów Franciszkowi 
Kantorowi, pracownicom cywilnym KPP 
– Renacie Stecko i Justynie Owsiak. Złożył
także uczestnikom spotkania życzenia świą-
teczno-noworoczne.

Janina Ryszawa

W Tarnobrzegu odbyło się uroczyste ze-
branie aktywu koła Stowarzyszenia i zapro-
szonych gości: komendanta miejskiego insp. 
Mirosława Furdyny, wiceprezesa ZW SEiRP 
Tadeusza Kagana, prezesa fi rmy ochroniar-
skiej Józefa Bednarczyka.

Przewodniczący zarządu koła Stanisław 
Czachurski podsumował pracę organizacji 
w 2013 roku. Największym sukcesem była
konsolidacja środowiska emeryckiego. Temu 
celowi służyły: spotkania integracyjne, wy-
cieczki, kampanie wspomagania ubogich 
emerytów z Tarnobrzeskim Bankiem Żywno-
ści, pomoc wdowom w uzyskiwaniu zapomóg 
socjalnych. Pozytywnie ocenił ustanowienie 
16 lipca Dniem Seniora Policyjnego. Impul-
sem do działania był udział w konkursie na 
„Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Działacze 
pamiętają o mogiłach poległych w służbie 
funkcjonariuszy. Apelował o przeznaczenie 
1% podatku na OPP Stowarzyszenia. Podzię-
kował członkom koła za aktywność i życzył
wszystkiego najlepszego w 2014 roku, inicju-
jąc łamanie się opłatkiem. W imieniu tarno-
brzeskich policjantów skierował życzenia do 
emerytów insp. Mirosław Furdyna.

Bronisław Zimny

16 stycznia zarząd Koła SEiRP w Jarosła-
wiu zorganizował uroczyste spotkanie nowo-
roczno-opłatkowe. Prezes koła Ryszard Jaku-
biec przywitał zaproszonych gości: prezesa 
ZW Wiktora Kowala, komendanta powiato-
wego mł. insp. Grzegorza Śmiecha, wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Jarosław Andrze-
ja Pieszko, przewodniczącego koła Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP Bogusława Ma-

zura. Zebrani podzielili się opłatkiem i za-
śpiewali kolędy. Przy wspólnym stole po toa-
ście noworocznym, była okazja, by wymienić
poglądy, podyskutować o minionym czasie, 
warunkach życia i nadziejach związanych 
z rozpoczynającym się nowym rokiem.

Marian Borcz

23 stycznia odbyło się spotkanie człon-
ków Koła SEiRP w Lubaczowie, które pro-
wadził prezes Józef Leszczyński. Po złożeniu 
życzeń noworocznych powitał: komendanta 
powiatowego insp. Janusza Mołonia, prezesa 
ZW Wiktora Kowala, sekretarza ZW Stefa-
nię Rosińską, kierowniczkę sekcji socjalnej 
KWP Grażynę Pieróg oraz przewodniczącego 
zarządu koła NSZZ Policjantów nadkom. Da-
niela Gołasza. Uczestnicy po złożeniu życzeń
noworocznych podzielili się opłatkiem. Była
to okazja, aby Grażyna Pieróg poinformowała
o decyzji Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji z dnia 7 stycznia 2014 roku 
w sprawie zasad korzystania z funduszu so-
cjalnego. 

25 stycznia spotkanie noworoczno-opłat-
kowe zorganizował zarząd największego na 
Podkarpaciu koła w Rzeszowie, które od-
było się w kasynie KWP. Prowadząca spot-
kanie prezes Jadwiga Michalczyk powitała
zaproszone osoby: zastępcę komendanta 
wojewódzkiego insp. Sławomira Szczupaka, 
pełnomocnika prezydenta Rzeszowa Henryka 
Wolickiego, przewodniczącego Rady Miasta 
Rzeszowa Andrzeja Deca, duszpasterza pod-
karpackiej policji ks. Marka Buchmana, za-
stępcę komendanta miejskiego w Rzeszowie 
mł. insp. Bogusława Kanię oraz członków 
prezydium ZW SEiRP: prezesa Wiktora Ko-
wala, wiceprezesów Bolesława Pezdana, Ry-
szarda Tyczyńskiego oraz Stefanię Rosińską
i Irenę Kozak. 

Po złożeniu życzeń noworocznych eme-
rytom i rencistom przez zaproszonych gości, 
ks. Marek Buchman dokonał poświęcenia 
opłatków, którymi dzielili się uczestnicy spot-
kania składając sobie życzenia. Uroczystość
została uświetniona kolędami i muzyką lu-
dową w wykonaniu członków byłej orkiestry 
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a obecnie członków Stowarzyszenia – Adama 
Fusa i Władysława Kretowicza. 

31 stycznia zarząd koła w Jaśle zorgani-
zował spotkanie noworoczno-opłatkowe, na 
które zaproszono m.in.: prezesa ZW Wikto-
ra Kowala, komendanta powiatowego insp. 
Andrzeja Wędrychowicza, zastępcę komen-
danta powiatowego mł. insp. Artura Dudka, 
kapelana policji ks. Gerarda Stanulę, kierow-
niczkę sekcji socjalnej KWP Grażynę Pieróg, 
przewodniczącego Rady Gminy Jasło Józefa 
Dziedzica i prezesa Jasielskiego Klubu Mo-
torowego i Ratownictwa Drogowego Józefa 
Biernackiego. Spotkanie otworzył prezes koła
Antoni Barzyk.

Była to okazja do wyróżnienia działaczy, 
sponsorów i osób zaprzyjaźnionych. Odznakę
„Za Zasługi z Dyplomem” otrzymali: Karol 

Wierdak, długoletni były prezes koła NSZZ 
Policjantów oraz Bogusław Łach, prezes koła
IPA. Dyplomy zarządu wojewódzkiego wrę-
czył jego prezes: insp. Andrzejowi Wędry-
chowiczowi oraz członkom SEiRP – Januszo-
wi Burbelce, Janowi Lutakowi i Stanisławowi 
Pankiewiczowi. 

Uczestnicząca w spotkaniu kierowniczka 
sekcji socjalnej zapoznała zebranych z za-
sadami korzystania z funduszu socjalnego 
w bieżącym roku. Prezes ZW Wiktor Kowal 
podziękował za owocną pracę zarządowi koła
oraz złożył życzenia noworoczne. Ksiądz Ge-
rard Stanula rozpoczął ceremonię dzielenia się
opłatkiem i składania życzeń noworocznych.

 Ryszard Tyczyński
Zdjęcia: s. 34

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZW W RZESZOWIE
4 marca odbyło się uroczyste, poszerzone 

posiedzenie Prezydium ZW z udziałem człon-
ków zarządu koła w Rzeszowie, prezesa ZG 
Henryka Borowińskiego oraz wiceprezesa ZG 
Jerzego Krawczyka, który z ramienia prezy-
dium jest opiekunem podkarpackiego SEiRP.

W pierwszej części posiedzenia prezes ZW 
Wiktor Kowal poinformował o pracy Stowarzy-
szenia na Rzeszowszczyźnie w ostatnim roku, 
ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w kołach. Prezes 
Henryk Borowiński zapoznał zebranych z bie-
żącymi działaniami zarządu głównego, a Jerzy 
Krawczyk – z poczynaniami komisji prawnej. 

W drugiej części zgromadzeni złożyli ży-
czenia Wiktorowi Kowalowi z okazji 80. uro-
dzin. Henryk Borowiński wręczając Jubila-
towi list gratulacyjny podkreślił walory jego 
charakteru, zasługi położone w kierowaniu 

Stowarzyszeniem w województwie podkarpa-
ckim oraz aktywność na posiedzeniach zarzą-
du głównego. Okolicznościowy adres otrzymał
kolega Wiktor od długoletniego wiceprezesa 
zarządu wojewódzkiego Tadeusza Kagana i pre-
zesa koła w Rzeszowie Jadwigi Michalczyk. 
Uczestniczący w uroczystości przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jó-
zef Bąk, składając Jubilatowi życzenia, wręczył
Mu również list gratulacyjny. Podobnie uczynił
zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem redaktor 
miesięcznika „Echo Rzeszowa” Roman Małek, 
który napisał list polszczyzną XVI-wieczną. Na 
spotkanie zaproszono członków Stowarzysze-
nia – Jana Mazura i Bronisława Buniowskiego, 
którzy w 2013 roku obchodzili 70. urodziny. 

 Ryszard Tyczyński
Zdjęcia: s. 35

JUBILEUSZ MICHAŁA WOŁOWCA
14 lutego 75. urodziny obchodził Michał

Wołowiec, członek komisji rewizyjnej koła
w Rzeszowie, były członek wojewódzkiej ko-
misji rewizyjnej, od wielu lat w Stowarzysze-
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niu. Na spotkanie Jubilat zaprosił grono przy-
jaciół i kolegów na czele z prezesem zarządu 
wojewódzkiego Wiktorem Kowalem i preze-
sem koła w Rzeszowie – Jadwigą Michalczyk. 
W imieniu obu zarządów wręczone zostały
Jubilatowi kwiaty oraz list okolicznościowy 
o następującej treści:

„W związku z 75. rocznicą Twoich urodzin, 
składamy Ci Przyjacielu i Kolego serdeczne 
jubileuszowe pozdrowienia. Wyrażamy uzna-
nie, iż po odejściu na emeryturę wstąpiłeś
do naszego Stowarzyszenia – stając się jego 

aktywnym członkiem. Swoją aktywność wyka-
zywałeś nie tylko w działalności macierzyste-
go koła w Rzeszowie, ale również na terenie 
województwa. Miej satysfakcję, iż w historii 
Stowarzyszenia na Podkarpaciu mieści się
również cząstka Twoich działań. Z okazji tego 
wspaniałego Jubileuszu, życzymy Ci Przyja-
cielu i Kolego Michale dalszych długich lat 
życia w zdrowiu, wielu pomyślności na na-
stępne lata oraz szczęścia w życiu osobistym.”

Jadwiga Bomba, Wiktor Kowal 
Zdjęcie: s. 35

WYBORY NA PODKARPACIU
21 stycznia w Sanoku odbyło się zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze, na którym człon-
kowie koła  dokonali wyboru nowych władz. 
Prezesem wybrano Mieczysława Sabata, wi-
ceprezesem Ryszarda Srokę, sekretarzem 
Macieja Koraba, a skarbnikiem Janusza Su-
skiego. Delegatami na zjazd wojewódzki zo-
stali członkowie nowego zarządu. Pożegnano 
odchodzącego prezesa Józefa Litwina, który 
sprawował tę funkcję od początku powołania 
koła SEiRP w Sanoku. Prezes zarządu woje-
wódzkiego Wiktor Kowal wręczył mu list gra-
tulacyjny, a od członków koła oraz nowego 
zarządu otrzymał okolicznościową statuetkę.

Mieczysław Sabat

Koło w Krośnie na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym powołało 31 stycznia nowe 
władze. Do zarządu koła wybrano: prezesem 
Andrzeja Penara (dotychczasowy prezes), wi-
ceprezesami Marka Jędrzejczyka i Edwarda 
Golenia, sekretarzem Mariana Przytockiego, 
a skarbnikiem Albinę Piotrowską. W skład 
komisji rewizyjnej weszli: Sylwia Puchalik 
– przewodnicząca oraz Irena Barańska i Sta-
nisław Adamek – członkowie. Delegatami na 
zjazd wojewódzki zostali Andrzej Penar i Ma-
rek Jędrzejczyk. W zebraniu wziął udział pre-
zes zarządu wojewódzkiego Wiktor Kowal, 
który z uznaniem odniósł się do aktywności 
zarządu koła powołanego w październiku 
2013 roku. W zebraniu uczestniczył zastępca 

komendanta miejskiego w Krośnie mł. insp. 
Jan Szwast oraz przewodniczący IPA w Kroś-
nie Andrzej Krukar.

Bogusław Trzpit

19 lutego odbyło się zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze Koła SEiRP w Przemy-
ślu, na którym wybrano władze na następną
kadencję. Prezesem zarządu ponownie został
Roman Jodłowski, skarbnikiem – Edward 
Rempoła, a sekretarzem – Aleksander Kłapa. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: Czesław 
Weryk, Henryk Śliwiński i Karol Sząbara. 
Zarząd zachęcał zgromadzonych do licznego 
uczestnictwa w imprezach zaproponowanych 
w planie pracy na 2014 rok. Prezes zwrócił się
z apelem do członków koła, rodzin i sympaty-
ków o przekazanie 1% ze swoich podatków na 
Stowarzyszenie.

Roman Jodłowski

Tarnobrzeska organizacja SEiRP, sku-
piająca 150 członków, dokonała 25 lutego 
oceny czteroletniej działalności. Prezes koła
Stanisław Czachurski przywitał gości: za-
stępcę komendanta miejskiego nadkom. Zbi-
gniewa Brzyszcza i zastępcę prezesa zarządu 
wojewódzkiego Tadeusza Kagana. Zebrani 
wysłuchali sprawozdania zarządu i komisji 
rewizyjnej koła. Do największych osiągnięć
zaliczono: obronę praw nabytych, pomoc naj-
biedniejszym, organizowanie czasu wolnego, 
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integrację środowiska, wyróżnienie w kon-
kursie na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. 
Z uznaniem o działaniach organizacji wy-
powiadali się obaj goście, życząc równie 
satysfakcjonujących rezultatów w kolejnej 
kadencji. W programie działania, zapisa-
nym w uchwale, przyjęto wiele ambitnych 
zamierzeń, w tym uczczenie XXV rocznicy 
powstania Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych i tarnobrzeskiego koła. 
Prezesem wybrano ponownie Stanisława 
Czachurskiego.

Bronisław Zimny 

1 marca odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze koła w Łańcucie. W skład wy-
branego zarządu weszli dotychczasowi jego 
członkowie: prezes Stanisława Kielar, wi-
ceprezes Maria Międlar, członek Kazimierz 
Papież oraz nowo wybrani: skarbnik Tadeusz 

Mielcarek i sekretarz Ryszard Małaszczuk. 
Członkami komisji rewizyjnej zostali: Zofi a 
Pasierb, Stanisława Stec oraz Bolesław Ko-
łodziej. W zebraniu uczestniczył prezes ZW 
Wiktor Kowal, który wysoko ocenił pracę
dotychczasowego zarządu oraz skarbnik ZW 
Irena Kozak, która udzieliła wyjaśnień doty-
czących opłacania składek członkowskich.

Zarząd Koła SEiRP w Jarosławiu zorga-
nizował 3 marca zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, na którym wybrano zarząd w skła-
dzie: prezes Ryszard Jakubiec, wiceprezes 
Józef Stecko, sekretarz Stanisław Turoczy, 
skarbnik Marian Borcz, członkowie Barbara 
Momot i Andrzej Pieszko. Komisję rewizyj-
ną stanowią: przewodnicząca Janina Daraż,
członkowie Zdzisław Gołąb i Wacław Mazur-
kiewicz.

Ryszard Tyczyński
Zdjęcia: s. 35

POŻEGNANIE KOMENDANTA
27 lutego zakończył służbę I Zastępca 

Podkarpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji insp. Kazimierz Mruk. Zarząd
wojewódzki SEiRP skierował okolicznościo-
wy adres, w którym wyraża wdzięczność za 
bardzo życzliwy i przyjazny stosunek komen-
danta do środowiska emerytów policyjnych, 

a zwłaszcza do naszej organizacji oraz życzy 
zdrowia, wszelkich pomyślności na przyszłe
lata, aktywności w działalności społecznej 
oraz szczęścia w życiu rodzinnym.

Ryszard Tyczyński
Zdjęcie: s. 34

DZIEŃ KOBIET NA PODKARPACIU

skiego koła Jadwiga Michalczyk przedstawiła
poetkę, członkinię naszej organizacji Jadwigę
Kupiszewską, która swoje tomiki wierszy wrę-
czyła zasłużonym członkiniom Stowarzyszenia. 
Jej wiersze przeczytał wiceprezes Bolesław Pe-
zdan. Spotkanie przebiegło w świątecznej atmo-
sferze przy poczęstunku i muzyce w wykonaniu 
naszych kolegów: Adama Fusa i Władysława 
Kretowicza, którzy już tradycyjnie uświetniają
nasze uroczyste spotkania. 

Ryszard Tyczyński 

W Dniu Kobiet z inicjatywy Zarządu Koła
SEiRP w Rzeszowie odbyło się w kasynie KWP 
spotkanie emerytek i rencistek, na które przy-
było liczne grono pań oraz przedstawiciele za-
rządu wojewódzkiego: prezes Wiktor Kowal, 
wiceprezesi Bolesław Pezdan i Ryszard Tyczyń-
ski, członek prezydium Jan Zaforemski oraz 
redaktor zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem 
miesięcznika „Echo Rzeszowa” Roman Małek. 
Życzenia paniom złożył wiceprezes zarządu 
koła Mieczysław Czerwonka. Prezes rzeszow-
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Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzo-
ny corocznie 8 marca pod hasłem obrony praw 
kobiet, sięga swoim rodowodem do zjazdu 
socjalistek w Kopenhadze w 1910 roku. Jest 
wyrazem należnego kobietom szacunku za 
wdrażanie wartości służących rodzinie i całej
społeczności ludzkiej. Tymi słowami zwró-
cił się do pań obecnych na spotkaniu z okazji 
ich święta prezes tarnobrzeskiego koła SEiRP 
Stanisław Czachurski. W uroczystości wzięła
udział nadkom. Beata Jędrzejewska-Wrona, 
reprezentującej komendanta miejskiego oraz 
mł. asp. Marzena Sajbot, szefowa miejsco-
wego koła NSZZ Policjantów. W podniosłym
nastroju wypowiadały się obie policjantki i wi-
ceprezes ZW Tadeusz Kagan, życząc paniom 
codziennej życzliwości, uznania, satysfakcji. 
Do wypowiedzi prezesa koła nawiązały roz-
mówczynie, stwierdzając że nierówności płci
w prawie i życiu społecznym nadal funkcjonu-
ją. Elżbieta Jakubik, dziękując za zorganizowa-
nie uroczystego spotkania, pogłębiła historycz-
ny szkic ruchu kobiecego. Świąteczne spotka-
nie, przekształcone spontanicznie w ożywioną
wymianę poglądów, uznano jako pożyteczne
i godne – chociaż w innej formule – kontynuo-
wania tematyki równouprawnienia kobiet.

 Bronisław Zimny

Po zakończeniu wyborów w Łańcucie, 
członkowie Stowarzyszenia i NSZZ Policjan-
tów wraz z osobami towarzyszącymi spotkali 
się na balu karnawałowym, na którym złożo-
no życzenia paniom z okazji zbliżającego się
Dnia Kobiet. W tym dniu wypadła 80. roczni-
ca urodzin Wiktora Kowala, któremu odśpie-
wano „Sto lat”.

Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo
-wyborczego w Jarosławiu, odbyło się przy-
jęcie z okazji Dnia Kobiet z udziałem pań
z naszego środowiska. Życzenia złożył pre-
zes Ryszard Jakubiec. Do życzeń dołączyli 
się zaproszeni goście: poseł na Sejm RP To-
masz Kulesza, burmistrz Jarosławia Andrzej 
Wyczawski, I zastępca komendanta powiato-
wego mł. insp. Wacław Cząstka, prezes ZW 
Wiktor Kowal i jego zastępca Ryszard Ty-
czyński, przewodnicząca Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jarosła-
wiu Jadwiga Machura, wiceprzewodniczący 
rady miasta Andrzej Pieszko, przewodniczący 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP w Jarosławiu Bogusław Mazur, prezes Za-
kładu Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” An-
drzej Szarek.

Ryszard Tyczyński
Zdjęcia: s. 36

DELEGACJA ZO
Z WIZYTĄ W KWP W GORZOWIE WLKP.

Delegacja zarządu okręgowego w skła-
dzie: prezes Wojciech Trzeciecki, wiceprezes 
Włodzimierz Alama i członek zarządu Andrzej 
Szczepański wręczyła zastępcy komendanta 
wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. mł.
insp. Mirosławowi Domańskiemu odznakę „Za 
Zasługi z Dyplomem”, nadaną przez Zarząd
Główny SEiRP. Uroczystość odbyła się 28 listo-
pada w komendzie wojewódzkiej podczas ob-
chodów Święta Niepodległości, na którą złożyło
się m.in.: ślubowanie nowo przyjętych do służ-
by policjantów, wręczenie odznaczeń państwo-
wych i resortowych, awanse na wyższe stopnie 
policyjne. Udział w niej wzięli m.in.: wojewoda 

lubuski, komendant wojewódzki nadinsp. Ry-
szard Wiśniewski, prezydent miasta.

W czasie pobytu w woj. lubuskim odby-
ło się spotkanie z nowo wybraną prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP w Gorzowie 
Wlkp. Gabrielą Lubańską. Omówiono zasady 
współpracy w dziedzinach: szkoleń, turysty-
ki, wzmacniania struktur Stowarzyszenia, za-
sad i efektywności wykorzystywania środków 
fi nansowych z funduszu socjalnego, pomocy 
dla członków, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji bytowej i fi nansowej. 

Marek Predoń
Zdjęcie: Andrzej Szczepański, s. 36
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W auli KMP odbyło się uroczyste spotka-
nie opłatkowo-noworoczne z seniorami Koła
Nr 1 SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, któ-
re prowadził prezes tego koła i jednocześnie 
wiceprezes ZO Włodzimierz Alama. Przyby-
ło ok. 50 osób, w tym: wiceprezydent mia-
sta Andrzej Kacperek, honorowy prezes ZO 
w Piotrkowie Trybunalskim Eugeniusz Czaj-
kowski, prezes zarządu okręgowego Wojciech 
Trzeciecki. Zgromadzeni łamali się opłat-
kiem, składając sobie życzenia wszystkiego 
najlepszego, a w szczególności dużo zdrowia. 
Seniorom wręczono paczki świąteczne. Śpie-
wano kolędy przy akompaniamencie Marka 
Predonia.

W Opocznie na spotkanie opłatkowe SEi-
RP zaproszono gości: prezesa ZO Wojciecha 
Trzecieckiego, przewodniczącego NSZZ Po-
licjantów z komendy powiatowej policji, re-
prezentantów kół z Piotrkowa Trybunalskiego 
i Tomaszowa Mazowieckiego. Tradycyjnie 
uczestnicy połamali się opłatkiem oraz zło-
żyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne. 
W czasie spotkania była okazja do rozmowy, 
omówienia bieżących zadań Stowarzyszenia 
i problemów nurtujących środowisko emery-
ckie.  Jeden z nich dotyczył trudnej sytuacji 
rodzinnej emeryta, członka Stowarzyszenia 
w Opocznie, który boryka się z długotrwałą

i rzadką chorobą dziecka. Zebrani zdeklaro-
wali pomoc z odpisu 1% od podatku docho-
dowego za 2013 rok. 

Świąteczno-noworoczne spotkanie opłat-
kowe Koła SEiRP w Tomaszowie Mazowie-
ckim, które prowadził jego prezes i jedno-
cześnie prezes ZO Wojciech Trzeciecki, miało
uroczystą oprawę. Przybyli zaproszeni goście:
prezes ZG Henryk Borowiński, komendant 
powiatowy insp. Gabriel Olejnik i jego zastęp-
ca mł. insp. Wojciech Tatar, mjr. w st. spocz. 
Jan Karbownik – prezes koła EiRWP. kapelan 
służb mundurowych ks. Jan Kram, honorowy 
prezes ZO Eugeniusz Czajkowski, wicepre-
zes ZO Włodzimierz Alama, członkowie ZO- 
Mirosław Babiarczyk i Andrzej Szczepański.
Oprócz tradycyjnego łamania się opłatkiem
i składania sobie życzeń świąteczno-nowo-
rocznych, zebrani mogli obejrzeć wystawę
i podziwiać obrazy Zdzisława Weneckiego – 
byłego komendanta powiatowego w Tomaszo-
wie Mazowieckim i honorowego prezesa koła
Stowarzyszenia w Tomaszowie Mazowieckim. 
Na zakończenie spotkania, które upłynęło
w świątecznym nastroju, autor obrazów spra-
wił zaproszonym gościom miłą niespodziankę
– obdarowując ich swoimi pracami.

Marek Predoń
Zdjęcia: Mirosław Babiarczyk, s. 36

SPOTKANIA OPŁATKOWE 
W OKRĘGU PIOTRKOWSKIM

W przeddzień Dnia Kobiet w auli KMP 
Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Piotrkowie Trybu-
nalskim z komendantem miejskim pierwszy 
raz wspólnie zorganizowali uroczyste spot-
kanie z koleżankami ze Stowarzyszenia oraz 
czynnymi funkcjonariuszkami i pracownica-
mi cywilnymi policji. W uroczystości udział
wzięli i życzenia paniom złożyli: mł. insp. 

Dariusz Walichnowski – komendant miejski 
policji, Włodzimierz Alama – prezes koła nr 
1, Eugeniusz Czajkowski – prezes honorowy 
ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, Jan 
Dziemdziora – radny miejski. W darze po-
dziękowania wręczono bukiety kwiatów na 
ręce przedstawicielki emerytów i funkcjona-
riuszki policji. Panie poczęstowano tortem, 

DZIEŃ KOBIET
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
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Trybunalskim, pod kierunkiem Janusza Bogu-
ckiego – członka naszego koła.

Marek Predoń
Zdjęcie s. 37

ciastami, słodyczami. Koleżanki emerytki 
zostały obdarowane paczkami ze słodyczami. 
Spotkanie uświetnił koncertem kwartet mu-
zyczny przy Domu Nauczyciela w Piotrkowie 

Zostałeś Samorządowcem Roku 2013 powiatu 
piotrkowskiego. Otrzymałeś także tytuł Oso-
bowości Roku Piotrków 2007. Byłeś przewod-
niczącym rady miasta. Jesteś znaną postacią.

Pierwsze wyróżnienie otrzymałem gło-
sami czytelników „Dziennika Łódzkiego”, 
a drugie – decyzją kapituły plebiscytu za: 
skuteczność i konsekwencję w działaniu, wy-
jątkowe poczucie humoru i życzliwość dla lu-
dzi, propagowanie dobrych tradycji lokalnej 
samorządności, w szczególności zaś idei sa-
morządu mieszkańców.

W 1970 r. wstąpiłeś do służby w ówczesnej 
Milicji Obywatelskiej. Zacząłeś od patrolów-
ki. Jak przebiegała Twoja służba w policji? 

Byłem także posterunkowym, komendan-
tem posterunku, dzielnicowym, inspektorem 
ds. wykroczeń, kierownikiem referatu dziel-
nicowych. W 1988 roku zostałem komendan-
tem Komisariatu MO w Sulejowie. Funkcjo-
nariusz tego komisariatu Jerzy Szymański 
w istotny sposób przyczynił się do wykrycia 
zabójcy czwórki dzieci – Trynkiewicza. W la-
tach 1990 – 1998 byłem zastępcą komendanta 
rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Czy w okresie służby udzielałeś się społecz-
nie?

Działałem w komitetach osiedlowych sa-
morządu mieszkańców, należałem do LZS, 
pełniłem funkcje nieetatowego sekretarza 
partii, honorowo oddawałem krew.

Co Cię skłoniło do zaangażowania się w pra-
cę samorządową?

Uznałem, że moje doświadczenie życio-
we i zawodowe będzie można wykorzystać,

a ponadto drażni mnie arogancja, niechęć,
brak kompetencji i empatii u decydentów na 
różnych poziomach władzy państwowej i sa-
morządowej.

Ile kadencji jesteś radnym?
Dobiega końca czwarta i zanosi się na piątą.

Jesteś barwną postacią. Do historii przeszła
sesja rady w 2008 r., podczas której zadałeś
33 pytania, co trwało ok. 40 minut. Z pozy-
tywnym odzewem spotkały się wprowadzone 
przez Ciebie w wakacje terenowe dyżury. Wy-
starczył stolik, krzesełka, baner zapraszający 
do rozmowy i poświęcenie czasu mieszkań-
com, a efektem było przekazanie władzom 
28 postulatów piotrkowian. Uznanie inter-
nautów zyskał humorystyczny wpis, który 
zamieściłeś tuż przed Nowym Rokiem na jed-
nym z portali społecznościowych.

Zamieściłem ich do tej pory wiele. Zapra-
szam na mój profi l, a na zaproszenia general-
nie odpowiadam pozytywnie.

Nie wszystkie Twoje inicjatywy zyskały uzna-
nie. Byłeś orędownikiem oddania głosu miesz-
kańcom na sesjach przez powołanie „trybuny 
obywatelskiej”, dzięki której mogliby publicz-
nie opowiedzieć o trapiących ich problemach. 
Ale do tego nie doszło. Nie udało Ci się też
wprowadzić do zmienianego statutu rady mia-
sta, by rady osiedli mogły opiniować projekty 
uchwał dotyczące ich obszarów działania.

Chciałem stworzyć sytuację, aby samorzą-
dowcy i decydenci usłyszeli, jakie są oczeki-
wania mieszkańców, a rady osiedli wiedziały, 
jakie są plany, które ich dotyczą i miały moż-
liwość wyrażenia swych opinii.

LUDZIE SEiRP
JAN DZIEMDZIORA

KORESPONDENCI NAPISALI
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Pracujesz w komisji administracji, bezpie-
czeństwa publicznego i inwentaryzacji mie-
nia komunalnego. Jak wygląda współpraca 
z policją?

Oceniam dobrze. Przekłada się to między 
innymi na coroczne wspomaganie fi nansowe, 
na dodatkowe patrole i partycypowanie w za-
kupie sprzętu.

Czy oprócz rady, są jeszcze inne organizacje, 
w których działasz?

Działam w SLD, bylem przez wiele lat 
przewodniczącym jednego z kół. Jestem człon-
kiem stowarzyszenia „Weterani Lewicy”. 
Przez 7 lat przewodniczyłem Radzie Osiedla 
„Słowackiego – Północ”, której byłem jednym 
ze współzałożycieli. Należę także do Towarzy-
stwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

Czy nie brakuje Ci czasu?
Radzę sobie z tym, bo opanowałem me-

chanizm przedłużania doby poprzez 20 minu-
towy sen w porze popołudniowej.

Czy po przejściu w stan spoczynku wstąpiłeś

od razu do Stowarzyszenia? Jak oceniasz na-
szą organizację?

Wstąpiłem do SEiRP bez zbędnej zwło-
ki i oceniam działalność bardzo pozytywnie. 
Boleję tylko, że za mały procent populacji do 
nas należy. Zastanawiam się nad przyczynami 
i jedną z nich jest to, że przez minione 25 lat 
skutecznie zohydzono czas PRL-u.

Czym się interesujesz, jakie masz hobby?
Interesuję się polityką, sportem, szczegól-

nie piłką nożną i kolarstwem, uprawiam tu-
rystykę rowerową – w latach 60. trenowałem 
kolarstwo – i nordic walking, jestem dział-
kowcem w ROD „Oaza”, majsterkuję.

Jakie są Twoje plany na najbliższą przy-
szłość?

Nie dać się zagonić w bambosze, uprawiać
rekreacyjnie sport i nauczyć się grać w pod-
stawowym wymiarze na keyboardzie.

Życzę Ci zapału w pracy pro publico bono.
Janusz Borowiński

Zdjęcie s. 36

BIAŁA PODLASKA

Zarząd Koła SERiP w Białej Podlaskiej zor-
ganizował spotkanie opłatkowe, na które zapro-
sił: komendanta miejskiego mł. insp. Dariusza 
Dudzika, ks. kapelana Henryka Jakubowicza, 
ks. prawosławnego Marcina Gościka, prezesów 
kół z Porozumienia Emerytów Mundurowych – 
Jana Smolarka, Rudolfa Somerlika, Jana Pniew-
skiego. Po życzeniach komendanta i księży
zebrani przełamali się opłatkiem, życząc zdro-
wych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego no-
wego roku, abyśmy w tak licznej grupie mogli 
spotykać się przy innych okazjach.

7 lutego odbyło się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze. Członkowie koła jak 
i komisja rewizyjna pozytywnie ocenili pracę
zarządu w okresie 4-letniej kadencji i udzieli-
li absolutorium. Wybrano zarząd w składzie:
prezes Janusz Śliwiński, wiceprezesi – Piotr 

Kościński i Bogdan Korniluk, skarbnik Joan-
na Janukowicz, sekretarz Janina Sala, człon-
kowie – Bożenna Górecka i Stanisław Zygier. 
Do komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący
Zbigniew Lisiecki, wiceprzewodniczący Tade-
usz Jakimiuk, sekretarz Maria Ewa Chudzik. 
Prezes Janusz Śliwiński podziękował Włodzi-
mierzowi Góreckiemu, Bogdanowi Nowakowi 
i byłym członkom komisji rewizyjnej za ak-
tywny udział w pracach koła.

16 lutego członkowie naszego koła mieli 
uczestniczyć w kuligu. Ponieważ pogoda spra-
wiła nam psikusa, zamiast jazdy na sankach 
była, ku uciesze uczestników, przejażdżka
bryczką po polnych drogach. Po powrocie do 
bazy rozwinęliśmy nasze koszyki z zapasami 
i rozpoczęliśmy kuligową biesiadę. Pomaga-
ło nam w tym karaoke, które ujawniło talenty 
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piosenkarskie. Przy dobrej zabawie czas szyb-
ko mija, o czym poinformował nas kierowca 
autobusu. Jeszcze tu wrócimy.

Męska część Zarządu Koła SEiRP w Białej
Podlaskiej 8 marca zaprosiła nasze członkinie
z okazji ich święta. Prezes koła Janusz Śli-
wiński przypomniał losy Dnia Kobiet, a Wło-
dzimierz Górecki wzniósł toast życząc wspa-
niałym, niepowtarzalnym Paniom spełnienia
marzeń, zadowolenia z siebie, radości z życia,

aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet. 
Paniom dopisywał humor, a W. Górecki nie 
zapomniał przygotować masę dowcipów, które 
jak zwykle na różnych spotkaniach rozbawiają
obecnych. Pomocną dłoń podał Bogdan Kor-
niluk, opowiadając ze swadą i ku ogólnemu 
rozbawieniu kawały. 

Włodzimierz Górecki
Zdjęcia: Bogdan Korniluk, s. 37

SUKCESY KOŁA W KRASNYMSTAWIE
Harmonijnie układa się współpraca z obec-

nym kierownictwem komendy powiatowej 
oraz zarządem terenowym NSZZ Policjan-
tów. Stałe i wypróbowane formy pracy kras-
nostawskiego koła to: spotkania integracyjne 
(latem do leśniczówek w Nowinach i Namu-
lu), wycieczki turystyczno-krajoznawcze po-
łączone ze zwiedzaniem zabytków, muzeów 
i ciekawych obiektów (np. ostatnio w Warsza-
wie Muzeum Powstania Warszawskiego i Sta-
dion Narodowy), wyjazdy na spektakle tea-
tralne do Lublina, okolicznościowe zabawy 
i imprezy towarzyskie. Frekwencja dopisuje, 
a to motywuje. Zarząd pamięta o nestorach, 
zmarłych koleżankach i kolegach, współdzia-
łając ze związkowcami. Jesienią koło będzie 
obchodzić jubileusz 15-lecia istnienia. 

Waldemar Popławski
Zdjęcie: s. 37

Koło SEiRP w Krasnymstawie powstało
w 1999 roku i początkowo nawet nie miało
własnego pomieszczenia, a bieżące sprawy 
organizacyjne załatwiane były w ogólnodo-
stępnej świetlicy jednostki. Dopiero od 2008 
roku emeryci i renciści policyjni przestali się
tułać i mają własne pomieszczenie biurowe 
przydzielone im przez komendanta powiato-
wego, co usprawniło i zdynamizowało pracę
organizacji. 

W ubiegłym roku koło liczyło już 53 człon-
ków i jest to liczba imponująca. Od 2008 roku 
ton pracy nadaje prezes koła mł. insp. w st. 
spoczynku Jan Pawelec, a wspierają go inni 
urodzeni społecznicy: wiceprezes Stanisław 
Chmiel, sekretarz Andrzej Chwaszcz, skarb-
nik Mieczysław Dobosz. Duet kronikarzy – 
Violetta Sokołowska i Kazimierz Domański 
prowadzi kroniki koła zarówno w formie tra-
dycyjnej, jak i elektronicznej.

Życie emeryta policyjnego nie zawsze jest 
usłane różami, szczególnie kiedy nie pozwala 
na to stan zdrowia. Są wśród nas tacy, którzy 
nawet po transplantacji najważniejszych dla 
życia organów nie poddali się, można nawet 
powiedzieć, że narodzili się na nowo. Taką
osobą jest Krzysztof Górski z Lubartowa, któ-
ry podczas niedawnych Światowych Igrzysk 
Osób po Transplantacji w Durbanie w Repub-

lice Południowej Afryki uzyskał tytuł mistrza 
świata sportowców z przeszczepioną wątrobą.

Jak do tego doszło? Nasz bohater jest eme-
rytem policyjnym od 2000 roku, a przeszczep 
wątroby przeszedł w 2009 roku w jednym 
z warszawskich szpitali, gdzie szczęśliwym
zrządzeniem losu nawiązał kontakt z Polskim 
Stowarzyszeniem Sportu po Transplantacji, 
które promuje sport wśród osób po przeszcze-

MAMY MISTRZA ŚWIATA



Biuletyn Informacyjny nr 1 (51) 2014

31KORESPONDENCI NAPISALI

pie. Dla nich organizowane są cyklicznie za-
wody, w tym rangi mistrzostw kraju, Europy 
czy świata. Pasją Krzysztofa był sport, więc
po udanej operacji do sportu powrócił. Była to 
brzemienna w skutkach decyzja. Na co dzień
pływa na basenie, uprawia gimnastykę, biega, 
rzuca do tarczy rzutkami, jeździ na rowerze. 
Na mistrzostwach Polski wywalczył złote me-
dale w strzelaniu z kbks, pływaniu na 100 m 
stylem grzbietowym i w piłce plażowej, dzięki
czemu zakwalifi kował się do ścisłej kadry. Po-
tem był obóz kondycyjny w Zakopanem i wy-
jazd na wspomniane już mistrzostwa świata do 
Durbanu w RPA, które odbyły się latem zeszłe-
go roku. Tam startując w kategorii superwete-
ran (dla osób powyżej 60. roku życia), rzutem 

piłeczką palantową na odległość 45 m zdobył
tytuł mistrza świata, pozostawiając w pokona-
nym polu dotychczasowego mistrza i faworyta 
– zawodnika gospodarzy. Polska ekipa zdobyła
aż 13 medali, choć drużynowo zajęła 18 miej-
sce.

W sierpniu 2014 roku to Kraków będzie
gospodarzem Mistrzostw Europy Osób po 
Transplantacji. Oczywiście nasz mistrz weź-
mie w nich udział, liczy na sukces i ma nadzie-
ję, że kibiców mu nie zabraknie, bo doping do-
daje skrzydeł. Kolega Krzysztof jest prezesem 
Koła SEiRP w Lubartowie oraz wiceprezesem 
zarządu wojewódzkiego w Lublinie.

Waldemar Popławski
Zdjęcie s. 38

KARNAWAŁ W KOLE WSPOL
w ciągu dziesięciolecia, i tradycyjną lampką
szampana. Do tańca przygrywał zespół mu-
zyczny prezentujący repertuar odpowiedni do 
naszego wieku. Uczestnicy określili bal jako 
jeden z najlepszych, co było widać na parkie-
cie. Do zobaczenia na jubileuszowym za rok.

Zdzisław Wnukowicz. Zdjęcie s. 38

W tym roku koło przy WSPol w Szczytnie 
obchodzi 10. rocznicę powstania. Zarząd przy-
gotował swoim członkom wiele przedsięwzięć
i atrakcji, a pierwszą był „Bal Emeryta”, który 
odbył się 22 lutego, a uczestniczyło w nim 110 
osób. Bal został otwarty pokazem multime-
dialnym z imprez organizowanych przez koło

W świetlicy miejscowej komendy powia-
towej policji odbyło się 21 lutego zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, na które zaproszo-
no: prezesa ZW SEiRP w Olsztynie Jerzego 
K. Kowalewicza, komendanta powiatowego 
policji insp. Tomasza Kamińskiego, jego za-
stępcę podinsp. Mariusza Kozłowskiego, sta-
rostę Jana Harhaja, burmistrza Artura Wajsa, 
przewodniczącego NSZZ Policjantów przy 
KPP asp. Rafała Tkaczuka, prezesa zarządu
powiatowego LOK Stanisława Kwinto. Staro-
stę J. Harhaja i  zastępcę komendanta powia-
towego podinsp. Mariusza Kozłowskiego wy-
różniono odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” 
za godną naśladowania współpracę ze środo-
wiskiem emerytów i rencistów policyjnych na 
terenie powiatu lidzbarskiego. 

WYBORY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Walne zebranie przyjęło wszystkie przed-

stawione sprawozdania oraz udzieliło abso-
lutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano 
wyboru zarządu koła w składzie: prezes Lucjan 
Fedorowicz, wiceprezes Dariusz Baliński, se-
kretarz Danuta Goraj, skarbnik Ireneusz Ruba-
cki, członek Gerard Wichrowski (nowa osoba) 
oraz komisję rewizyjną: przewodniczący Cze-
sław Duszak, wiceprzewodniczący Krzysztof 
Sterniczuk, sekretarz Ryszard Gudaniec. Na 
zjazd wojewódzki wydelegowano Lucjana Fe-
dorowicza i Dariusza Balińskiego.

Walne zebranie jednogłośnie zatwierdziło
plan pracy zarządu na 2014 rok. Nowo wybra-
ne władze koła składają serdeczne podzięko-
wania za obdarzenie ich kolejny raz zaufaniem. 

Lucjan Fiedorowicz. Zdjęcie s. 38
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17 grudnia odbyło się posiedzenie Zarzą-
du Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze, 
w którym udział wzięli członkowie prezy-
dium ZO, prezesi 12 kół oraz zaproszeni go-
ście: prezes ZG Henryk Borowiński, zastępca 
komendanta miejskiego policji mł. insp. An-
drzej Zieniewicz, prezes ZW SEiRP w Go-
rzowie Wlkp. Gabriela Lubańska, przewod-
niczący komisji socjalnej z Gorzowa Wlkp. 
Roman Cierach, wiceprzewodniczący NSZZ 
Policjantów mł. asp. Mieczysław Birkenfeld 
oraz przewodnicząca klubu „ANNA” Anna 
Brożek. 

Uroczyste posiedzenie ZO otworzył, przy-
witał gości i prowadził prezes zielonogórskiego 
Stowarzyszenia Jan Papis. Celem posiedzenia 
było: przekazanie danych o pracy prezydium 
i zarządu okręgowego w 2013 roku, złożenie
informacji przez okręgową komisję rewizyjną,
sprawozdanie z gospodarowania funduszami 
okręgu, wypracowanie działań w I kwartale 

2014 r. w pozyskiwaniu darczyńców 1% z od-
pisów PIT na rzecz OPP SEiRP, projekt planu 
pracy na 2014 r., plan kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej przed VII Krajowym Zjaz-
dem Delegatów oraz sprawy organizacyjne. 
Na posiedzeniu wręczono dyplomy i nagrody 
książkowe dla 3 najlepszych korespondentów 
prasowych. W dyskusji głos zabrali zaprosze-
ni goście. Zebrani jednomyślnie przegłosowali
trzy uchwały. 

Kończąc posiedzenie prezes Jan Papis po-
dziękował członkom Stowarzyszenia za ich 
społeczną pracę, zaangażowanie i zaprosił
wszystkich na symboliczną świąteczną lamp-
kę szampana. Wznosząc toast złożył życzenia
świąteczno-noworoczne całemu aktywowi, 
a za ich pośrednictwem członkom w kołach te-
renowych i ich rodzinom.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcie: Zenon Seibert s. 39

POMOCNA DŁOŃ EMERYTA
Święta Bożego Narodzenia to okres ra-

dosny niemal dla wszystkich, a smutny dla 
schorowanych emerytów policyjnych, często
niemogących poruszać się samodzielnie. Temu 
problemowi stawił czoło zarząd okręgowy
i jego prezydium na jednym z posiedzeń. Akcję
„Pomocna dłoń emeryta” przeprowadziliśmy
w 2012 roku, a teraz ją kontynuujemy.

Zaczęliśmy od odwiedzin w okresie świą-
tecznym 17 osób, wręczając skromne upomin-
ki w formie paczek żywnościowych. Złożyli-
śmy im również życzenia, a chwile rozmowy 
z osobami schorowanymi, są dla nich wielkim 
pocieszeniem. Na przełomie 2013/2014 roku 
ponowiliśmy tę akcję i będzie to już trady-
cją naszego zarządu. Niestety, wielu naszych 
członków Stowarzyszenia, którym wręczano
paczki w ubiegłym roku, w międzyczasie ode-

szło na „wieczną wartę”. Według rozpoznania 
zrobionego przez prezesów naszych kół, przy-
bywa emerytów obłożnie chorych, kalek, osób 
znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji 
fi nansowej, szczególnie tych, którzy przeszli 
na emeryturę z tzw. „starego portfela”. W te-
gorocznym okresie świąteczno-noworocznym
delegacje z naszego zarządu okręgowego
odwiedziły 34 emerytów policyjnych w ich 
mieszkaniach, wręczając im symboliczne pre-
zenty od „Mikołaja” – paczki żywnościowe
ufundowane z odpisów 1% na OPP. Złożono
tym osobom życzenia świąteczno-noworoczne
od naszego Stowarzyszenia. Mały gest z naszej 
strony, a tak wiele radości i zadowolenia dla 
osób będących w potrzebie.

 Zbigniew Kobryń
Zdjęcie s. 39
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ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNE
POSIEDZENIE ZO W ZIELONEJ GÓRZE
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Nadinsp. Dariusz Działo II Kongres FSSM

Spotkanie z kierownictwem ZER Wizyta w Piotrkowie Trybunalskim

Posiedzenia Prezydium ZG
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Pogrzeb T. Pietrzaka Pożegnanie komendanta – Rzeszów

Świąteczno-noworoczne spotkania na Podkarpaciu
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Posiedzenia ZW i Prezydium w Rzeszowie

Jubileusz M. Wołowca

Wybory na Podkarpaciu
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Dzień Kobiet na Podkarpaciu

Delegacja ZO z wizytą w KWP w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie opłatkowe w Piotrkowie Trybunalskim

Jan Dziemdziora

Świąteczno-noworoczne spotkanie opłatkowe – Toma-
szów
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Dzień Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim

Sukcesy koła w Krasnymstawie

Dzień Kobiet – Biała Podlaska

Wybory w Białej Podlaskiej

Wigilia w Białej Podlaskiej
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Mistrz świata

Wybory w Lidzbarku Warmińskim

Karnawał w kole WSPol

Spotkanie noworoczne w Warszawie

Rocznica wyzwolenia Warszawy
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Wybory w Zielonej Górze

Świąteczno-noworoczne posiedzenie 
ZO w Zielonej Górze

Pomocna dłoń emeryta

Wybory w Szprotawie

Najlepszy korespondent
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Spotkania wigilijne w Zachodniopomorskim

Gotyk na dotyk Dzień Kobiet w Szczecinie
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Najaktywniejsze koło w kraju – Toruń
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Wigilia w Wąbrzeźnie

Wigilia w Tucholi

Niecodzienny akt odwagi Krzysztofa Stracha

Jubileusz Władysława Majznera

Integracja małopolskich stowarzyszeń służb mundurowych
Noworoczne spotkanie w Andrychowie
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Wycieczka w Bieszczady

Koncert noworoczny w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie opłatkowe w Łowiczu
Koło w Brzezinach

Koło w Skierniewicach
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Grudniowy bilans działalności ZW SEiRP w Katowicach
O sztandarze dla ZW z gen. Krzysztofem Jaroszem

Podsumowanie konkursu dla rzeczników prasowych kół Szkolenie rzeczników prasowych kół w Katowicach

Spotkanie opłatkowe w Mysłowicach

Spotkanie z weteranami 
czeskiej policji
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Barbara Podgórska
Prezentacja dorobku autorskiego Barbary i Adama Podgór-
skich

Karnawał w Bańskiej Niżnej

Ludzie SEiRP – Jerzy Brudnicki

Spotkanie opłatkowe koła
w Sandomierzu

Ludzie z pasją
– Jerzy R. Szulc
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Spotkanie opłatkowe w Gdańsku
Spotkanie opłatkowe w Wejherowie

Posiedzenie ZW w Gdańsku

Karnawał w Jeleniej Górze i Sycowie
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Wybory w Kwidzynie Wybory w Wejherowie

Dzień Kobiet w Kościerzynie – 7 marca Porozumienie w Kościerzynie – 5 marca

Wybory 14 lutego w Kościerzynie

Wybory w Brzegu

Wybory w Namysłowie
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Posiedzenie ZW w Poznaniu

Dzień Kobiet w Kaliszu

Kalisz 90. urodziny

Odznaczeni Kalisz

Piknik w Kaliszu

Ludzie SEiRP – Edward Braksator
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NAJLEPSZY KORESPONDENT
grudnia zebrała się komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodniczący Eugeniusz Czerwiński, 
Danuta Stańczyk i Zbigniew Kobryń. I miejsce 
przyznano Janinie Kowalaszek (koło nr 1 Zielo-
na Góra, reportaż umieszczony został na stronie 
internetowej zarządu głównego), II – Zofi i Der 
(koło nr 2 Zielona Góra), III – Tadeusz Trzos 
(koło Żagań). 

Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli na 
posiedzeniu zarządu okręgowego w Zielonej 
Górze prezesi: ZG Henryk Borowiński i ZO 
Jan Papis, który w swoim wystąpieniu stwier-
dził, że jest to pierwszy, ale nie ostatni konkurs, 
jaki został zorganizowany w naszym okręgu.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcie: Zenon Seibert s. 39

Na posiedzeniu Zarządu Okręgowego        
SEiRP 17 grudnia 2013 roku ogłoszono wyniki 
konkursu na najaktywniejszego korespondenta 
kół terenowych. Podstawą oceny materiałów 
przesyłanych drogą mailową przez korespon-
dentów była jakość i ilość. Najlepsze zamieś-
ciliśmy na naszej stronie internetowej. Prefe-
rowane były publikacje pokazujące działalność
koła, wywiady z osobami znanymi, lubianymi 
i ogólnie szanowanymi w naszym środowisku. 
Przekaz mógł mieć formę np.: informacji, mi-
nireportażu ze zdjęciami, wypowiedzi, wywia-
du, prezentacji sylwetek, recenzji, opinii. Celem 
konkursu, który trwał od 1 lipca do 1 grudnia 
2013 r. było zmotywowanie kół do zaprezento-
wania swojej działalności. Nadesłano 9 prac. 3 

WYBORY W SZPROTAWIE I ZIELONEJ GÓRZE
Jako pierwsi wystartowali z zebraniem 

sprawozdawczo-wyborczym członkowie Koła
SEiRP w Szprotawie. Obrady prowadził Ro-
man Pakuła, który powitał zaproszonych gości:
wiceprezesa ZO w Zielonej Górze Eugeniusza 
Czerwińskiego, komendanta komisariatu pod-
insp. Piotra Tomkiewicza, rzecznika prasowe-
go ZO Zbigniewa Kobrynia.

Sprawozdanie z działalności koła przed-
stawił jego prezes Józef Ceremuga, który 
w swoim wystąpieniu wspomniał o skromnym 
budżecie koła, o dobrej współpracy z kierow-
nictwem służbowym komisariatu, o trudnoś-
ciach lokalowych Stowarzyszenia (obecnie 
odbywa się remont komisariatu). Komendant 
komisariatu obiecał, że po zakończeniu remon-
tu takie pomieszczenie dla koła się znajdzie. 
W dyskusji zabrał głos również wiceprezes 
ZO E. Czerwiński: omówił problemy, którymi 
obecnie zajmuje się prezydium zarządu okrę-
gowego i zarząd główny Stowarzyszenia, wy-
stąpił z apelem do członków koła i policjantów 
w Szprotawie, ich rodzin i znajomych o prze-
kazywanie 1% z rozliczeń PIT za 2013 r. na 
SEiRP.

W dalszej części odbyły się wybory do za-
rządu koła. Prezesem pozostał Józef Ceremuga 
i jego wybrano delegatem na okręgowy zjazd 
delegatów. W skład zarządu weszli także: Bo-
gusław Jakubiec – wiceprezes, Roman Pakuła
– skarbnik (ponownie), Jerzy Chmara – sekre-
tarz. W zebraniu uczestniczyli byli komendan-
ci powiatowi policji, a obecnie członkowie
koła Stowarzyszenia: Piotr Olczak i Marian 
Matczak.

8 marca odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze koła nr 1 w Zielonej Górze, 
które połączone zostało z Dniem Kobiet. 
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: 
prezes ZO Jan Papis, wiceprezes ZO Barba-
ra Milej, członek prezydium ZO Stanisław 
Gasztyk, prezes koła w Sulechowie Adam 
Cieślak. Zebranie odbyło się w pierwszym 
terminie, gdyż osiągnięto kworum. Sprawo-
zdanie z działalności koła w mijającej kaden-
cji złożył prezes Lesław Juszczak, wymie-
niając m.in.: organizację wycieczek, wcza-
sów krajowych i zagranicznych, wyjazdy na 
rehabilitację, wyjścia do teatru i fi lharmonii, 
coroczne akcje „Pomocna dłoń emeryta”, 

KORESPONDENCI NAPISALI
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kierowanie wniosków do KWP w Gorzowie 
Wlkp. o zapomogi. Wysoka ocena pracy koła
zyskała uznanie wyborców, którzy ponownie 
wybrali prezesem L. Juszczaka. Zaczyna się
nowa kadencja wytężonej pracy organizacyj-
nej nowego zarządu.

SPOTKANIE NOWOROCZNE W WARSZAWIE
9 stycznia w kasynie ofi cerskim spotkało się

50 członków Koła nr 33 SEiRP. Po złożeniu, przy 
tradycyjnej lampce szampana, życzeń noworocz-
nych przez prezesa ZW Ryszarda Łubińskiego 
i prezesa koła Sławomira Leskiego, zebrani za-
siedli do suto zastawionych stołów. Po poczęstun-
ku zaczęła przygrywać orkiestra, więc koleżanka 

Żaneta Kwiatkowska jako wodzirej zaprosiła
wszystkich na parkiet. Wystąpiła także w roli 
solistki, wykonując profesjonalnie piosenki stare 
i nowe. Zabawa trwała do późnych godzin wie-
czornych, a uczestnicy wyszli z niej zadowoleni.

Janusz Krotofi l
Zdjęcie: Urszula Chromik s. 38

SPOTKANIA WIGILIJNE W ZACHODNIOPOMORSKIM
12 grudnia w Goleniowie odbyło się spotka-

nie opłatkowe członków Stowarzyszenia. Pre-
zes koła Zofi a Michalewicz powitała gości i zło-
żyła życzenia. Spotkanie wigilijne przebiegało
w świątecznej atmosferze. Uczestnicy dzielili 

KORESPONDENCI NAPISALI

Dzień Kobiet uświetniono wspólnym obia-
dem z lampką wina, dla Pań czekoladki w formie 
kwiatka róży, a do tańca przygrywał pan Janek. 

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia: Janina Kowalaszek,

Zbigniew Kobryń, s. 39

ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY
rzyszenia wieńce przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza i na Cmentarzu Mauzoleum Żołnie-
rzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury. 

Ryszard Łubiński
Zdjęcie: s. 38

17 stycznia minęła 69. rocznica wyzwole-
nia Warszawy. Wiceprezes ZW SEiRP w War-
szawie Marian Stankiewicz i prezes koła nr 18 
Bogdan Dobrowolski złożyli w imieniu Stowa-

Tradycyjnie jak co roku z okazji Święta 
Kobiet odbyło się 6 marca uroczyste spotkanie 
z członkiniami koła, w którym uczestniczył za-
rząd koła. Zebranych powitał wieloletni prezes 
Wacław Ulanowski, który w imieniu uczestników 
złożył życzenia wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i rodzinnym oraz dużo zdrowia 
i satysfakcji w działalności społecznej na rzecz 
naszego środowiska. Panowie obdarowali kole-

ŚWIĘTO KOBIET W KOLE NR 5
żanki kwiatami w barwach biało-czerwonych. 
W trakcie spotkania poruszone zostały sprawy 
związane m.in.: ze zdrowiem, sytuacją material-
ną, osobistą i rodzinną członków koła. W spotka-
niu uczestniczył prezes ZW SEiRP w Warszawie 
Ryszard Łubiński, który przyłączył się do życzeń
kol. Wacława Ulanowskiego. Uroczystości towa-
rzyszyła lampka wina, ciastko z kawą i herbatą.

Henryk Florek 

się opłatkiem, składali sobie życzenia zdrowia 
i szczęścia w nowym 2014 roku. Na stołach 
gościły potrawy wigilijne przyrządzone przez 
członkinie koła: ryba, pierogi, śledź i ciasto.

Zofi a Michalewicz
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18 grudnia w Szczecinie odbyło się trady-
cyjne spotkanie wigilijne, w którym uczestni-
czyło 150 osób. W tym roku swoją obecnością
uroczystość zaszczycili: zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji insp. Piotr Ostrowski 
i zastępca komendanta miejskiego podinsp. 
Robert Nowak. Inspektor Piotr Ostrowski ży-
czył emerytom dobrego zdrowia, spełnienia
wszelkich marzeń, pomyślności, nadziei na 
lepsze jutro i wesołych świąt Bożego Narodze-
nia. Na stołach pojawiły się tradycyjne dania 
wigilijne. Spotkaniu towarzyszyły kolędy i pa-
storałki w wykonaniu szczecińskiego chóru 
„Hejnał” pod dyrekcją Bogny Thomas-Miklas. 
Było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i skła-
danie świątecznych i noworocznych życzeń.

W Stargardzie Szczecińskim koło SEiRP 
zorganizowało 18 grudnia spotkanie świątecz-
no-noworoczne z udziałem ponad 100 osób, na 
które zaproszono: komendanta powiatowego 
insp. Zenona Atrasa, wiceprezydenta miasta 
Rafała Zająca, członka zarządu powiatu star-
gardzkiego Ireneusza Rogowskiego, przedsta-
wicieli NSZZ Policjantów woj. zachodniopo-
morskiego – Mariana Boguszyńskiego i Jana 
Podolaka. Spotkanie było okazją do wręczenia:
odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” Stanisła-
wowi Maciejewskiemu i dyplomów jubileu-
szowych: Leonardowi Jankowskiemu, Janowi 
Furmańczykowi, Mieczysławowi Rogowemu 
z okazji 80., a Stanisławowi Daszykowskiemu 
– 75. rocznicy urodzin. Zgromadzeni połamali
się opłatkiem i złożyli życzenia, aby te świę-
ta były czasem ciepła, spokoju, serdeczności,
braterstwa, pojednania oraz okazania sobie 
szacunku. Życzyli sobie również dużo zdrowia 
w 2014 roku. Spotkanie umilał występ chóru 
„Echo-Arioso” pod dyrekcją Jerzego Klaw-
czyńskiego, który pięknie śpiewał kolędy i pa-
storałki. Pięć śpiewaczek chóru jest członki-
niami SEiRP w Stargardzie. W podziękowaniu
za uświetnianie naszych spotkań, z życzeniami
dalszych sukcesów, chór otrzymał ryngraf. 

Danuta Łosiniecka

Członkowie koła SEiRP w Drawsku Po-
morskim, komendant powiatowy mł. insp. Ja-

rosław Smolarek oraz przewodniczący NSZZ 
Policjantów w KPP spotkali się 18 grudnia na 
tradycyjnej imprezie wigilijno-noworocznej. 
Spotkanie, w którym wzięło udział 38 osób, 
miało charakter rodzinny i świąteczną opra-
wę. Prezes, w imieniu zarządu koła oraz władz
wojewódzkich Stowarzyszenia, i komendant 
powiatowy przekazali zebranym życzenia
świąteczno-noworoczne. Następnie uczestni-
cy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli
sobie życzenia, po czym przystąpili do kolacji 
wigilijnej. Wspominano minione lata służby, 
wymieniano się doświadczeniami życiowymi
i zawodowymi. W trakcie rozmów wiele miej-
sca poświęcono sytuacji materialnej emerytów 
i ich rodzin. 

Edward Kosiorek 

19 grudnia odbyło się spotkanie opłatko-
we członków koła w Łobzie, na które zostali 
zaproszeni: prezes ZW SEiRP w Szczecinie 
Czesław Zuziak, jego zastępca Henryk Ki-
sielewski, komendant powiatowy mł. insp. 
Jacek Dobrek, jego zastępca podinsp. Robert 
Rogowski, burmistrz Łobza Ryszard Sola 
oraz Beata Śliwka – przewodnicząca NSZZ 
Policjantów. Pierwsza część była poświęcona 
sprawom organizacyjnym. Prezes koła Wanda 
Dąbrowska podsumowała osiągnięcia w 2013 
roku i określiła priorytety na przyszłość: po-
zyskiwanie nowych członków, w szczególno-
ści funkcjonariuszy obecnie odchodzących 
na emerytury oraz organizowanie imprez 
kulturalno-towarzyskich dla członków, osób 
wspierających i sympatyków koła. Za ak-
tywność w pracy na rzecz Stowarzyszenia 
odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” wręczył
Leszkowi Olizarczykowi prezes ZW Czesław 
Zuziak. Przedstawił także preliminarz wydat-
ków z funduszu socjalnego i poinformował
o zbliżającej się kampanii sprawozdawczo
-wyborczej. W drugiej części zebrani po-
dzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia 
i rozpoczęły się wspomnienia z czasów służ-
by oraz dyskusje o problemach nurtujących 
środowisko emeryckie.

Henryk Kisielewski
Zdjęcia: s. 40
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GOTYK NA DOTYK
Grupa 44 osób z koła miejskiego SEiRP 

w Szczecinie wybrała się na wycieczkę do To-
runia, Grudziądza i Świecia.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Starego Miasta 
w Toruniu, z jego licznymi zabytkami. Toruń to 
oczywiście pierniki i Kopernik. Przez półtorej 
godziny słuchaliśmy historii o toruńskich pier-
nikach. W tym czasie dostaliśmy ciasto, które 
mogliśmy wyrobić i upiec w specjalnych for-
mach, i własny piernik zabrać ze sobą na pamiąt-
kę. Mikołaj Kopernik ma swój okazały pomnik 
i spod niego ruszyliśmy do planetarium, gdzie 
obejrzeliśmy pokaz „Znaki na niebie”. Po ko-
lacji odwiedziliśmy jeszcze muzeum okręgowe, 
gdzie oprócz rzemiosła i rękodzieła mogliśmy 
podziwiać malarstwo ze zbiorów Czartoryskich 
oraz obraz Rembrandta „Pejzaż z Miłosiernym 
Samarytaninem”.

Następnego dnia udaliśmy się w dalszą drogę
do Grudziądza, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto 

z Placem Miłośników Astronomii, z pomnikiem 
Mikołaja Kopernika i Rynkiem Głównym. Prze-
szliśmy się Bulwarami Wiślanymi z widokiem 
na XIV-wieczne spichlerze. Korzystając z okazji 
weszliśmy też do muzeum, w którym zobaczyli-
śmy m. in zbiory oręża polskiego sprzed II woj-
ny światowej oraz rzemiosło ziemi chełmińskiej.

Z Grudziądza pojechaliśmy do Świecia. 
Przeszliśmy się spacerem przez Rynek Miejski 
i zobaczyliśmy dwa kościoły: Św. Andrzeja Bo-
boli i były klasztor bernardynów. Z oddali spoj-
rzeliśmy na ruiny zamku krzyżackiego znajdują-
ce sie po drugiej stronie rzeki Wdy.

Po przyjeździe do Szczecina jeszcze długo 
byliśmy pod wrażeniem licznych zabytków, któ-
re zobaczyliśmy podczas tej krótkiej wycieczki. 
Z takimi pilotami jak pani Ela Kaczyńska można 
zwiedzać nasze polskie, piękne zakątki.

Danuta Łosiniecka
Zdjęcie: s. 40

DZIEŃ KOBIET W SZCZECINIE
Podobnie jak w latach ubiegłych Dzień Ko-

biet stał się okazją do spotkania 77 kobiet ze 
szczecińskiego Stowarzyszenia w klubie „Pod 
Różami”, aby wspólnie spędzić przedpołudnie
w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku
i owocach. Prezes zarządu miejskiego SEiRP 
Henryk Karcz złożył przedstawicielkom płci

pięknej najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
pomyślności, pięknych chwil w życiu, aby każ-
dy dzień był pełen radości i szczęścia, a marze-
nia jak najczęściej się spełniały. 

Danuta Łosiniecka
Zdjęcie: s. 40
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Dzień 16 lipca 2013 roku był dla toruńskie-
go koła dniem przełomowym w jego historii. 
Uroczystości związane z obchodzonym po raz 
pierwszy Świętem Seniora Policyjnego zorgani-
zowane przez Zarząd Główny SEiRP, połączo-
ne były z ogłoszeniem wyników konkursu na 
„Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Prezes koła
Ryszard Zaionc ze wzruszeniem i dumą odbierał
z rąk Henryka Borowińskiego puchar za II miej-
sce w konkursie, a obecność najbardziej zasłużo-

NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W KRAJU  TORUŃ
nych członków Stowarzyszenia i wielu wyśmie-
nitych gości dodała splendoru tej uroczystości.

Nie wiemy, jakie kryteria przeważyły
w ocenie komisji konkursowej, przyznającej
nam II miejsce. Jesteśmy bardzo usatysfakcjo-
nowani, choć zdajemy sobie sprawę, że w kra-
ju jest wiele dobrze funkcjonujących kół, które 
swoją historią, dokonaniami i doświadczeniem
mogą się podzielić z innymi. My również chce-
my się tym podzielić.
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Historia toruńskiego koła zaczęła się 20 
września 1990 roku. Wtedy z inicjatywy grupy 
założycielskiej pod przewodnictwem Józefa 
Młodzika, byłego prezesa Klubu Emerytów 
przy RUSW w Toruniu, zwołano spotkanie 
założycielskie, którego celem było powołanie
do życia Koła Rejonowego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów RSW RP. W zebraniu 
uczestniczyło 86 osób, z których wybrano 
pierwszy zarząd: prezes – Jerzy Główczyński,
wiceprezes – Jerzy Bronchard, wiceprezes – 
Mieczysław Gurtowski, sekretarz – Józef Ga-
sin, skarbnik – Zygmunt Woźniak. Z tamtych, 
dziś już historycznych władz, jest wśród nas 
jeszcze Józef Gasin, pozostałych z naszych 
szeregów wyrwała nieubłagana śmierć. Kolej-
nymi prezesami koła byli koledzy: Aleksander 
Więckowski, Zbigniew Mołodecki, Mieczy-
sław Piotrowski, a od 13 stycznia 2000 roku do 
dziś tę funkcję pełni Ryszard Zaionc.

Do 1999 roku koło pozostawało w struktu-
rach zarządu wojewódzkiego w Toruniu, a człon-
kowie koła aktywnie uczestniczyli w pracach 
tego zarządu. Warto wymienić kilka nazwisk: 
Zbigniew Pietras – prezes ZW od chwili jego 
powstania do dnia połączenia zarządów woje-
wódzkich Torunia i Bydgoszczy, Józef Prażuch 
– sekretarz ZW, Henryk Białek – skarbnik ZW, 
Henryk Wątroba – członek Zarządu Głównego.

Żywą kartą historii koła rejonowego i za-
rządu wojewódzkiego w Toruniu i Bydgoszczy 
jest Józef Prażuch –  najpierw członek grupy 
założycielskiej koła rejonowego w Toruniu, 
następnie „żelazny” sekretarz zarządu woje-
wódzkiego, a od 1999 roku sekretarz koła re-
jonowego w Toruniu. Funkcję tę pełni nieprze-
rwanie do dnia dzisiejszego. Jest też nieprze-
rwanie członkiem zarządów wojewódzkich: 
w Toruniu, a następnie w Bydgoszczy. Aktual-
nie jest członkiem wojewódzkiej komisji rewi-
zyjnej. Zawsze można na niego liczyć, jest po 
prostu niezniszczalny.

W pracach prezydium zarządu wojewódz-
kiego w Bydgoszczy od 2002  roku funkcję wi-
ceprezesa pełni Ryszard Zaionc. W 2010 roku 
do władz krajowych SEiRP powołany został
obecny wiceprezes Zarządu Koła SEiRP w To-
runiu Lech Kazanecki. Pełni funkcję członka 

Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, Komisji 
Prawnej, Medialnej oraz jest Przewodniczącym 
Zespołu ds. Odznaczeń i Ceremoniału przy ZG 
SEiRP. Rzecznikiem prasowym Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Bydgoszczy oraz człon-
kiem Komisji Medialnej przy SEiRP jest kol. 
Janusz Dagow – skarbnik, a później członek 
zarządu naszego koła. Bernadeta Młodzik, wi-
ceprezes zarządu koła jest członkiem Komisji 
Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Po-
licji w Bydgoszczy.

Aktywność naszych członków na wielu 
płaszczyznach działalności w Stowarzyszeniu 
daje z jednej strony dobre wzorce dla innych, 
a z drugiej – zapewnia zawsze aktualne infor-
macje z życia i dokonań naszej organizacji.

I DOBRA WSPÓŁPRACA
W obszarze, w którym przyszło działać

kołu w Toruniu, funkcjonuje wiele organizacji, 
stowarzyszeń i struktur mających w swych za-
łożeniach cele zbieżne ze statutem SEiRP. 

Na pierwszy plan wysuwa się jednak ścisła
współpraca z kierownictwem Komendy Miej-
skiej Policji w Toruniu. Bez przychylności
obecnego komendanta insp. Antoniego Stram-
ka (także jego poprzedników) i stałych robo-
czych kontaktów z prezesem koła, funkcjono-
wanie naszej organizacji nie byłoby możliwe.
To dzięki kierownictwu komendy miejskiej 
mamy pomieszczenia wraz z wyposażeniem,
w których zarząd koła może prowadzić dzia-
łalność statutową. Na spotkania organizowane 
przez koło zapraszani są członkowie kierow-
nictwa KMP Toruń, a przedstawiciele zarządu
koła uczestniczą w uroczystościach organizo-
wanych przez toruńską policję.

Ścisła współpraca prowadzona jest również
z organizacją związkową policjantów w KMP. 
Przewodniczący NSSZP regionu toruńskiego
Jan Norkowski jest częstym gościem na na-
szych comiesięcznych spotkaniach.

Szczególny rodzaj współpracy wiąże nas 
z Mundurowym Klubem Motorowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Władze klubu składają się
w dużej części z przedstawicieli koła (Andrzej 
Woźniak – prezydent MKMRP, Lech Kazane-
cki – wiceprezydent, Janusz Dagow – członek
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zyce (nieraz grają zespoły na żywo, a także nasz 
niezawodny akordeonista Marian Wierzbowski) 
bawimy się. Postanowiliśmy uhonorować jubi-
leusze sędziwych lat, rocznic 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Wzorce te rozpropagowaliśmy 
w województwie. Od niedawna załatwiamy zor-
ganizowany 14-dniowy wypoczynek w formie 
wczasów. Ta forma integracji cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Działalność koła
rozwija się ku zadowoleniu i zaangażowaniu 
wszystkich, bo jak powtarzamy: to członkowie 
są siłą napędową dla zarządu. 

Jest jeszcze jeden zwyczaj, który integruje 
społeczność naszego koła. Powiedzieliśmy so-
bie kiedyś, że stopnie, stanowiska i tytuły, któ-
re każdy z nas miał w okresie aktywności za-
wodowej, dały nam doświadczenie i mądrość
życiową. Staramy się to wykorzystać w drugim 
życiu, którym jest emerytura, a w szczególno-
ści działalność w Stowarzyszeniu Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Rozpoczynamy to 
drugie życie od nowa i przywoływanie daw-
nych zależności służbowych może tylko prze-
szkadzać, a afi szowanie się stopniami i tytuła-
mi deprymować innych, którzy z różnych po-
wodów nie mogli tego osiągnąć. Ta niepisana 
zasada stwarza rodzinną atmosferę w kole.

III POMOC SOCJALNA
Byliśmy również prekursorami powołania 

w ramach koła własnej komisji socjalnej, która 
zajmuje się nie tylko organizowaniem rozrywki, 
ale również wyszukiwaniem osób potrzebują-
cych pomocy ze względu na stan zdrowia i po-
deszły wiek. Wielu z nich nawet nie wiedziało, 
że może otrzymać wsparcie fi nansowe na le-
czenie czy zakup protez, aparatów słuchowych, 
bądź w innych trudnych sytuacjach, jak np. po-
krycie części kosztów operacji. Na szczególne 
słowa uznania w tej działalności zasługują ko-
leżanki Bernadeta Młodzik i Halina Ciesielska.

IV DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Nic tak nie zachęca do wstępowania do Sto-

warzyszenia, jak dobra informacja o: integracji 
członków, sukcesach, dokonaniach i formach 
ochrony najsłabszych, możliwościach działania 
organizacji w najtrudniejszych dla emerytów 

prezydium, Zbigniew Mołodecki – skarbnik 
generalny, Ryszard Kochel – do niedawna 
kwatermistrz, Ryszard Zaionc – w poprzed-
niej kadencji wiceprezydent). Takie rozwiąza-
nie pozwala na uczestnictwo obu organizacji 
w realizacji zaplanowanych zadań. Udostęp-
nienie kołu serwera MKMRP umożliwia pro-
wadzenie własnej strony internetowej (www.
seirp.mkmrp.org.pl), a działania podjęte przez 
prezydenta Andrzeja Woźniaka, w znacznym 
stopniu obniżyły koszty wynajmu sali na ze-
brania koła w restauracji Herbowa.

Członkowie naszej organizacji utrzymu-
ją kontakty z innymi kołami w województwie 
kujawsko-pomorskim (Włocławek, Chełmno, 
Brodnica), a w szczególności z kołem Byd-
goszcz-Szwederowo. Uczestniczymy we wspól-
nych okolicznościowych spotkaniach integra-
cyjnych, piknikach i wycieczkach. Razem z byd-
goszczanami odwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc w Polsce, wyjechaliśmy na wycieczki 
zagraniczne – zwiedziliśmy Danię, Szwecję,
byliśmy w Wiedniu, na Słowacji, w Czechach 
i na Litwie. Na tej płaszczyźnie udowadniamy, 
że Toruń i Bydgoszcz mogą się lubić. Nasza 
współpraca z przyjaciółmi z Bydgoszczy, wy-
miana doświadczeń, wspólne organizowanie 
wycieczek i imprez kulturalnych przyczyniła się
do zawiązania wielu przyjaźni i utrzymywania 
kontaktów, nie tylko w ramach Stowarzyszenia. 

Wzorowo układa się współpraca z zarządem 
wojewódzkim, którym kieruje Roman Skrze-
szewski. To właśnie zarząd wojewódzki wybrał
toruńskie koło jako najlepsze w województwie 
kujawsko-pomorskim i zgłosił je do fi nału kon-
kursu na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. 

II CAŁOROCZNA INTEGRACJA
W ciągu minionych  lat wypracowaliśmy

wiele nowych form aktywności koła, między 
innymi poprzez urozmaicenie spotkań – zawsze 
przy kawie czy herbacie, zawsze w pierwszą śro-
dę miesiąca; to wyjątek w kraju. Przychodzi na 
nie w restauracji Herbowa czasem ponad 50% 
stanu osobowego (na dziś koło liczy 185 człon-
ków). Organizujemy spotkania z ciekawymi 
ludźmi z różnych środowisk, spotykamy się na 
piknikach, gdzie przy ognisku, grochówce i mu-
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dem koła, władzami wojewódzkimi, członkami 
zarządu głównego, a także wieloma ciekawymi 
osobami (posłami, przedstawicielami banków, 
instytucji ubezpieczeniowych itp.) – dają moż-
liwość przekazania informacji z pierwszej ręki, 
a jednocześnie przyjęcia wniosków i postulatów, 
bolączek i obaw od szeregowych członków koła. 

Dyżury zarządu koła w pełnym składzie 
odbywane w każdy wtorek, dają również moż-
liwość bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza 
w indywidualnych sprawach (pomoc socjalna, 
pomoc prawna, wypisywanie PIT-ów itp.). In-
formacje o terminach spotkań, o dyżurach zarzą-
du oraz telefonach do jego członków, przekazy-
wane są każdemu w kole w formie zafoliowanej 
wizytówki zaprojektowanej i wykonanej przez 
Jerzego Piotrowskiego.

Można by pomyśleć, że takie koło nie ma 
wielu zmartwień. Otóż nie. Tak jak większość
kół w kraju, a może wszystkie, martwi nas zbyt 
mała liczba członków. Choć odnotowujemy nie-
wielkie tendencje wzrostowe, to jednak mamy 
świadomość, że wielu młodych emerytów po-
zostaje poza Stowarzyszeniem. Stosujemy róż-
ne formy zachęcania do wstąpienia do SEiRP, 
ale w naszym odczuciu efekty są stosunkowo 
niewielkie. Mamy też marzenia. Chociażby po-
prawa warunków lokalowych, usprzętowienia 
i możliwość korzystania z łącza internetowego 
w siedzibie zarządu. Wszystko jeszcze przed 
nami. Wszak mamy dopiero 24 lata.

Lech Kazanecki
Zdjęcia: s. 41 i okładki s. 1 i 4

i rencistów policyjnych sytuacjach, czy wielu 
innych sprawach z życia koła.

Prowadząc własną stronę internetową stara-
my się tym zadaniom sprostać. Ładna i funkcjo-
nalna szata grafi czna zachęca do odwiedzania 
naszej witryny, choć zdajemy sobie sprawę, że
jeszcze nie wszyscy nasi członkowie potrafią
i mogą z takiej formy przekazu skorzystać. Stro-
na jest dostępna dla każdego i w tym upatrujemy 
jej główne zadanie. Oddaje wizerunek koła i za-
chęca do wstępowania do Stowarzyszenia.

Inną formą przekazu informacji jest praca 
korespondenta. W naszym kole zadania tego 
podjął się, ze znakomitym zresztą skutkiem, kol. 
Janusz Dagow. Doświadczenie, które wyniósł
z pełnienia funkcji rzecznika prasowego ZW 
SEiRP w Bydgoszczy, zaowocowało napisaniem 
mnóstwa artykułów – wzbogaconych profesjo-
nalną dokumentacją fotografi czną członka za-
rządu Jerzego Piotrowskiego – opisujących ży-
cie toruńskiego koła i kierowanych do Biuletynu 
Informacyjnego Stowarzyszenia.

Najlepszą jednak formą przekazu informacji 
pozostaje niezmiennie kontakt osobisty. Mając
tego świadomość, prezes Ryszard Zaionc wpadł
na pomysł, aby członkowie koła spotykali się
co miesiąc. Jak się okazało, trafił w dziesiątkę.
Rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania. Na 
zebrania przychodzi coraz więcej osób i już za-
stanawiamy się, czy sala w restauracji Herbo-
wa, która może pomieścić 120 osób, nie będzie 
niebawem za mała. Takie spotkania – gdzie jest 
możliwość bezpośredniego kontaktu z zarzą-
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Spotkania wigilijne członków Koła SEiRP 
w Tucholi weszły do tradycji. Spotkaliśmy się
prawie w rodzinnym gronie, a na pewno w ro-
dzinnej atmosferze, aby zasiąść przy wspólnym 
stole do tradycyjnych potraw. Miło było powi-
tać nowego członka – kolegę Szczepana Rypi-
na. Z życzeniami przybyli zaproszeni goście:
kierownictwo KPP w Tucholi, prokurator rejo-
nowy i przedstawiciele związku zawodowego. 
Kultywując tradycję świąteczną podzieliliśmy
się opłatkiem, zaś życzeniom noworocznym to-
warzyszyła lampka szampana.

Na wszystkich spotkaniach integracyj-
nych mamy zwyczaj łączyć przyjemne z po-
żytecznym. Tym razem stronę pożyteczną
zapewniła pielęgniarka mgr Marlena Nielke, 
która w ciekawy sposób omówiła zagadnienia 
związane z chorobami podeszłego wieku i le-
czenia trudno gojących się ran oraz zapoznała
z rodzajami opatrunków i sposobami ich sto-
sowania. Po odczytaniu nadesłanych życzeń,
pełni optymizmu, czekamy na następne spot-
kanie.

Sylwia Dończyk

WIGILIA W TUCHOLI I WĄBRZEŹNIE
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Jak co roku Zarząd Koła SEiRP w Wąbrzeźnie 
pod kierownictwem Stanisława Kwiatkowskiego 
zorganizował uroczyste spotkanie świąteczno-no-
woroczne. Gośćmi emerytów i rencistów z mał-
żonkami byli: prezes zarządu wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Roman Skrzeszewski, komen-
dant powiatowy policji mł. insp. Marcin Zaleśkie-
wicz, zastępca nadkom. Krzysztof Lewandowski, 
burmistrz Leszek Kawski, wicestarosta Bożena 
Szpryniecka, prokurator rejonowy Kazimierz 
Warnel i kapelan ks. dr Jan Kalinowski. 

Uczestniczący w imprezie Danuta i Wojciech 
Gajewscy oraz Halina i Mieczysław Chlebow-

scy obchodzili rubinowe gody, a M. Chlebowski 
świętował także 65. urodziny. Były kwiaty i ży-
czenia dla jubilatów, a R. Skrzeszewski wręczył
im adresy gratulacyjne. Ponadto prezes ZW ude-
korował działaczy: Mieczysława Chlebowskiego 
odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia”, a Józefa Jan-
kowskiego odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” 
oraz gości odznakami Stowarzyszenia.

Zebrani złożyli sobie życzenia świąteczno-
noworoczne i podzielili się opłatkiem, po czym 
zasiedli do wigilijnej kolacji z tradycyjnymi po-
trawami. 

 Janusz Dagow
Zdjęcia: Michał Gołębiewski, s. 42

STRONA INTERNETOWA ZO W SŁUPSKU
Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku, doce-

niając potrzebę szybkiej wymiany informacji, 
podjął w 2012 roku decyzję o utworzeniu włas-
nej strony internetowej pod adresem: http://www.
slupsk.seirp.pl/ Jak ocenić jedenastomiesięczny 
okres funkcjonowania strony? 

Jednym z kryterium są dane statystyczne 
o liczbie odwiedzin. O ile w początkowym okre-
sie zainteresowanie było znikome, to w następ-
nych miesiącach rosło, osiągając w grudniu 2025 
odsłon. W okresie od 23 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. zarejestrowano 16 594 wejść. Średnia 
dzienna liczba 50 odwiedzin wskazuje, że zawarte 
informacje cieszą się zainteresowaniem. Dzienny 

wzrost odwiedzin odnotowywano zwłaszcza po 
publikacji materiałów nadsyłanych z kół, zawie-
rających również zdjęcia. Ocena jest zatem pozy-
tywna. Dostarczając zainteresowanym aktualne 
wiadomości z dziedziny uregulowań prawnych, 
kierunków działania zarządu głównego i okrę-
gowego, a także zamieszczając nadsyłane przez 
koła materiały o ich działalności, informujemy na 
bieżąco swych członków. 

Niestety nie wszyscy mają dostęp do internetu 
lub też nie umieją korzystać z  komputera, stąd
nadal istotną rolę w przekazie informacji spełniać
będzie Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP.

Henryk Znaniecki 
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28 września 2013 roku w Ratuszu Miej-
skim w Słupsku odbyła się dekoracja działa-
czy okręgu PZW odznaczeniami przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Jed-
nym z  wyróżnionych działaczy został członek
SEiRP Edward Braksator, odznaczony Brązo-
wym Krzyżem Zasługi.
Możesz przybliżyć czytelnikom Biuletynu swo-
ją osobę?

Urodziłem się 6 lipca 1947 roku w Otwo-
cku. Po odbyciu służby wojskowej w 1969 roku 
zostałem przyjęty do KPMO w Złotowie woj. 
koszalińskie. Po odbyciu przeszkolenia mili-

cyjnego w szkole w Słupsku trafiłem do poste-
runku w miejscowości Wiśniewska w powiecie 
złotowskim, by po czterech latach zostać prze-
niesionym do KPMO w Bytowie na stanowisko 
sternika łodzi motorowej.
Czym się zajmowałeś do momentu odejścia na 
emeryturę?

Przez prawie 17 lat w sezonie patrolowałem 
łodzią jeziora leżące w granicach powiatu bytow-
skiego, będąc równocześnie dowódcą drużyny pa-
troli pieszych i zmotoryzowanych. Aby uzyskać
uprawnienia sternika motorzysty, musiałem ukoń-
czyć specjalistyczny kurs w Warszawie. W skład 

LUDZIE SEiRP: EDWARD BRAKSATOR
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szkolenia wchodziły ćwiczenia w nurkowaniu, 
podczas których pękła mi błona bębenkowa. Od 
tego czasu mam problemy ze słuchem, które po 
kilku latach wyeliminowały mnie ze służby.
Czym zająłeś się na emeryturze?

Na emeryturę przeszedłem w 1991 roku 
w stopniu st. sierż. i zostałem członkiem nasze-
go Stowarzyszenia w Bytowie, w którym pełnię
funkcję wiceprezesa koła. W 2000 roku wstąpi-
łem do Polskiego Związku Wędkarskiego w By-
towie. Aktualnie jestem wiceprezesem koła węd-
karskiego ds. ochrony i zarybiania, komendantem 
powiatowym Społecznej Straży Rybackiej, sędzią
sportu wędkarskiego klasy krajowej, członkiem 
Sądu Koleżeńskiego ZO PZW w Słupsku.
Czy pełnienie kilku ważnych funkcji społecz-
nych nie koliduje ze sobą?

Raczej ułatwia działalność zarówno w PZW 
jak i SEiRP, gdyż wszelkie imprezy integracyjne 
naszych emerytów odbywamy na obiekcie przy-
należnym do koła PZW w Bytowie, za który nie 
ponosimy kosztów wynajmu. Mam satysfakcję
z działalności w obydwu organizacjach. 
Jak oceniasz działalność koła SEiRP w Bytowie?

W większości pozytywnie. Widać zaintere-
sowanie działalnością koła na rzecz środowiska 
emerytów i rencistów, a zwłaszcza imprezami 
integracyjnymi i wycieczkami. Jest to odskocz-
nia od codziennych problemów, również i tych 
zdrowotnych, oraz podtrzymywanie wzajemnych 
więzi i kontaktów. Organizowane corocznie wy-
cieczki po pięknych okolicach Kaszub pozwalają

na ich poznanie, na co nie zawsze wystarczało
czasu w okresie czynnej służby. Natomiast nie-
pokoi mnie małe zaangażowanie w działalność
Stowarzyszenia naszych byłych przełożonych.
Inspiracją do spotkania z Tobą była informacja 
prasowa o wyróżnieniach, które otrzymałeś za 
swą społecznikowską działalność w PZW. 

Jako wieloletni działacz PZW posiadam 
Srebrną i  Złotą Odznakę PZW. W tym roku 
podczas wręczania sztandaru Zarządowi Okrę-
gowego PZW otrzymałem, na wniosek ZO PZW 
w Słupsku, odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
za zarybianie akwenów wodnych. Brązowy 
Krzyż Zasługi Prezydent RP przyznał mi za dzia-
łalność w Społecznej Straży Rybackiej.
Czy posiadasz inne odznaczenia?

Z okresu służby, oprócz tzw. „liczników”, 
brązową odznakę „Za zasługi w ochronie porząd-
ku publicznego”, natomiast za działalność w SEi-
RP otrzymałem w 2012 roku odznakę „Za Zasługi 
z Dyplomem”.
Gratulując otrzymanych wyróżnień za swą spo-
łecznikowską działalność w PZW, życzę Ci dal-
szych sukcesów i wyróżnień, które dobrze świad-
czą o emerytach policyjnych spędzających jesień
swego życia na aktywnej działalności dla innych.

Dziękuje i życzę wszystkim członkom Sto-
warzyszenia, by aktywnie uczestniczyli w dzia-
łalności naszej organizacji oraz na innych płasz-
czyznach, bo jest to odskocznia od codziennych 
problemów.

Henryk Znaniecki, Zdjęcie: s. 48
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17 członków Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie 
Wlkp. zdecydowało się na podróż  w Bieszcza-
dy koleją. Po kilkunastu godzinach nocnej jazdy, 
z Rzeszowa odebrał nas kierowca niewielkiego 
busa, którym dotarliśmy do pensjonatu „Azyl” 
w Bóbrce, pięknie położonego i bardzo przyjazne-
go turystom. Jeszcze tego samego wieczoru, przy 
ognisku, z pięknym widokiem na Solinę, zajada-
liśmy kiełbaski popijając miodówką gospodarza.

Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Polań-
czyka, a następnie  rejsu statkiem po Zalewie 

Solińskim i spacerze po koronie zapory wodnej 
w Solinie. Zwiedziliśmy też Centrum Ekume-
niczne w Myczkowcach – miniatury świątyń
i ogród biblijny. Zaliczyliśmy spacer po Lesku, 
nie omijając  legendarnego  kamienia. Mieliśmy 
też spotkanie ze znanym bieszczadzkim „artystą
od koryt świńskich” w Hoczwi Z. Pękalskim, 
który potrafi  odnaleźć w nich dusze i wyrzeźbić
nieziemskie kapliczki. 

Trzeciego dnia przeżyliśmy prawdziwą tra-
perską przygodę, bo zostaliśmy zapakowani do 

WYCIECZKA W BIESZCZADY
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takiego właśnie wozu i zawiezieni w głąb lasu 
na polanę, gdzie  przy ognisku w towarzystwie 
muzykanta (autentycznego kominiarza p. Rysia) 
bawiliśmy się wyśmienicie. 

Kolejny dzień przeznaczyliśmy na Sanok: 
ławeczka obok Szwejka na deptaku, największy 
skansen etnografi czny w Polsce, średniowieczny 
zamek, a w nim galeria obrazów Zdzisława Bek-
sińskiego i pokaźny, wart obejrzenia zbiór ikon 
oraz wyposażenia cerkiewnego. Wracając do pen-
sjonatu zwiedziliśmy ruiny barokowego klaszto-
ru Karmelitów Bosych w Zagórzu, oraz Zamek 
Sobień na wysokim wzniesieniu nad doliną Sanu, 
a we wsi Manasterzec ruiny zamku Kmitów.

Następnego dnia zwiedziliśmy Muzeum 
Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego w Ustrzykach Dolnych, Ustrzyki Górne 
i ostatnia miejscowość na mapie – Wołosate. Nie 
umknęła naszej uwadze pokazowa zagroda żu-
brów w Mucznem. Odwiedziliśmy Cisną  z pio-
senki K. Prońko i słynną karczmę zakapiorów 
bieszczadzkich „Siekierezadę“. Zobaczyliśmy 
po drodze wiele zabytkowych cerkwi, w tym 
pw. Michała Archanioła w Smolniku nad Sanem, 
wpisaną  na listę UNESCO. Dotarliśmy też do 
Baligrodu, znanego jako miejsce śmierci genera-
ła Świerczewskiego.   

Kolejny punkt programu, to wycieczka 
do Lwowa. Polska  przewodniczka na stałe
mieszkająca w tym mieście, zaprowadziła nas 
do miejsc silnie związanych z polską kulturą:
Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt, Apte-
kę-Muzeum, Lwowską Promenadę z pomnikiem 
A. Mickiewicza, Teatr Opery i Baletu, polskie 
kościoły. |Zmęczeni,  ale zachwyceni i zadowo-
leni wróciliśmy do pensjonatu w Bóbrce późnym 
wieczorem, oczywiście z zakupami i pamiątka-
mi,  jakie wszyscy przywożą ze Lwowa. 

Ostatniego dnia każdy z nas na własne ży-
czenie podziwiał Bieszczady po swojemu, 
aby zapamiętać i utrwalić  piękne widoki jak 
najdłużej. Podczas całego pobytu naszym kie-
rowcą była pełna werwy i humoru fi ligranowa 
góralka, młoda dziewczyna Sylwia, której lepiej 
było zjeżdżać z drogi. Z żalem żegnaliśmy uro-
czych gospodarzy, ze łzami w oczach naszą Syl-
wię i w drogę. Rano dotarliśmy bez większych 
przygód do Gorzowa. Bieszczady wspominamy 
wspaniale, z sentymentem nawet wielogodzinną
podróż koleją w obie strony. Ważne jest przede 
wszystkim dobre towarzystwo, humor,  a poza 
tym każde doświadczenie jest cenne, gdy cze-
goś uczy.

Wiesława Nićka, Zdjęcie: s. 43

KONCERT NOWOROCZNY
10 stycznia 53-osobowa grupa emerytów 

wraz z rodzinami  z Koła nr 1 SEiRP w Gorzo-
wie Wlkp. wybrała się do Filharmonii Gorzow-
skiej na koncert noworoczny „Od Neapolu po 
Grenadę”. W piątkowy wieczór orkiestrę popro-
wadziła Monika Wolińska, a w partiach solo-
wych zaprezentowali się trzej znani tenorzy: Bo-
gusław Morka, Jan Zakrzewski i Krzysztof Mar-

ciniak. Zaśpiewali włoskie i hiszpańskie prze-
boje, m.in.: „Santa Lucia”, „Volare”, „Funiculi 
Funicula”, „O Sole Mio”, „Quiéreme Mucho”, 
„Spanischer Marsch”. „Granada“, „Santa Lu-
cia”, „Funiculi Funicula”. Publiczność zachwy-
cił dwuczęściowy koncert. Pożegnała artystów 
owacjami na stojąco, a bisom nie było końca. 

Wiesława Nićka, Zdjęcie: s. 43

22 października 2013 roku Małopolski 
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie 
nadinsp. Mariusz Dąbek przyjął emerytowa-
nego policjanta Krzysztofa Stracha i podzię-
kował mu za odważną i skuteczną interwencję

wobec bandyty usiłującego dokonać przestęp-
stwa, narażając tym samym swoje życie na 
niebezpieczeństwo. Również tego dnia An-
drzej Czopek – prezes ZW SEiRP w Krako-
wie także złożył gratulacje i podziękowania 
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bohaterskiemu emerytowi za dzielną postawę
i odwagę.

Nasz skromny kolega znalazł się w nieco-
dziennej sytuacji, z powodu zainteresowania się
wszystkich jego osobą. Jak sam o sobie mówi, 
wbrew brzmieniu swego nazwiska, odwagi mu 
nie brakuje. Nie okazuje pychy ze swojego czy-
nu i mówi, że nie jest to dla niego nadzwyczajny 
akt obywatelskiej postawy, bo na zło trzeba re-
agować. Opowiada też, że od młodych lat inte-
resował się pojazdami, i z tego też powodu od 
początku pełnił liniową służbę w Wydziale Ru-
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chu Drogowego KWP w Krakowie, nie chciał
być urzędnikiem. Miał okazję eskortować wielu 
znanych ludzi, m.in. papieża Jana Pawła II.

Małopolscy emeryci policyjni są dumni ze 
swego kolegi. Z pewnością ożywi się w naszym 
środowisku dyskusja na temat obywatelskiego 
włączenia się emerytów policyjnych do ochro-
ny porządku publicznego. Za wzorową postawę
i odwagę dziękujemy Koledze Krzysztofowi.

Piotr Styczyński, Władysław Majzner 
Zdjęcie: s. 42

22 stycznia podczas dorocznego posiedzenia 
ZW SEiRP w Krakowie, uczczono jubileusz 80. 
urodzin Władysława Majznera – Honorowego 
Wiceprezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódz-
kiego. Prezes ZW Andrzej Czopek przedstawił
Jego zasługi dla Stowarzyszenia. Gratulacje 
Jubilatowi złożyli: wiceprezes ZG Jerzy Kraw-
czyk, Andrzej Czopek, prezes koła Kraków-Cen-
trum I Jan Kaczmarczyk, zastępca komendanta 
wojewódzkiego insp. Jacek Fabisiak, prezesi ma-
łopolskich kół Stowarzyszenia. Obecny na spot-
kaniu Czesław Kurczyna – prezes Porozumienia 
Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Województwa Małopolskiego udekorował Go 
medalem „Za Zasługi dla Porozumienia”.

Władysław Majzner po ukończeniu Szkoły
Ofi cerskiej w Szczytnie skierowany został do 
służby w pionie kryminalnym w Krakowie, gdzie 
zajmował się przestępczością nieletnich i narko-
manią. Opublikował kilkanaście artykułów na 
ten temat w fachowych periodykach. W latach 
70. organizował kształcenie funkcjonariuszy 
na poziomie średnim i wyższym. W latach 80. 
opiekował się kołami ZBOWiD oraz Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zrzeszających wówczas ok. 1000 byłych funk-
cjonariuszy i weteranów. Od 1988 roku, po odej-
ściu na emeryturę, do końca 1994 roku pracował
na etacie cywilnym w wydziale kadr, zajmując
się resortowymi emerytami i rencistami. Był
kierownikiem Klubu Emerytów i Rencistów. Na-
byte doświadczenie w zakresie przepisów eme-

rytalno-rentowych wykorzystuje w poradnictwie 
i szerzeniu wiedzy wśród emerytów i rencistów 
policyjnych.

W 1990 roku zakładał Stowarzyszenia na 
terenie Krakowa i województwa, uczestniczył
w większości zebrań założycielskich, doprowa-
dzając do powołania 8 kół prawie we wszystkich 
ówczesnych komendach rejonowych policji. 
W uznaniu zasług został delegatem na I Zjazd 
Krajowy w Poznaniu. Od początku pełnił funkcję
wiceprezesa zarządu wojewódzkiego, redagował
Wojewódzki Biuletyn Informacyjny, inicjował
integrację emerytów mundurowych. Działał
w lokalnych samorządach i klubie GTS Wisła. 
Jego obecne zainteresowania to rodzina, praca na 
działce oraz powiększanie osobistej biblioteki, 
ale wyłącznie o biografi e wielkich ludzi. Jak wy-
liczył, za wieloletnią służbę, pracę i działalność
społeczną uhonorowany został 35 odznaczenia-
mi i medalami państwowymi i resortowymi oraz 
33 dyplomami. Najwyżej ceni Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski, odznakę SEiRP „Za Wybitne 
Osiągnięcia”, medal „Za Zasługi dla Policji”, od-
znakę „Honoris Gratia” nadaną przez Prezydenta 
m. Krakowa (Jacka Majchrowskiego), Medal im. 
dr. Henryka Jordana oraz medal „Za Zasługi dla 
GTS Wisła”. 

Gdy mówi o przemijaniu, zmianie warty, czy 
sensie pracy społecznej, twierdzi, że warto było
obrać taką drogę życiową.

Piotr Styczyński
Zdjęcie: s. 42

JUBILEUSZ WŁADYSŁAWA MAJZNERA
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Tegoroczne spotkanie noworoczne, w któ-
rym uczestniczyło ponad 60 osób, było czwartym 
z kolei w ramach zawartego przed pięcioma laty 
wadowickiego Porozumienia Związków i Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych. Jego gospoda-
rzami byli prezesi porozumienia: Janusz Janik 
z SEiRP, Marian Witkowski z Krajowego Związ-
ku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, 
Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Ren-
cistów Pożarnictwa RP. Organizatorzy zaprosili 
m.in.: posłankę do Parlamentu Europejskiego 
prof. Joannę Senyszyn, burmistrza Andrychowa 
Tomasza Żaka, starostę wadowickiego Jacka 
Jończyka, wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie 
Jana Kaczmarczyka, sekretarza Porozumienia 
woj. małopolskiego Piotra Styczyńskiego, człon-
ka prezydium Porozumienia woj. małopolskie-
go Jana Fabiańskiego, insp. Waldemara Kręże-
la – komendanta powiatowego w Wadowicach 
i jego zastępcę mł. insp. Bogdana Wajdzika, 
komendanta powiatowego PSP w Wadowicach 
mł. bryg. Pawła Kwarciaka, mjra Marka Wronę
– dyrektora ZK w Wadowicach i jego zastępcę
mjra Jakuba Pindela, członka Stowarzyszenia 
Generałów Policji RP Andrzeja Woźniaka.

Zebranym, jak i ich rodzinom, życzenia do-
brego zdrowia, wszelkiej pomyślności, powo-
dzenia w życiu osobistym, pogody ducha oraz 
spełnienia marzeń i aby na swej drodze spoty-
kali tylko życzliwych ludzi, a tym, którzy jesz-
cze pracują lub pełnią funkcje publiczne suk-
cesów i satysfakcji w realizacji obowiązków
służbowych, w imieniu Porozumienia złożył
Janusz Janik. Życzenia złożyli także niektó-
rzy zaproszeni goście. Podczas spotkania Jan 
Fabiański uroczyście wręczył Januszowi Jani-
kowi legitymację członkowską wraz z odznaką
Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb
Mundurowych woj. małopolskiego. Obaj zade-
klarowali zaktywizowanie współpracy pomię-
dzy obydwoma porozumieniami. 

Miłym momentem spotkania było wręcze-
nie Joannie Senyszyn książki wydanej przez 
ZW SEiRP w Krakowie autorstwa Piotra Sty-
czyńskiego, pt. „Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych 1990–2010” wraz 
z życzeniami i dedykacją od samego autora.

Piotr Styczyński, Janusz Janik 
Zdjęcie: s. 42
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NOWOROCZNE SPOTKANIE W ANDRYCHOWIE

20 lutego odbyło się posiedzenie Zarzą-
du Porozumienia Związków i Stowarzyszeń
Służb Mundurowych Województwa Małopol-
skiego. Uczestniczyli w nim: prezes Czesław
Kurczyna ze Stowarzyszenia Seniorów Lotni-
ctwa Wojskowego RP, wiceprezes Edward Po-
tocki ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ, sekretarz Piotr Styczyński
ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, skarbnik Cecylia Szczęśniak-
Woźniak ze Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej, Jan Fabiański i Stefan 
Grodowski z SEiRP, Janusz Koper z Mało-
polskiego Wojewódzkiego Związku Żołnierzy

INTEGRACJA MAŁOPOLSKICH
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

WP, Ryszard Tutakiewicz ze Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Antoni 
Rzepka ze Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa, Adam Strzałba i Jerzy Trojanowski 
ze Związku Polskich Spadochroniarzy, Marek 
Stasiak, Jerzy Krygier i Henryk Koclęga z Ligi 
Obrony Kraju, Jerzy Wójcik z Małopolskiego
Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, Fran-
ciszek Skupski ze Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP, Janusz Styczeń
i Halina Kędzior ze Związku Emerytów i Ren-
cistów Służby Więziennej, Zenon Jerzakowski 
i Zdzisław Ostróżka ze Stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ. 
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Czesław Kurczyna złożył sprawozdanie za 
2013 rok, w którym przedstawił osiągnięcia 
organizacji oraz plany na rok bieżący. Porozu-
mienie zamierza m.in.: nawiązać kontakty z or-
ganizacjami, stowarzyszeniami i związkami 
skupiającymi społeczność cywilną, wziąć udział
w świętach lokalnych i państwowych, organizo-
wać pogadanki i prelekcje z młodzieżą szkolną,
współpracować z sąsiadującymi z wojewódz-
twem małopolskim organizacjami i stowarzy-

szeniami służb mundurowych, wspierać OPP 
SEiRP, nie angażować się w walkę polityczną.
Nagrodami książkowymi wyróżniono aktyw-
nych członków prezydium, wśród których zna-
leźli się koledzy ze Stowarzyszenia: J. Fabiański 
i P. Styczyński. Prezesowi C. Kurczynie wręczo-
no list gratulacyjny z okazji otrzymania Krzyża
Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Styczyński, Jan Fabiański
Zdjęcie: s. 42

KORESPONDENCI NAPISALI

16 grudnia w sali OSP w Łowiczu odbyło
się spotkanie opłatkowe członków koła SEiRP, 
w którym wzięli także udział zaproszeni goście: 
burmistrz Krzysztof Kaliński, wiceprezes zarzą-
du wojewódzkiego Edward Strzelecki, prezes 
Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożar-
nej Leszek Chaicki, przedstawiciel komendy 
powiatowej policji. Gospodarz spotkania pre-
zes koła Stanisław Kostrzewa złożył życzenia 
świąteczno-noworoczne, do których przyłączyli 

się zaproszeni goście. Wręczono skromne upo-
minki świąteczne ze słodyczami, a nieobecnym 
chorym członkom dostarczono paczki do do-
mów. Prezes koła zaapelował o dokonywanie 
odpisu 1% podatku na rzecz naszego Stowarzy-
szenia przy rozliczaniu się z PIT za rok 2013. 
W dalszej części spotkania staropolskim zwy-
czajem podzielono się opłatkiem. 

Tekst: Stanisław Kostrzewa
Zdjęcie: Zbigniew Śnieciński s. 43

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁOWICZU

Zarząd  koła zakończył rok 2013 dwoma 
spotkaniami. Pierwszym było spotkanie opłatko-
we 20 grudnia, w którym uczestniczyło 70 osób, 
a zaproszono: zastępcę komendanta wojewódz-
kiego policji insp. Dariusza Manowieckiego, 
zastępcę komendanta miejskiego w Skierniewi-
cach podinsp. Tomasza Jarzynę, którzy są jedno-
cześnie członkami wspierającymi naszego koła, 
oraz prezesa ZW SEiRP Zdzisława Pełkę. Prezes 
koła Edward Strzelecki po przekazaniu życzeń
świątecznych i noworocznych poinformował
o terminach spotkań. Odczytano życzenia od 
prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia oraz 
komendanta głównego policji. Zebrani podzielili 
się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia. W dal-
szej części śpiewano kolędy oraz wspominano 
lata wspólnej służby. W spotkaniu uczestniczyli 
również policjanci, którzy są członkami wspie-
rającymi. 

KOŁO W SKIERNIEWICACH
Drugim było uroczyste spotkanie noworoczne 

30 grudnia, na które przybył z ramienia kierowni-
ctwa komendy podinsp. Tomasz Jarzyna. Najstar-
szemu członkowi Stanisławowi Klucznemu, ob-
chodzącemu 89. rocznicę urodzin, złożono życze-
nia, wręczono pamiątkową statuetkę i odśpiewano 
sto lat. Prezes Edward Strzelecki oraz zastępca ko-
mendanta złożyli zebranym życzenia noworoczne. 
Prezes podziękował za współpracę informatykowi 
policyjnemu Krystianowi Jędrzejewskiemu i wrę-
czył mu w formie upominku książkę. Zebrani zo-
stali zapoznani z rocznym sprawozdaniem z pra-
cy zarządu. Podczas spotkania przeprowadzono 
wśród członków zbiórkę datków pieniężnych na 
rzecz sierot po poległych policjantach. Zebrano 
440 zł, które przekazano na konto Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

Jak każdego roku zarząd zorganizował 24 
stycznia bal karnawałowy, w którym uczestni-
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czyli także: prezes Z. Pełka, policjanci będący 
jednocześnie członkami wspierającymi, sześ-
cioro emerytów policyjnych z Sochaczewa 
(woj. mazowieckie) oraz dwoje z Gdańska. Byli 
mile zaskoczeni sprawną organizacją oraz panu-
jącą atmosferą. Prezes Edward Strzelecki złożył
życzenia noworoczne, przekazał również słowa 
uznania i podziękowania członkom zarządu 
za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz 
środowiska emerycko-policyjnego w okresie 
upływającej czteroletniej kadencji. Po krótkim 
wystąpieniu prezesa rozpoczęła się zabawa przy 
akompaniamencie trzyosobowego zespołu mu-

zycznego do wczesnych godzin rannych. Wiele 
czasu poświęcono wspólnemu śpiewaniu pio-
senek biesiadnych inicjowanych przez zespół
muzyczny. W trakcie zabawy przeprowadzono 
loterię fantową. W imieniu zebranych, jedna 
z członkiń koła podziękowała członkom zarzą-
du i prezesowi Zdzisławowi Pełce za całokształt
pracy podczas kadencji oraz życzyła, by taki 
skład w dalszym ciągu rządził w kole. Zarządo-
wi  na stojąco odśpiewano sto lat. 

Edward  Strzelecki
Zdjęcia: Sławomir Karda, s. 43

KORESPONDENCI NAPISALI

Na ostatnim posiedzeniu w 2013 roku 
zebrał się śląski Zarząd Wojewódzki SEiRP.  
Gośćmi spotkania byli: mł. insp. Piotr Kucia, 
zastępca wojewódzkiego komendanta policji 
w Katowicach, mł. insp. Dariusz Taborowski, 

GRUDNIOWY BILANS DZIAŁALNOŚCI ZW SEiRP
naczelnik wydziału prezydialnego KWP oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji 
emeryckich służb mundurowych. Obrady pro-
wadził Mieczysław Skowron.

W części uroczystej posiedzenia wręczo-

KOŁO W BRZEZINACH
W kwietniu 2006 roku zostałem wybrany 

prezesem koła w Brzezinach, które liczyło kil-
ku członków. Dzisiaj, gdy zostałem wybrany na 
trzecią kadencję, a koło liczy 21 osób, odczu-
wam niewątpliwą satysfakcję.

Złożyło się na to kilka czynników, przede 
wszystkim wprowadzenie do naszego planu spot-
kań integracyjnych, na które przychodziły nasze 
żony, komendanci z KPP w Brzezinach, prezes 
ZW SEiRP w Łodzi. Zarząd koła utrzymuje bar-
dzo dobre stosunki z kierownictwem komendy 
powiatowej. Udostępniono nam świetlicę na 
spotkania organizacyjne, szafki na dokumenty 
i tablicę informacyjną z materiałami propagują-
cymi naszą działalność, zarząd jest zapraszany 
na Święto Policji. Za aktywność wręczono: 2 od-
znaki „Za Wybitne Osiągnięcia”, 8 odznak „Za 
Zasługi z Dyplomem”, 4 medale XX lat Stowa-
rzyszenia, 6 dyplomów uznania. Odznaką „Za 
Zasługi z Dyplomem” uhonorowaliśmy komen-
danta powiatowego i zastępcę za pomoc, jaką
nam niosą na co dzień.

Na zebraniach, które odbywają się w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca, przekazywane 
są materiały z zarządu głównego, wojewódzkie-
go, omawiane artykuły z Biuletynu Informacyj-
nego. Członkowie dyskutują o sprawach krajo-
wych i lokalnych, chorobach, lekarzach, lekar-
stwach, pomagając sobie w miarę możliwości.
Ci, którzy mają jakieś zainteresowania, dzielą
się swą wiedzą i osiągnięciami. Zdarzało się, że
zamiast zebrań odbywały się spotkania towarzy-
skie przy kawie i herbacie. Może dla kogoś nie 
znającego specyfi ki naszego terenu nasze osiąg-
nięcia mogą się wydawać zbyt małe, ale z moich 
doświadczeń wynika, że zrobiliśmy od 2006 roku 
do dziś milowy krok. Zintegrowaliśmy znaczną
część naszego emeryckiego środowiska i nie po-
wiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Chcemy 
za przykładem innych kół założyć Księgę Koła
i nawiązać bliższą współpracę z Redakcją Biu-
letynu Informacyjnego. Choć jesteśmy mali, to 
mamy się już czym pochwalić.

Tadeusz Klimczak. Zdjecie s. 43
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Z inicjatywy nadinsp. Krzysztofa Jarosza, 
śląskiego komendanta wojewódzkiego policji, 
w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach odbyło się spotkanie poświę-
cone zbliżającej się uroczystości wręczenia
sztandaru.

Wraz z generałem stronę policyjną repre-
zentowali: insp. Jarosław Kaleta, komendant 
Szkoły Policji w Katowicach, mł. insp. Da-
riusz Taborowski, naczelnik Wydziału Pre-
zydialnego KWP i asp. Waldemar Skotarski, 
kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji 
Śląskiej. Ze strony stowarzyszeniowej obecni 
byli: Piotr Stypa, pełniący obowiązki prezesa 
ZW, Józef Krasucki, były prezes ZW, Edward 
Krzysztofi k i Mieczysław Skowron, wice-
prezesi ZW, Jacek Jędryszek, skarbnik, Zofi a 
Skrzyńska, członkini prezydium ZW, Andrzej 
Jąder, członek ZW oraz Adam K. Podgorski, 
rzecznik prasowy ZW. Przybył również Hen-
ryk Borowiński, prezes ZG.

Po wprowadzeniu dokonanym przez 
M. Skowrona, przewodniczącego Społecz-
nego Komitetu Organizacyjnego ds. Nadania 
Sztandaru dla ZW SEiRP w Katowicach, od-
była się narada na temat organizacyjnego i lo-
gistycznego zapewnienia ceremonii. Termin 

uroczystości ustalono na 16 lipca 2014 roku, 
w Dniu Seniora Policyjnego. Odbędzie się ona 
na dziedzińcu apelowym Szkoły Policji w Ka-
towicach. Realizację całości przedsięwzię-
cia zapewni trójstronna umowa partnerska, 
która niebawem zostanie podpisana. Generał
Krzysztof Jarosz zapowiedział wydanie for-
malnej decyzji. Zobowiązał się do wyznacze-
nia dowódcy uroczystości, zapewnienia orkie-
stry reprezentacyjnej i kompani honorowej ze 
sztandarem KWP, transportu gości z KWP do 
Szkoły Policji, wsparcia ze strony rzecznika 
prasowego KWP oraz pomocy poligrafi cznej 
i pomocy w rozesłaniu zaproszeń. Jarosław
Kaleta podjął się zorganizowania uroczystości
zgodnie z obowiązującym ceremoniałem i za-
pewnienia należytej jej oprawy oraz przebiegu. 
Henryk Borowiński podkreślił wagę uroczy-
stości, która zainauguruje ogólnopolskie ob-
chody 25-lecia SEiRP.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Jó-
zef Krasucki, dziękując generałowi za pomoc 
w trudnych dla niego chwilach niespodziewa-
nej choroby.

 Adam K. Podgórski
Zdjęcie: s. 44

O SZTANDARZE DLA ZW
Z GEN. KRZYSZTOFEM JAROSZEM

no nagrody laureatom konkursu na najaktyw-
niejszego rzecznika (korespondenta) praso-
wego kół SEiRP w 2013 r. Zostali nimi: Piotr 
Budzyń, Zbigniew Ziomka, Józef Hanzel 
i Waldemar Zygała. Honorowe odznaki Za 
Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach otrzymali: Krzysztof Haura, 
Bogusław Gruszczyk, Marian Pasek, Marek 
Zapiór.

W części roboczej wiceprezes Piotr Stypa 
przedstawił wyniki działań organizacji w ostat-
nim kwartale mijającego roku, Jacek Jędryszek
– stan fi nansów, Jerzy Brudnicki – najnow-
sze kryteria przyznawania pomocy socjalnej. 
O działalności Komisji Socjalnej KWP mówił

też jej przewodniczący, podinsp. Krzysztof 
Szala. Edward Lesiewicz podsumował zbiórkę
1% podatku na rzecz działalności pożytku pub-
licznego. Mieczysław Skowron zaprezentował
przebieg przygotowań do nadania sztandaru 
zarządowi.

W dyskusji głos zabrali: Leszek Brejt, 
Krzysztof Haura, Edward Krzysztofi k, Edward 
Lesiewicz, Józef Micek, Adam Podgórski, 
Zofi a Skrzyńska, Zdzisław Słota. Zarząd pod-
jął trzy uchwały, w tym dotyczącą skreślenia
z ewidencji nieaktywnego od lat koła SEiRP 
w Siemianowicach Śląskich.

Adam K. Podgórski, Zdjęcie: s. 44

KORESPONDENCI NAPISALI
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Wiosną 2013 roku członkowie prezydium 
ZW SEiRP w Katowicach: Edward Lesiewicz 
i Adam K. Podgórski zaproponowali i przepro-
wadzili konkurs na Najaktywniejszego Rzecz-
nika Prasowego (Korespondenta Prasowego) 
Kół SEiRP w województwie śląskim w 2013 r. 
Ideą inicjatywy było zachęcenie przedstawi-
cieli kół do przekazywania do mediów wszel-
kiego rodzaju informacji o działalności i osiąg-
nięciach kół oraz o ludziach zaangażowanych
w wypełnianie misji naszego Stowarzysze-
nia. Konkurs został poprzedzony szkoleniem 
dla rzeczników-korespondentów, w którym 
uczestniczyło 10 osób. Otrzymali oni stosowne 
certyfi katy.

W konkursie uczestniczyło 17 kół na 28 
istniejących oraz 24 osoby, które łącznie napi-
sały 124 publikacji, w większości informacji 
lub informacji poszerzonych, kilka wywia-
dów oraz kilka materiałów publicystycznych. 
W „Biuletynie Informacyjnym SEiRP” za-
mieszczono łącznie 43 publikacje, w prasie 
lokalnej 3 oraz 78 na stronie internetowej 
ZW SEiRP. Jedynym kryterium oceny przyję-
tym przez organizatorów konkursu była ilość

opublikowanych materiałów. Nie oceniano 
takich aspektów jak: stopień zaangażowania 
w pozyskiwanie materiałów, pracochłonność,
poziom literacki, czy warsztat dziennikarski 
autorów korespondencji. 

Najwięcej materiałów (18) nadesłał Piotr 
Budzyń z koła w Piekarach Śląskich i on został
zwycięzcą. Kolejne lokaty zajęli: Zbigniew 
Ziomka (14) z Mysłowic, Józef Hanzel (11) 
z Cieszyna i Waldemar Zygała (10) z Gliwic. 
Nagrody – dyplomy, zestawy książek i albumy 
muzyki fortepianowej – wręczył mł. insp. Piotr 
Kucia, zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Katowicach oraz Piotr Stypa, wice-
prezes śląskiego ZW SEiRP.

Organizatorzy z satysfakcją stwierdzają, że
konkurs spotkał się z dużym odzewem, a na-
wet wyzwolił ducha rywalizacji. Ogłosili już
konkurs na 2014 rok. Zadbają również o opra-
cowanie przejrzystego systemu oceny kolej-
nych  edycji konkursu, który pozwoli na pełną
realizację  indywidualnych ambicji i talentów 
rzeczników i korespondentów.

Sebastian Brudys
Zdjęcie: Mieczysław Skowron, s. 44

PODSUMOWANIE KONKURSU
DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH KÓŁ

pła oraz z głębi serca płynące życzenia u wielu 
wywoływały wzruszenie i na długo pozostaną
w pamięci uczestników spotkania.

Podczas spotkania tradycyjnie już uho-
norowano jubilatów A.D. 2013 upominkami 
w postaci świątecznych paczek oraz wręczono
legitymacje nowo przyjętym członkom Sto-
warzyszenia. Miłym akcentem spotkania było
też wręczenie koleżankom Zdzisławie Stoksik 
oraz Marii Bończak odznaczeń i wyróżnień za 
ich działalność i zaangażowanie na rzecz na-
szego środowiska.

Zbigniew Ziomka
Zdjęcie: s. 44

20 grudnia członkowie mysłowickiego
koła SEiRP po raz kolejny spotkali się przy wi-
gilijnym stole, by zgodnie z tradycją dzieląc się
opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczno-
noworoczne. Wśród zaproszonych gości byli: 
Edward Lasok – prezydent miasta Mysłowi-
ce oraz Henryk Borowiński – prezes zarządu
głównego Stowarzyszenia.

Symboliczny opłatek, szczere i serdeczne 
życzenia oraz rodzinna atmosfera spotkania 
stworzyły nastrój do wspomnień i refl eksji nad 
nieubłaganie mijającym czasem, zwłaszcza
że przy wigilijnym stole znów zabrakło kilku 
osób. Atmosfera wzajemnej życzliwości i cie-

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MYSŁOWICACH
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SZKOLENIE RZECZNIKÓW PRASOWYCH KÓŁ 

Tego rodzaju szkolenia pozwalają ośmie-
lić nowe osoby do relacjonowania ciekawych 
i różnorodnych wydarzeń z życia kół i zarzą-
dów, podejmowanych przedsięwzięć, indywi-
dualnych i zespołowych pasji oraz osiągnięć
członków naszego Stowarzyszenia. W ubie-
głym roku zainspirowani w ten sposób śląscy
rzecznicy prasowi-korespondenci przesłali
i zamieścili w Biuletynie Informacyjnym oraz 
na stronie internetowej http://slask.seirp.pl/, 
w sumie aż 124 publikacji własnych.

W tym roku, wzorem poprzedniego, ogło-
szono również konkurs na najaktywniejszego 
i na najlepszego rzecznika.

Barbara Podgórska
Zdjęcie: s. 44

Po raz drugi w Katowicach odbyło się szko-
lenie warsztatowe dla rzeczników prasowych – 
korespondentów kół SEiRP z województwa ślą-
skiego. Mogli w nim uczestniczyć zarówno ci, 
co już przeszli procedurę szkoleniową i uzyskali 
certyfi katy, jak i ci dopiero zaczynający przygo-
dę z dziennikarstwem obywatelskim i mediami. 
Szkolenie poprowadzili: Edward Lesiewicz, 
redaktor i administrator witryny internetowej 
śląskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP oraz 
Adam K. Podgórski, rzecznik prasowy zarządu.

Omówiono zasady tworzenia prostych i bo-
gatszych form dziennikarskich oraz ilustro-
wania materiałów, zachęcano do współpracy
z dziennikarzami mediów lokalnych i rzeczni-
kami prasowymi jednostek policyjnych.

KORESPONDENCI NAPISALI

Członkowie jastrzębskiego SEiRP uczest-
niczyli w świąteczno-noworocznym spotkaniu,  
podsumowującym  jubileusz  XX-lecia  koła. 
Gośćmi byli weterani policji czeskiej z woje-
wództwa ostrawsko-morawskiego. Podano tra-
dycyjne góralskie przysmaki kulinarne. Nie za-
brakło góralskiej muzyki. Nic nie było w stanie 
zmącić radosnego nastroju  uczestników, nawet 
fakt, że – chociaż kulig zwykle kojarzy się ze 
śniegiem, a kulig w saniach w szczególności 
–  to i tak jazda bryczkami po asfaltowych dro-

gach sprawiła dużo radości. Nie mniejszej do-
starczyło góralskie ognisko z pieczeniem kieł-
basek. Amatorzy  jazdy konnej mogli skorzy-
stać  z krytej  ujeżdżalni  dla koni w zajeździe 
„U Gazdy”. Ryszard Wiśniewski, były prezes 
koła, aktualnie pełniący  funkcję  I wicepreze-
sa,  został  odznaczony  pamiątkowym meda-
lem Prezydium Weteranów Policji Czeskiej, za 
wkład we współpracę  z weteranami policji wo-
jewództwa ostrawsko-morawskiego. 

Renata Żabińska. Zdjęcie: s. 44

SPOTKANIE Z WETERANAMI CZESKIEJ POLICJI

KARNAWAŁ W BAŃSKIEJ NIŻNEJ
W dniach 1-2 marca członkowie Koła

SEiRP w Mysłowicach uczestniczyli w zaba-
wie karnawałowej w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Gazda” w Bańskiej Niżnej. Bal 
przebierańców, będący głównym punktem 
programu, okazał się jedyny w swym rodzaju, 
dzięki pomysłowym strojom uczestników oraz 
przygrywającej do tańca regionalnej kapeli 
„Mrowców”. Wszyscy wyglądali wspaniale, 
dlatego jurorzy mieli trudność w wyborze 

najbardziej atrakcyjnych przebrań. Zwycięz-
cy docenieni zostali za pomysłowość, ogólną
prezencję oraz nietypowość stroju, a nagrody 
równie nietypowe i zabawne na długo pozo-
staną w pamięci laureatów. Mimo zmęczenia 
niemal wszyscy odwiedzili słynne Krupówki 
w Zakopanem oraz skorzystali z pobliskich 
basenów termalnych w Szafl arach.

Zbigniew Ziomka
Zdjęcie: s. 45
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Mysłowice, 16 stycznia 2014 r.

Szanowny Pan
mgr inż. Edward Lasok

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 

Pod koniec października 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która zawiera podstawy prawne 
dla funkcjonowania Rad Seniorów (…). Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym będzie 
sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniu warunków do pobudzania aktywno-
ści obywatelskiej osób starszych (…). Zdecydowałem się napisać ten list do Pana Prezydenta 
jako mieszkaniec i przedstawiciel seniorów policyjnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach (…).  Osobiście deklaruję udział w powołaniu 
do życia Rady Seniorów (…).

Mieczysław  Skowron

RADA SENIORÓW Z INICJATYWY SEiRP
POWSTANIE W MYSŁOWICACH

Mieczysław Skowron, prezes Koła SEiRP 
w Mysłowicach wystosował list do prezyden-
ta Mysłowic, proponując rozważenie możli-
wości powołania Rady Seniorów. 

Prezydent Edward Lasok potraktował
wniosek z najwyższą powagą i odpowie-
dział nadawcy: „Miasto Mysłowice sprzy-
ja solidarności międzypokoleniowej oraz 
podejmuje działania na rzecz tworzenia 
warunków do pobudzania aktywności oby-
watelskiej swoich mieszkańców. Dążenie 
do aktywizacji osób starszych w społeczno-
ści lokalnej stanowiło przedmiot dyskusji 
na pierwszym spotkaniu Grupy Sterującej 
w dniu 3 lutego 2014 r., które odbyło się
w ramach projektu <<Mysłowickie konsul-
tacje naprawdę>>. Projekt ten jest współ-
fi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Po przeprowadzeniu rozeznania (...) 

podejmę decyzję o przedstawieniu inicjaty-
wy Radzie Miasta Mysłowice”.

Następnie prezydent Lasok spotkał się
osobiście z wnioskodawcą. – Prezydent 
przywiązuje dużą wagę do wzajemnych re-
lacji nie tylko z młodym pokoleniem repre-
zentowanym w Młodzieżowej Radzie Miasta 
Mysłowice, ale także w szczególności z po-
koleniem starszym, bogatym w doświadcze-
nia o charakterze społecznym oraz szeroko 
rozumiane doświadczenia życiowe – rela-
cjonuje Mieczysław Skowron. – Uważa, że
Rada Seniorów, gdy powstanie, będzie kre-
atywnie pracowała z korzyścią dla miasta, 
a tym samym dla społeczeństwa oraz, że nie 
będzie miała charakteru roszczeniowego, 
z czym trudno się nie zgodzić. Umówiliśmy 
się z Panem Prezydentem na kolejne spot-
kanie.

 AKP 
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ASOS. NIE PRZEŚPIJMY SZANSY!

KORESPONDENCI NAPISALI

Seniorzy, obywatele 60+, ludzie star-
si, emeryci, renciści, stają się podmiotem 
i „przedmiotem”, choć wiem, że to słowo 
brzydko pachnie, zainteresowania wielu śro-
dowisk, od instytucji państwowych do or-
ganizacji pozarządowych. Dzieje się tak za 
sprawą przyjęcia przez Radę Ministrów RP 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020, zwanego w skrócie ASOS-em. 

Jak możemy wyczytać w dokumentach, 
celem Programu jest poprawa jakości i po-
ziomu życia osób starszych dla godnego 
starzenia oraz zagospodarowanie potencjału
osób starszych poprzez aktywność społeczną
tych osób. Obecnie osoby starsze, w porów-
naniu do innych grup wieku, w ograniczonym 
stopniu angażują się w działalność społeczną.
Przyczyny tego są złożone i często wynikają
z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie nale-
ży pamiętać, że osoby starsze posiadają okre-
ślone kwalifi kacje, wiedzę oraz czas wolny. 
Zagospodarowanie tego potencjału będzie 
stymulowało zarówno rozwój kapitału spo-
łecznego, jak i wzrost gospodarczy. Program 
pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 
60. roku życia przez edukację i uczenie się
przez całe życie oraz działania na rzecz soli-
darności i integracji wewnątrz-  i międzypo-
koleniowej. 

W ślad za szczytnymi założeniami ogła-
szane są konkursy na najlepsze projekty do-
fi nansowane właśnie ze środków tego pro-
gramu. I tutaj właśnie pojawia się możliwość
owego przedmiotowego, instrumentalnego 
podejścia ze strony rozmaitych podmiotów, 
które mówiąc wprost „zrobią skok na kasę”. 
Wśród „atrakcji”, które zaoferują seniorom, 
znajdą się – gwarantuję, a nawet gotów je-
stem się założyć – chodzenie z kijkami, pod-
stawy obsługi komputera, kursy angielskiego 
dla początkujących, gimnastyka na stojąco 
i wyszywanie makatek. 

 Tymczasem seniorzy oczekują poważne-
go traktowania i wysoce atrakcyjnej oferty. 

W wyznaczaniu tej oferty oni sami powinni 
brać udział.  Dlatego uważam, że w nurcie 
działań, o których piszę, nie powinno zabrak-
nąć Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 

Nie powinno, z wielu powodów. Po pierw-
sze dlatego, że choć robimy wiele, to jednak 
nie robimy w stopniu odpowiadającym ocze-
kiwaniom i aspiracjom środowiska. Nasza 
oferta kulturalna i rekreacyjna jest zbyt ubo-
ga. Wycieczki, grille, ogniska, grzybobrania 
czy zawody strzeleckie, to jednak w dzisiej-
szych czasach ani specjalnie atrakcyjne, ani 
nazbyt inspirujące przedsięwzięcia. Brakuje 
w nich także współdziałania z innymi orga-
nizacjami, brakuje współdziałania z policjan-
tami (Tak, tak! Brakuje!) i brakuje owej łącz-
ności pokoleniowej. Krótko: kisimy się sami, 
we własnym sosie!

Nie zamierzam nazbyt się rozpisywać,
gdyż sprawa jest raczej oczywista. Polityka 
senioralna stała się faktem. Trzeba ją wyko-
rzystać, nie instrumentalnie, ale twórczo dla 
naszych celów. Dostrzeżmy w niej szanse. 
Wstępujmy osobiście albo delegujmy war-
tościowych ludzi do rad senioralnych, które 
już powstają, albo lada moment powstaną na 
szczeblach powiatów i województw. Naszą
SEiRP-owską aktywnością sprawmy, aby 
były to ciała autentycznie przedstawicielskie, 
inicjatywne, programujące, a nie „kwiatki 
do kożucha” władzy. Aby były wyrazicielem 
prawdziwych pragnień i ambicji seniorów, 
a nie tworami fasadowymi, jakich wiele, i by 
nie służyły tylko zaspokajaniu próżniaczych 
satysfakcji „borowych dziadków” wchodzą-
cych w ich skład. 

Dlatego z radością witam takie inicjaty-
wy, jak list skierowany przez Mieczysława 
Skowrona, prezesa Koła SEiRP w Mysłowi-
cach, do prezydenta miasta, w którym przed-
stawił wolę włączenia się w nurt realizacji 
lokalnych programów senioralnych. 

Adam K. Podgórski
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FIO. NIEZNANA I NIEWYKORZYSTANA MOŻLIWOŚĆ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ogłosiło kolejny konkurs dla organizacji poza-
rządowych w ramach Programu Operacyjnego 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zastana-
wiam się, czy jakakolwiek organizacja z SEi-
RP weźmie w nim udział. Czy zechce sięgnąć
po możliwości przedstawienia atrakcyjnych 
pomysłów i zdobycia pieniędzy na ich reali-
zacje? Pieniądze  dosłownie „leżą na ulicy” 
(w tym roku 60 mln zł), tylko trzeba się po nie 
schylić. Dlaczego nasze organizacje tego nie 
robią? Prawdopodobnie nie potrafią, bo się nie 

znają na procedurach konkursowych. Z tego 
samego powodu nie uczestniczą w konkursach 
ofert na zadania publiczne, ogłaszanych co-
rocznie przez gminy i urzędy marszałkowskie,
a z własnej woli nie występują o małe granty 
na sfi nansowanie mądrych, atrakcyjnych, po-
żytecznych przedsięwzięć. Być może w roku 
wyborczym należałoby się pochylić i nad tym 
problem, a poprzez zachęty i szkolenia odmie-
nić ów stan rzeczy. Warto zajrzeć na stronę:
www.pozytek.gov.pl

Adam K. Podgórski

KORESPONDENCI NAPISALI

 Czas, który nieustannie biegnie ku VII 
Krajowemu Zajadowi Delegatów SEiRP po-
winien skłonić nas do refl eksji nad pewnym 
zjawiskiem, które mnie osobiście niepokoi. 
Dokładniej, nie niepokoi, nie martwi, ale po 
prostu zadziwia i nieco zasmuca.  Może to tyl-
ko jednak mój problem?...

Odnoszę bowiem wrażenie, że w kołach, 
a pewnie i w wielu zarządach okręgowych i wo-
jewódzkich dominuje spojrzenie na SEiRP przez 
pryzmat liczebności członków. Dużo członków 
– dobrze, mało członków – źle! Oczywiście 
w liczebności siła, jeśli jest to liczebność real-
na, niepozorowana, nienaciągana. Bo jeśli jest 
odwrotnie, to wtedy siła jest „w kupie”, o czym 
przypomina serial z Kiepskimi.

Pomijam dyskusyjne i wątpliwe dla mnie ka-
tegorie członków wspierających czy członków 
seniorów, których udział w życiu stowarzyszenia 
jest faktycznie żaden. Jeśli władze odpowiedniej 
struktury chcą mieć takich członków i widzą
sens ich przynależności, to ich sprawa. Kopii 
o to kruszył nie będę.

Większy problem stanowią, moim zdaniem, 
członkowie zwyczajni. Członkowie którzy są,
a jakoby ich nie było. I nie chodzi bynajmniej 
o sytuację opisywaną przez Kochanowskiego 
w „Trenach”. Śmiem stwierdzić, że przynajmniej 
jedna trzecia, albo jedna czwarta z nich została

pozyskana do stowarzyszenia „na siłę”, wbrew 
ich osobistym chęciom i zamiarom. Po prostu na-
kłoniono ich, namówiono do wstąpienia do SEi-
RP.  Obiecując mniejsze lub większe zadowole-
nie i korzyści. Bez pytania wszak, jak oni sami 
widzą własne członkostwo, w jaki sposób chcą
uczestniczyć w działalności, w jaki urzeczywist-
niać misje stowarzyszenia.  A oni, dla świętego 
spokoju, dla uwolnienia się od natręctwa nama-
wiających, machnęli ręką i przystali.

Zatem są. Nie uczestniczą w najmniejszym 
stopniu w życiu kół. Są koszmarem, a przynaj-
mniej sporym utrapieniem skarbników, unikając
płacenia składek lub ociągając się z tym, jak tyl-
ko długo mogą. Z tego powodu stanowią obcią-
żenie fi nansowe dla konkretnej organizacji, gdyż
od nich, mimo że nie przysparzają pieniędzy, 
trzeba odprowadzać „daniny” na rzecz struktur 
nadrzędnych.   Czy z takich zastępów martwych 
dusz, wynika jakakolwiek siła i potencjał nasze-
go stowarzyszenia? Jego rola społeczna w resor-
cie i w państwie? Jego siła obywatelska?

Jaka siła?  A no, taka, jaką zademonstrowali 
członkowie śląskich struktur przy organizowa-
niu uroczystości nadania sztandaru dla orga-
nizacji. Dobrowolne, niewielkie składki na ten 
szlachetny, wspólny cel, wniosło zaledwie 60% 
spośród 1400 członków. Blisko 500 odmówiło. 
Nie akceptowało pomysłu, nie rozumiało sensu 

CZY POTRZEBNI NAM CZŁONKOWIE ZA WSZELKĄ CENĘ?
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prestiżowego przedsięwzięcia, albo po prostu 
nie chciało w nim partycypować. Wolno im! 
Oczywiście! Ale mnie niech będzie wolno za-
pytać: Po co nam tacy członkowie? Po co fi k-
cyjna przynależność i zero zaangażowania? In-
nym problemem pozostaje w tym miejscu praca 
informacyjna i osobiste nastawienie prezesów 
oraz ich zdolność jednoczenia członków wobec 
wspólnego, nadrzędnego celu. 

Czyż nie warto by w kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej i w kampanii przedzjazdowej 
pozbyć się tych quasi-członków, jak balastu, jak 
kuli u nogi. Z członków na papierze wcale nie 
bierze się moc i energia organizacji. Ona tkwi 
w pomysłach i aktywności tych, którzy wiedzą
po co przyszli do SEiRP, chcą działać, a ponadto 
i wiedzą jak działać.

Baba z wozu, koniom lżej – powiada mądre 
przysłowie. Organizacja się od tego nie rozsy-
pie. Skreślenie ludzi nieaktywnych i niepłacą-
cych składek członkowskich nie będzie krzyw-
dą dla nikogo. Dla nich nie, bo im to obojętne. 
Dla stowarzyszenia nie, bo stowarzyszanie i tak 
działa na rzecz całego środowiska emerytów 
i rencistów policyjnych oraz ich rodzin. Każdy, 
nawet niebędący członkiem, ma prawo wystąpić
do SEiRP o konieczną pomoc. Tak wynika cho-
ciażby ze statusu organizacji pożytku publicz-
nego jaki SEIRP posiada.  Zatem zobowiązane 
jest realizować cele związane z interesem ogółu
społeczności emerytów i rencistów policyjnych, 
a nie wyłącznie własnych członków. A przede 
wszystkim nie członków – fi gurantów.

Adam K. Podgórski

KORESPONDENCI NAPISALI

Barbara i Adam Podgórscy, działacze spo-
łeczni, animatorzy kultury, obchodzą w tym 
roku 20-lecie pracy autorskiej. Dlatego wspól-
nie z przyjaciółmi i znajomymi cieszą się doko-
naniami. Tematyka ich książek obejmuje kul-
turę obyczajowo-obrzędową, kulturę masową,
kulinaria, paremia, szaradziarstwo, dziedzictwo 
kulturowe i historyczne Górnego Śląska.

W Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
pokazano dorobek autorski i wydawniczy 
Podgórskich. – Do niedawna jeszcze nie wie-
dzieliśmy, ile opracowań mamy „na koncie” – 
powiedział  Adam – ale dla potrzeb wystawy 
trzeba było jakoś ogarnąć ten dorobek. Liczyli-
śmy i liczyliśmy, i doliczyliśmy się 97 pozycji, 
choć pewnie jeszcze coś doskoczy. Są to książ-
ki naszego autorstwa, książki pod naszą redak-
cją, książki naszego współautorstwa w różnym
stopniu oraz e-booki, ważniejsze pozycje in-
ternetowe i aż 25 manuskryptów w muzeach 
i bibliotekach. Do tego dochodzi ponad 4500 
publikacji prasowych, po połowie mniej więcej
„papierowych” i w mediach elektronicznych. 

Przy okazji w muzeum  wyeksponowano 
plansze z osobistymi dedykacjami i autogra-
fami sławnych ludzi, podarowanymi Podgór-

BARBARA I ADAM PODGÓRSCY
skim, m.in. przez wszystkich prezydentów 
i premierów III RP.  Cały zbiór liczy około 700 
pozycji.

Barbara i Adam Podgórscy są emeryto-
wanymi policjantami, członkami Koła SEiRP 
w Rudzie Śląskiej.

Anna Jach
W Oku Miasta w Katowicach uhonoro-

wano laureatów Śląskiej Nagrody Obywa-
telskiej. Kapituła pod przewodnictwem dra 
Marka Migalskiego, posła do Parlamentu 
Europejskiego, wręczyła nagrody i wyróż-
nienia grupie działaczy obywatelskich w wo-
jewództwie śląskim, za aktywność w 2013 
roku. Wśród osób wyróżnionych znalazła się
Barbara Podgórska, założycielka oraz wie-
loletnia członkini zarządów Rudzkiego Sto-
warzyszenia Pomocy Ofi arom Przestępstw 
i Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew 
oraz członkini Koła SEiRP w Rudzie Ślą-
skiej, animatorka kultury, autorka książek 
i dziennikarka obywatelska. Rekomendacji 
udzieliło jej Śląskie Forum Organizacji Poza-
rządowych KAFOS. 

Sebastian Brudys
Zdjęcie: s. 45
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LUDZIE SEiRP: JERZY BRUDNICKI
Był komendantem VI komisariatu milicji, 

potem policji, w Sosnowcu-Klimontowie, ob-
sługującym największą dzielnicę miasta, liczącą
około 80 tysięcy mieszkańców. Dosłużył stop-
nia starszego aspiranta policji. W 1993 roku 
przeszedł na emeryturę i pracował jako ochro-
niarz w Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Dziś ma 66 lat. W 2000 roku wstąpił do SEi-
RP. – W Sosnowcu nie istniało wtedy koło, a lu-
dzie mieli chęć działania – wspomina Jerzy. – Po-
szliśmy do komendanta miejskiego, ucieszył się
z pomysłu, ale nie mógł zapewnić pomieszczenia. 
Spotykaliśmy się z kolegami w poczekalni przed 
gabinetem lekarskim. Potem znaleźliśmy własny 
kąt w pomieszczeniach po kantynie. Własnymi 
siłami wyremontowaliśmy, postaraliśmy się o  
wyposażenie. W 2005 roku, za wstawiennictwem 
prezydenta miasta Kazimierza Górskiego, dosta-
liśmy siedzibę w Komisariacie II.

Przez pierwsze lata działalność koncentro-
wała się na docieraniu do emerytów i renci-
stów, ludzi nierzadko schorowanych, ubogich, 
zagubionych w nowej rzeczywistości. I na po-
maganiu im w sprawach prawnych, mieszka-
niowych i fi nansowych. Ten nurt aktywności
na zawsze pochłonął Brudnickiego. Od lat pra-
cuje z ramienia SEiRP w Komisji Socjalno-By-
towej KWP w Katowicach. Co miesiąc przez 
jego ręce przechodzi od 300 do 650 wniosków 

rozmaitego rodzaju. Musi je przejrzeć, spraw-
dzić poprawność wypełnienia, przeanalizować
wymagane dowody i faktury, pomóc w po-
prawkach, zarekomendować komisji.

Był prezesem zarządu koła w Sosnowcu 
w latach 2002-2011. Teraz jest „tylko” I wi-
ceprezesem, i „człowiekiem do zadań specjal-
nych”, czyli kontaktów z władzami miasta. Od 
2006 roku jest wiceprezesem Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Katowicach, cenionym 
za pracowitość, skromność, uczynność. Nad-
zoruje koła w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, 
Będzinie i Sosnowcu.

Zarzuca sobie, że zbyt mało czasu poświę-
ca żonie Danucie. Ceni sobie zatem wakacyjne 
wyjazdy z nią do „chałupeczki” w Gorlicach 
pod Jasłem, na krawędzi Bieszczadów. Tam 
też odwiedzają ich córki z mężami i dorasta-
jącymi wnukami. W Sosnowcu ma ogródek 
przy domu, a w nim uprawia warzywa, hoduje 
drzewka i żywopłot, sadzi kwiaty. Lubi grać
w brydża, a jesienią namiętnie wyrusza na 
grzybobrania w lasach maczkowskich. W sos-
nowieckim kole przyczynił się do powstania 
sekcji szachowej, brydżowej i strzeleckiej. Na 
nudę czy bezczynność nigdy nie ma czasu. Ku 
swojej satysfakcji i uznaniu przyjaciół.

Adam K. Podgórski
Zdjęcie: s. 45

KORESPONDENCI NAPISALI

Ani emeryt, ani rencista. Policjant z Wy-
działu Prezydialnego KWP w Katowicach. 
A jednak nasz człowiek! Przyjaciel, kolega, 
kumpel. Podinspektor Krzysztof Szala.  Od lat 
silnie związany ze śląskim Zarządem Woje-
wódzkim SEiRP. Przewodniczący Wojewódz-
kiej Komisji Socjalnej. Przez jego ręce mie-
sięcznie przechodzą setki, a niekiedy tysiące
podań policyjnych emerytów i rencistów. 

Krzysztof jest też znany doskonale w śro-
dowisku policyjnym i daleko poza nim, ze 
swych artystycznych pasji. Od blisko 25 lat 
uprawia malarstwo sztalugowe. Tworzy głów-

nie w technice olejnej lub akrylowej. Niekiedy 
eksperymentuje, sięga po techniki mieszane, 
nie stroni od decupage. Kocha rysowanie tu-
szem. Uwielbia artystyczne wojaże. Uczest-
niczył w 50 plenerach malarskich: 40 ogólno-
polskich i 10 międzynarodowych. Swoje prace 
eksponował na ponad 60 wystawach, głównie
na Górnym Śląsku, a także w innych miej-
scach na terenie kraju. Ogromnie ceni sobie 
medal nadany mu w 2002 roku przez Kapitułę
„Błękitnego Gryfa” za upowszechnianie kul-
tury i sztuki w województwie zachodniopo-
morskim. Jako niestrudzony animator kultury 

LUDZIE STOWARZYSZENIA: KRZYSZTOF SZALA
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POSIEDZENIE ZW W KIELCACH
29 stycznia odbyło się posiedzenie Zarzą-

du Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach, które 
prowadził prezes Józef Libuda. Przedstawił
sprawozdanie za ubiegły rok. Zasadnicze cele 
zostały osiągnięte. Kilka lat wcześniej w Świę-
tokrzyskim działały 3 koła terenowe, obecnie 
jest ich 10, a liczba członków przekroczyła 470 
osób. Zarząd  opracował ordynację wyborczą,
której tekst wraz z planem pracy na 2014 rok 
otrzymały wszystkie koła, co usprawni  kam-

panię sprawozdawczo-wyborczą. Zaproszony 
na posiedzenie wiceprezes zarządu głównego 
Jerzy Krawczyk zalecił: wzrost liczby naszych 
członków, współpracę z innymi stowarzysze-
niami służb mundurowych, pobudzenie zaan-
gażowania i aktywności społecznej  organizacji, 
utworzenie funduszu pogrzebowego, poszerze-
nia ubezpieczeń grupowych oraz propagowanie 
odpisu 1% z podatku na OPP Stowarzyszenia.

Stanisław Mańko

KORESPONDENCI NAPISALI

organizuje od 12 lat śląskie plenery malarskie 
dla artystów z kraju, a od 2013 roku również
w Zachodniopomorskiem. Uczestniczy w wie-
lu przeglądach sztuki, z których najwyżej ceni 
„Rudzką jesień artystyczną” oraz słynny kato-
wicki „ArtNaif” czyli Międzynarodowy Festi-
wal Sztuki Nieprofesjonalnej. 

Corocznie przekazuje swoje prace na róż-
nego rodzaju aukcje charytatywne, między in-
nymi na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, dla Fundacji: „Uśmiech Dzieciom” 
w Katowicach oraz Podkarpackiego Hospicjum 

Dla Dzieci w Rzeszowie. Prace Krzysztofa Sza-
li znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce 
oraz Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, 
Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wiel-
kiej Brytanii, Izraelu, Tajlandii oraz USA.

Krzysztof – nie tylko on, bo ja także – 
z przykrością zauważa zanik patronatu poli-
cyjnego nad kulturą i sztuką w ogóle, a nad 
artystami policyjnymi w szczególe. Szkoda, bo 
ludzi pozytywnie zakręconych nawet w policji 
nie brakuje.

 Adam K. Podgórski

14 grudnia Zarząd Koła SEiRP w Sando-
mierzu zorganizował tradycyjne spotkanie 
opłatkowe. Obok licznie przybyłych członków
Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli za-
proszeni goście, którzy na co dzień wspoma-
gają naszą działalność: przedstawiciele władz
miasta Sandomierza, zarządu wojewódzkiego 
Stowarzyszenia, kierownictwa Komendy Po-

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA W SANDOMIERZU
wiatowej Policji w Sandomierzu, emerytów 
wojska i nauczycieli. Uczestnicy złożyli sobie 
życzenia, podzielili się opłatkiem, zaśpiewali
kolędę. W miłej atmosferze wymienili poglą-
dy. Czas Wigilii był okazją do podsumowania 
działalności koła w minionym roku.

Elżbieta Łukawska
Zdjęcie: s. 45

Dużą popularnością w Stowarzyszeniu  cie-
szą się  bale karnawałowe.  Zorganizowały je 
koła w Jeleniej Górze i po raz pierwszy – w Sy-
cowie. Uczestniczyli w nich nie tylko nasi człon-
kowie, ale również sympatycy oraz  przyjaciele. 
Oprócz tańców były też wspomnienia z okresu 

CZAS KARNAWAŁU 
pracy zawodowej i służby. Panie dzieliły się
doświadczeniami kulinarnymi oraz troskami 
związanymi z wychowywaniem powierzonych 
im wnucząt. Zabawa trwała jeszcze po północy, 
a uczestnicy umawiali się na kolejne imprezy. 

Adam Różycki. Zdjęcia: s. 46
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LUDZIE Z PASJĄ: JERZY R. SZULC
Były zastępca komendanta zgorzeleckiej 

policji, członek koła SEiRP w Zgorzelcu od 
1998 roku, którego pasją są konie i pisanie 
opowiadań o tych zwierzętach.

Co spowodowało, że zainteresował się Pan koń-
mi (amatorskim jeździectwem i ich hodowlą)?

Może właśnie to, że urodziłem się i dorasta-
łem w małym miasteczku w czasach jeszcze na 
tyle romantycznych, że nawet niektóre żelazka 
miały duszę. Wiele razy w życiu jednak jest tak, 
że naszym wyborem decyduje przypadek. Jest 
okazja – jest decyzja. Następne posunięcia zależą
już w znacznej części od tego pierwszego posta-
nowienia. Miałem możliwość spróbować jazdy 
konno, ale ponieważ – jak teraz wiem –  człowiek 
zapada na to nieuleczalnie, to już tak zostało, co 
starałem się przedstawić w opowiadaniu „Cze-
sio” ze zbioru „J.W. Nauczyciel Koń”

Jakie posiada Pan osiągnięcia (hodowlane, 
sportowe)?

W moim amatorskim jeździectwie nie mogę
mówić o osiągnięciach, bo to wielkie słowo. 
Odpowiedniejszym określeniem jest satysfak-
cja, a tej mi nie brakowało. Urodzony u mnie 
przed wielu laty koń Kwarc został wyszkolony 
przez profesjonalistę i z dużym powodzeniem 
chodził w Niemczech w sporcie. Klacze mojej 
hodowli także nieźle spisywały się na pokazach 
i miejscowych zawodach, teraz zaś – jak wiem – 
w innych stajniach dają dobre potomstwo.

Czy prowadził Pan szkółkę jeździecką i jakim 
cieszyła się powodzeniem?

Swoją pasją chciałem zarazić innych, 
a w szczególności dzieci, dlatego założyłem 
szkółkę jeździecką. Najwięcej entuzjazmu moż-
na było zawsze wyczytać w oczach i zachowa-
niach dzieci – to bardzo budujące. Zainteresowa-
nie jeździectwem najczęściej bierze swój począ-
tek w tym przedziale wiekowym i sprawą doro-
słych jest nie marnowanie tego. Na długość czasu 
nauki nie ma recepty z zewnątrz – receptą jest 
sam uczący się i jego warunki psychofi zyczne.
Na tutejszym terenie także w tym właśnie kierun-

ku idą starania członków Stowarzyszenia „Ga-
lop”, które ma na swoim koncie wiele dokonań.

Jak powinien zachowywać się człowiek w sto-
sunku do konia, aby nie zrobił mu krzywdy 
i mógł na nim jeździć?

Rozumiem, że właśnie my nie chcemy ko-
niowi zrobić krzywdy. Koń z natury nie jest 
przepełniony agresją. Jest jednak zwierzęciem 
stadnym i potrzebuje przewodnika. W relacjach 
z nami nie można dopuścić do jego dominacji, bo 
to dla człowieka niebezpieczne. Nasza rola jako 
przewodnika jest za to niezwykle odpowiedzial-
na. Cały taki układ skutkuje przecież zaufaniem, 
bezgranicznym poleganiem na sobie. Jeżeli jest 
inaczej, to przegrywają obie strony. Zajeżdżanie 
konia pod siodło zostawić trzeba fachowcowi, 
ale i on potrzebuje do swojego działania owej 
warstwy zaufania, by móc efektywnie szkolić.
Każdy pośpiech, każde pójście na skróty jest 
w stanie zburzyć wszystko to, cośmy ze zwie-
rzęciem w porozumieniu osiągnęli. Proces od-
budowywania trwa długo, jeżeli w ogóle bywa 
możliwy. Różnie mi się pracowało z moimi koń-
mi, ale  ustalanie zasad należało do mnie. Całe
kopytne towarzystwo musiało pojąć, że w stajni 
najważniejszym koniem jestem JA.

Czy konie to jedyna Pańska pasja, co na to ro-
dzina?

Nie jedyna, ale z moją potrzebą pisania obie 
skłonności żyją w zgodzie. Lubię pisać, kiedy 
czuję, że mam coś do powiedzenia – ale to, jak 
i jeździectwo pozostaje w mojej grupie zawodo-
wej pasją wielu ludzi, którym staram się dorów-
nać. Konie natomiast, to cały skomplikowany 
rozkład doby. Dbać więc należy o to, by nie było
to dolegliwe dla rodziny. Każde inne bowiem 
traktowanie swojego hobby jest samolubne, 
a przez to szkodliwe. 

Co skłoniło Pana do napisania książek o ta-
kiej tematyce, jakie plany na przyszłość?

Książka „J.W. Nauczyciel Koń”, to mimo 
wszystko opowiadania o ludziach. Konie stano-
wią piękne tło, na które może i nie zasługujemy, 



Biuletyn Informacyjny nr 1 (51) 2014

73

Zaczęło się od współpracy z miesięcznikiem 
Ogólnopolskiej Giełdy Koni Hodowlanych, 
„Koński Targ”, co trwa nieprzerwanie od 2009 
roku. Tam też ukazywały i ukazują się wszyst-
kie zebrane w książce opowiadania. Bardzo wy-
soko sobie ten inspirujący kontakt cenię. Plany 
najbliższe i te dalsze to pisanie – w przygoto-
waniu jest kilka nowych opowiadań dla zbioru 
„J.W. Nauczyciel Koń”, jak również dla „Podró-
ży bez fi ltra”. 

Dziękuję.
Wywiad przeprowadził Leszek Mróz

Zdjęcie: s. 45

i na którym nasz obraz nie zawsze przedstawia 
się imponująco. Optymistycznie warto jednak 
podkreślić, że cały czas pracujemy nad swo-
im wizerunkiem, co te mądre zwierzęta oce-
niają bardzo wnikliwie. Są sprawiedliwe, fakt!
Kiedy ma się ponadtrzydziestoletnie amatorskie 
doświadczenie i dość pokory, to warto było spró-
bować ubrać  to w  słowa. Pisanie w ogóle zajmo-
wało mi czas wolny od bardzo dawna. W końcu 
postanowiłem porzucić hamującą ostrożność
i otworzyć szufl adę. Zebrałem  odwagę, by poka-
zać teksty i posłuchać inspirujących, a nierzadko 
krytycznych uwag – to zawsze rozwija.

KORESPONDENCI NAPISALI

9 grudnia z inicjatywy komendanta wo-
jewódzkiego nadinsp. Wojciecha Sobczaka 
odbyło się spotkanie opłatkowe z seniorami 
policyjnymi SEiRP woj. pomorskiego, na któ-
re przybył także zastępca generała – mł. insp. 
Zbigniew Maj oraz kapelan KWP w Gdańsku 
ks. dr Bogusław Głodowski. W spotkaniu wzię-
ło udział 53 emerytowanych policjantek i po-
licjantów ZW w Gdańsku oraz ZO w Słupsku, 
z których najstarszy w tym roku ukończył 95 
lat. Komendant wręczył wszystkim emerytom 
upominki z najserdeczniejszymi świątecznymi 
życzeniami. W imieniu seniorów za życzenia 
i upominki podziękował kol. Edward Pysz-
kowski, który wspomniał, iż emeryci policyjni 
są wrażliwi na niesprawiedliwą krytykę poli-
cji i zawsze na nich można liczyć. Przy kawie, 
herbacie i ciastku wystąpił zespół wokalno-mu-
zyczny w składzie: solista Ireneusz Tuchowski 
i akompaniatorka Ewa Pralicz. Po wysłuchaniu 

pięknych piosenek zebrani pożegnali się i liczą
na następne tak miłe spotkanie.

11 stycznia zarząd Koła SEiRP w Wejherowie 
zorganizował spotkanie noworoczne. Prezes koła
Waldemar Nowoczyn przywitał zaproszonych 
gości: wiceprezesów zarządu wojewódzkiego 
Hieronima Brzozowca i Erwina Bruggemanna, 
wiceprezydenta miasta Bogdana Tokłowicza,  
ks. dziekana Tadeusza Reszkę, który na otwarciu 
spotkania bardzo serdecznie podziękował za za-
proszenie, złożył życzenia, zagrał na gitarze i za-
śpiewał. Życzenia noworoczne przekazał także
wiceprezydent. Po wystąpieniach zaproszonych 
gości, wiceprezes zarządu wojewódzkiego Hie-
ronim Brzozowiec, w imieniu komendanta wo-
jewódzkiego nadinsp. Wojciecha Sobczaka, wrę-
czył list gratulacyjny seniorowi Feliksowi Langa, 
który w ubiegłym roku ukończył 85 lat.

Henryk Kaźmierski
Zdjęcie: s. 46

SPOTKANIA OPŁATKOWE NA POMORZU

POSIEDZENIE ZW W GDAŃSKU
7 stycznia w Sopocie odbyło się posiedzenie 

zarządu wojewódzkiego SEiRP. Prezes Jan Pietru-
szewski w części roboczej przekazał informację
o działaniach zarządu głównego, a w szczegól-
ności realizacji zbiórki 1% na OPP Stowarzysze-
nia w roku ubiegłym, stanie przygotowań do VII 

Krajowego Zjazdu Delegatów. Podjęto uchwałę
dotyczącą proponowanych wyróżnień odznakami 
„Za Zasługi z Dyplomem”  oraz w sprawie przy-
jęcia planu pracy ZW i Prezydium na rok 2014.

Po zakończeniu części roboczej, prezes ZW 
przywitał zaproszonych gości:  komendanta 
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miejskiego w Sopocie insp. Beatę Perzyńską
i jej zastępcę – mł. insp. Mieczysława Wielgo-
sza oraz kapelana policji ks. prałata dra Bogu-
sława Głodowskiego. Goście złożyli życzenia
noworoczne i uczestniczyli w dzieleniu się
opłatkiem. Miłym akcentem było wyróżnienie

członka Stowarzyszenia Mariana Rydzyka od-
znaką  „Za Wybitne Osiągnięcia" i prezesa kar-
tuskiego koła Kazimierza Sochę odznaką „Za 
Zasługi z Dyplomem”. 

Henryk Kaźmierski
Zdjęcie: s. 46

WYBORY W KWIDZYNIE I WEJHEROWIE 

du Waldemar Nowoczyn przedstawił sprawo-
zdanie z działalności koła za okres kadencji. 
Na wniosek przewodniczącej komisji rewi-
zyjnej Marii Paruzel walne zebranie udzie-
liło absolutorium ustępującemu zarządowi.
W trakcie dyskusji omówiono aktualną sy-
tuację środowiska emeryckiego. W ostatniej 
części wybrano nowe władze koła. Do zarządu
weszli: Waldemar Nowoczyn – prezes, Marek 
Żukowski – wiceprezes, Władysław Szreder – 
sekretarz, Teresa Burzyńska – skarbnik oraz 
Hubert Skrzypczak – członek. Wybrano też
komisję rewizyjną w składzie: Maria Paruzel – 
przewodnicząca, Czesław Makowski i Marian 
Golonka – członkowie. Delegatami na zjazd 
wojewódzki zostali Henryk Kaźmierski i Ma-
rek Żukowski.

Henryk Kaźmierski
Zdjęcie: s. 47

13 stycznia w Kwidzynie odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze koła SEiRP. 
Prezes koła złożył sprawozdanie z działalności
zarządu oraz zrelacjonował posiedzenie ZW 
z 7 stycznia. Podjęto uchwałę o przyjęciu 3 no-
wych członków, więc koło liczy aktualnie 20 
osób. Wybrano nowy zarząd, na czele którego 
stanął ponownie Tadeusz Żebrowski; został
on także delegatem na zjazd wojewódzki. Dy-
plomy uznania i odznaki wręczono kolegom: 
Brejnakowskiemu, Muchlińskiemu i Maćkow-
skiemu.

Tadeusz Żebrowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wejhe-
rowskiego koła odbyło się 15 marca w świet-
licy miejscowej komendy powiatowej policji. 
W zebraniu, na ogólną liczbę 38 członków, 
uczestniczyło – 20. Prezes ustępującego zarzą-

KOŁO W KOŚCIERZYNIE

14 lutego w świetlicy komendy powiatowej 
policji odbyło się walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze  koła SEiRP w Kościerzynie. 
Zaproszono na nie: prezesa ZW Jana Pietru-
szewskiego, skarbnika  ZW Joannę Jarczak, 
przewodniczącego WKR Ludwika Trzewika, 
komendanta powiatowego policji w Kościerzy-
nie mł. insp. Andrzeja Czaję, prezesa koła ZEiRP  
RP w Kościerzynie Wacława Potrykusa.

Zebranie prowadził Brunon Raulin. Spra-
wozdanie z działalności koła za okres kaden-
cji zarządu przedstawił wiceprezes Józef Lan-
dowski. W 2010 r. nasza organizacja liczyła
35 członków, a obecnie – 57. Zorganizowano 

25 spotkań integracyjnych, w tym 4 wycieczki 
krajoznawcze po terenie woj. pomorskiego. Za 
wzorową działalność, trud i zaangażowanie na 
rzecz Stowarzyszenia wyróżniono: 1 członka 
odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia”,  12 –  od-
znaką „Za Zasługi z Dyplomem”, 5 – medalem 
„XX Lat Stowarzyszenia”. Osoby wspierające 
działalność koła otrzymały 8 okolicznościo-
wych podziękowań. Dobry jest stan fi nansów, 
a komisja rewizyjna – wysoko oceniając zarząd
– złożyła wniosek o udzielenie absolutorium. 
Podziękowano kierownictwu KPP w Koście-
rzynie za otwartość oraz przychylność naszym 
poczynaniom. 
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Po części sprawozdawczej prezes ZW Jan 
Pietruszewski wraz z komendantem powiato-
wym mł. insp. Andrzejem Czają wręczył za za-
angażowanie i aktywną działalność na rzecz Sto-
warzyszenia odznaki „Za Zasługi z Dyplomem”: 
Stanisławowi Kraskowskiemu, Jerzemu Kuśpie, 
Franciszkowi Stegratowi oraz Mieczysławo-
wi Wawrzyniakowi. 18 członków wyróżniono 
dyplomami uznania, a  prezes Roman Jereczek 
w darze od koła otrzymał szablę z dedykacją,
jako podziękowanie za dotychczasową pracę.

W trakcie dyskusji omówiono aktualną sy-
tuację środowiska emeryckiego, projekty zmian 
przepisów, zwiększenia kwoty odpisów 1% po-
datku na rzecz Stowarzyszenia. Przedstawiciele 
ZW i komendant powiatowy wysoko ocenili 
działalność obecnego zarządu koła.

W ostatniej części zebrania wybrano nowe 
władze koła. Do zarządu weszli: Roman Je-
reczek – prezes, Józef  Landowski i Wiesław 
Bączkowski – wiceprezesi, Jacek Radomski – 
skarbnik oraz Dariusz Raulin – sekretarz. Po-
dziękowano za dotychczasową pracę kolegom: 
Markowi Landowskiemu – wiceprezesowi, 
Wojciechowi Zabrockiemu – skarbnikowi oraz 
Brunonowi Kropidłowskiemu – sekretarzowi, 

którzy  ze względów zdrowotnych i rodzinnych 
zrezygnowali z kandydowania do zarządu.

5 marca w Kościerzynie spotkali się człon-
kowie miejscowych zarządów kół Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP, aby podpisać porozumienie o współpracy. 
Dokument podpisali prezesi kół: Roman Jere-
czek (SEiRP) oraz Wacław Potrykus (ZEiRP 
RP). Obie strony zamierzają odbywać wspólne 
posiedzenia zarządów, integrować koła orga-
nizując razem wycieczki, zabawy, wyjazdy na 
imprezy kulturalne. Koło strażackich emery-
tów powstało w 1994 roku i liczy 30 członków, 
a emerytów policyjnych – 57. Niebawem poro-
zumienie wypełnią działania obu kół.

7 marca tradycyjnie zarząd koła w Koście-
rzynie zorganizował spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Życzenia złożył prezes Roman Jereczek 
i komendant powiatowy  mł. insp. Andrzej Cza-
ja, który podziękował za zaproszenie. Wysoko 
ocenił współpracę z kołem i przekazał Paniom 
w imieniu funkcjonariuszy policji serdeczne ży-
czenia zdrowia, uśmiechu i pogody ducha. 

Józef Landowski
Zdjęcia s. 47

W sobotnie słoneczne popołudnie 22 lu-
tego spotkali się na pikniku kaliscy seniorzy 
policyjni. Piknik zorganizowano w wigwamie 
zbudowanym przez myśliwych koła „Bru-
dzew”. W spotkaniu uczestniczyły dwa po-
kolenia emerytów policyjnych. Wszyscy we-
seląc się, śpiewali i tańczyli przy muzyce lat 
siedemdziesiątych oraz przygrywającej kapeli 
„Kalinowa” kolegów z Blizanowa. Atrakcją
był dzik nad ogniskiem i inne smakołyki. Ko-
ledzy myśliwi opowiedzieli o gospodarce ło-
wieckiej prowadzonej w lesie, której ważną
częścią  jest dbałość o zwierzynę w okresie 
zimowym, gdy potrzebuje ona szczególnej 
pomocy od człowieka. Udana  impreza zakoń-
czyła się późnym wieczorem wspólnym od-
śpiewaniem „Sto lat”.

Henryk Kubik

Zarząd kaliskiego SEiRP i zastępca ko-
mendanta miejskiego podinsp. Andrzej Ha-
raś złożyli Paniom ze Stowarzyszenia ży-
czenia dużo zdrowia, radości i pomyślności 
z okazji ich święta. Prezes koła Zbigniew 
Gąsiorek i podinsp. Andrzej Haraś wręczy-
li odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” Irenie 
Smolarek i Małgorzacie Poczekała. Spotka-
nie odbyło się przy ciastkach i kawie. Panie 
otrzymały kwiaty, wspominano chwile z mi-
nionej pracy. Prezes poinformował, że 21 
marca odbędzie się zebranie sprawozdawczo
-wyborcze. 

Roman Wojciechowski

12 marca wojewoda wielkopolski spotkał
się z działaczami społecznymi województwa, 
aby wyróżnić ich odznaczeniami nadanymi 

KOŁO W KALISZU
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przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Byli wśród nich dwaj członkowie Stowarzy-
szenia z Kalisza.  Brązowy Krzyż Zasługi 
otrzymał mjr rez. dr n. med. Jan Andrzejak, 
a Medal za Długoletnią Służbę – Zygmunt 
Kłodnicki. Uroczystość zakończyło wspólne 
zdjęcie z wojewodą.

14 marca przedstawiciele zarządu od-
wiedzili Jana Topko – współzałożyciela ka-

liskiego Stowarzyszenia, który obchodził
90. urodziny. Jubilatowi prezes Zbigniew 
Gąsiorek złożył życzenia zdrowia i długich 
lat życia oraz wręczył odznakę „Za Zasługi 
z Dyplomem”. Podczas spotkania Jan Topko 
wspominał lata młodości, powojenny okres 
odbudowy naszego kraju, służbę dla społe-
czeństwa. 

Henryk Kubik
Zdjęcia: s. 48

18 grudnia w Środzie Wielkopolskiej  od-
było się posiedzenie zarządu wojewódzkiego 
wielkopolskiego Stowarzyszenia. Prezes ZW 
Stanisław Pruszyński przekazał zebranym 
informacje o posiedzeniu zarządu głównego
z 10 grudnia, w szczególności o stanie przy-
gotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
oraz rezultatach zbiórki z odpisu 1% podatku 
na OPP SEiRP. Obradujący podjęli uchwały
o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-

wyborczej w województwie, ordynacji wybor-
czej a także wyróżnieniach. Zdzisław Bartula 
odznaczył w imieniu prezesa ZG Henryka Bo-
rowińskiego: Eugeniusza Banaszaka i Zyg-
munta Urbaniaka  najwyższymi odznaczenia-
mi Stowarzyszenia. Na zakończenie zebrani, 
łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia
świąteczno-noworoczne.

Zdzisław Bartula
Zdjęcie: s. 48

POSIEDZENIE ZW W POZNANIU

WYBORY  W BRZEGU I NAMYSŁOWIE
11 stycznia odbyło się walne zebranie spra-

wozdawczo-wyborcze koła w Brzegu, na które 
zaproszono: prezesa ZW SEiRP w Opolu Hen-
ryka Szczotkę, starostę powiatu, burmistrza, by-
łych komendantów powiatowych policji: insp. 
Sławomira Michalskiego i mł. insp. Władysła-
wa Trzaskawskiego, wiceprzewodniczącego 
ZW NSZZ Policjantów w Opolu Mariusza Bau-
ka oraz prezesów kół w Brzegu: Związku Eme-
rytów i Rencistów Pożarnictwa  RP, Związku 
Żołnierzy WP, Krajowego Związku Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej,  Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Sprawozdanie z działalności kola przedstawił
prezes Emilian Garbula. Koło powstało 2 grud-
nia 2008 r. z inicjatywy kol. Roberta Kupisa, 
przy wydatnej pomocy komendanta powiato-
wego w Brzegu insp. Sławomira Michalskiego. 
W chwili powstania liczyło 26, a obecnie – 47 

członków.  W okresie  5 lat istnienia nasi emeryci 
brali udział: w zawodach strzeleckich i wędkar-
skich, w wojewódzkim rajdzie samochodowym 
po ziemi brzeskiej, w kilkudniowych wyciecz-
kach turystycznych do Karpacza i po Opol-
szczyźnie. Corocznie organizowane są rodzin-
ne spotkania opłatkowe  i pikniki. Członkowie 
koła będący w trudnej sytuacji materialnej mają
możliwość korzystania z funduszu socjalnego. 
W zorganizowanym w 2013 r. konkursie na „Na-
jaktywniejsze Koło w Kraju” brzeskie Stowarzy-
szenie zajęło I miejsce w woj. opolskim i zostało
wyróżnione  dyplomem przez zarząd główny.  

Z okazji jubileuszu za aktywną działalność
społeczną oraz pomoc i wspieranie przedsię-
wzięć organizacyjnych uhonorowani zostali 
odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia”: Emilian 
Garbula, Lech Stadnik, Ryszard Mazur i Karol 
Świtała. 4 członków  otrzymało  odznakę „Za 
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Zasługi z Dyplomem”, 10 członków wyróż-
niono dyplomem uznania. Pamiątkowy medal 
z okazji 5-lecia istnienia koła otrzymał  staro-
sta, burmistrz oraz 8 członków brzeskiego Sto-
warzyszenia.  Starosta i burmistrz nagrodzili  4 
członków koła upominkami rzeczowymi.

Następnie wybrano nowe władze koła. Pre-
zesem koła ponownie został Emilian Garbula, 
wiceprezesem ds. organizacyjnych Franciszek 
Raczyński, wiceprezesem ds. socjalnych Wła-
dysław Czuczwara, sekretarzem Ryszard Ma-
zur, a skarbnikiem  Czesław Czekaj. Wybrano 
też  komisję rewizyjną i dwóch delegatów na 
wojewódzki zjazd delegatów.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście,
którzy podziękowali zebranym za zaangażo-
wanie w pracy społecznej na rzecz środowiska
emerytów i rencistów, pogratulowali wyróżnio-
nym i życzyli dalszych sukcesów w działalności
koła oraz w życiu osobistym. Gratulacje i po-
dziękowania złożył też prezes zarządu woje-
wódzkiego SEiRP Henryk Szczotka.

Zbigniew Pasternak 

21 lutego odbyło się walne zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze koła SEiRP w Namysłowie. 

Zaproszono I zastępcę komendanta powiatowe-
go kom. Marka Florianowicza i wicestarostę na-
mysłowskiego Andrzeja Spóra. 

Ustępujący prezes omówił dotychczasową
działalność, osiągnięcia koła, kierunki rozwo-
ju i plany na następną kadencję. Priorytetem 
jest wzrost liczby członków, współdziałanie
ze związkowcami policyjnymi w utrzymaniu 
praw nabytych, utrzymywanie kontaktów ze 
stowarzyszeniami  służb mundurowych oraz 
pomoc tym emerytom i rencistom, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji życiowej. Prezes 
przedstawił sylwetki najstarszych, honoro-
wych członków koła, wymienił emerytów, któ-
rzy na zawsze opuścili nasze szeregi. Podzię-
kował staroście za pomoc w funkcjonowaniu 
Stowarzyszenia. Zapewnił komendanta o go-
towości służenia policji wiedzą i doświadcze-
niem – w myśl organizacyjnego hasła „Wierni 
Ojczyźnie”.

Koło wybrało nowy pięcioosobowy zarząd, 
którego prezesem został Bolesław Trawiński, 
a przewodniczącym trzyosobowej komisji rewi-
zyjnej – Zygmunt Sośniak.

H. Bonk
Zdjęcia: s. 47

On i jego skóra

Mówią o nim z naciskiem,
że zbyt wiele ozdobników ma przed nazwiskiem,
choć nie jest intelektu gejzerem,
a po prostu zwykłym zerem.

Cechuje go jednak umiejętność niemała,
takie poglądy wybiera,
by zawsze zyskała
na tym jego kariera.

Ma już taką kameleona naturę,
często więc zmienia swoją skórę
i tak na każdym etapie,
na jakąś fuchę się załapie.

Poglądy swoje też od młodu
na różne korzyści wymienia

WIERSZE KAZIMIERZA OTŁOWSKIEGO

i nie ma z tego powodu
żadnych wyrzutów sumienia.

Jak trzeba jest nijaki
i wtedy jego wolą niezłomną
jest by jego obraz taki
był dla niego barwą ochronną.

Już nieraz tak bywało
i nadal u niego bywa,
że jego piękne hasło się stawało
atrapą, co prywatę skrywa.

Przed lustrem nie staje,
bo mu się wydaje,
że kiedyś tak się zdarzy,
iż nie rozpozna własnej twarzy.
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O pomnik dla obywatela przeciętnego

W ludzkiej społeczności są elity, 
Różnych gwiazd plejady,
Istnieją społeczne szczyty,
W tym sitwy i układy.

Różnych koterii cała masa
W interesach się odwzajemnia,
Na czele kroczy polityczna klasa
I jej szacowne gremia.

Ciekawość narzuca pytanie
O tło tych wytwornych emanacji,
Otóż w dalekim planie
Jest szary człowiek populacji.

W naukach i potocznie także, 
Dlaczego? Nie każdy wie
Choć z poczuciem rzeczywistości wszakże
Człowieka tego przeciętnym się zwie.

Nie jeden z tego pokpiwa,
Inny wygłasza uczone tyrady,
Lecz się nie ukrywa,
Że przeciętny obywatel ma zalety i wady.

Przeciętny mniej odczuwa zalety,
Rzadko stać go na uśmiechy,
Bo jest tak naprawdę niestety
Tłem dla tych co mają charakterystyczne cechy.

On jest przecież nijaki,
Więc drugorzędny, jakby w cieniu skryty,
A jak wiadomo taki 
Nie jest więc spostrzegany, bo pospolity.

Przeciętny obywatel żyje jako tako,
Czasem jest o suchym pysku, 
Zachowuje się pospolicie i nijako,
Jeśli gdzieś mieszka, to w blokowisku.

Przeciętni obywatele, jako nijacy
Nikomu nie wadzą.
Choć to też Polacy
Nie konfl iktują się z władzą.

Każda władza mieć chce 
Oblicze nadające się na cokół,
Dlatego ponadprzeciętnych, ani w tle
Nie lubi, ani też wokół.

Od władzy przeciętni obywatele
Daleko są, bo w tle,
Oczekują od niej niewiele,
Ona im daje ile chce.

Zwykły człowiek przejęty
Głoszoną o niego troską
Wie, że złym losem dotknięty
Może liczyć tylko na pomoc Boską.

Emanacje elitarne bez obywatelskiej przeciętności,
Też z trudem by się obywały
Bez tego tła mimo świetności
Elity by tak nie błyszczały.

Spośród przeciętnych obywateli
Na odmianę losu chętnych wielu,
Dotychczas jednak szczęście nieliczni mieli
Na zmianę statusu i portfelu.

Władza więc i elity
Mogą być pewne tego, 
Że przeciętni nie wejdą na szczyty
I nie utracą oni tła swojego.

Choć się sprawa wciąż odwleka,
To jednak może wysiłkiem władzy i establishmentu 
Przeciętny obywatel się doczeka
Wreszcie należnego mu postumentu.

Prawda i półprawdy

Prawda w trudnościach się rodzi.
Zwykle jakiś interes nad nią ciąży.
Niewielu jej pomaga, a wielu szkodzi.
Dlatego więcej od prawdy półprawd krąży.

Krążą w myślowej komunikacji.
Często rzeczywistą prawdę kryją.
Prowadzą do zamętu i frustracji,
ale niektórzy z nich nieźle żyją.

Choć ojcowie półprawd używają sprytu
do ich inicjacji i nagłaśniania,
to i tak nie miałyby racji bytu,
gdy nie było na nie zapotrzebowania.

Dla jednych to duchowa potrzeba.
Inni chcą na nich jakiś kapitał zbić.
Nieprędko więc dla półprawd wyschnie gleba.
Będziemy z nimi jeszcze długo żyć.
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BOGUMIR PEKAREK
Delegacja  zarządu wojewódzkiego w Krakowie pożegnała

zmarłego w wieku 88 lat Bogumira Pekarka – wieloletniego prezesa 
SEiRP w Skawinie. W 1993 roku założył koło w Skawinie i przez 
kilkanaście lat, aż do pogorszenia stanu zdrowia, stał na jego czele. 
Zapamiętaliśmy Go jako człowieka pogodnego i przyjaznego. Za-
wsze gotów nieść pomoc znajdującym się w potrzebie. Otwarty na współpracę z innymi 
organizacjami, doceniał korzyści ze współdziałania z władzami samorządowymi. Aktywny 
w ruchu kombatanckim. Podczas II wojny światowej był członkiem ruchu oporu. Za zasłu-
gi wojenne odznaczony m.in. medalem Armii Krajowej „Akcja Burza”. 2 kwietnia 2001 
roku postanowieniem Prezydenta RP został mianowany na stopień podporucznika Wojska 
Polskiego. W ostatniej drodze na cmentarz, oprócz najbliższej rodziny, towarzyszyli Mu 
przyjaciele, emeryci i renciści policyjni.

Żegnaj! Zawsze będziemy o Tobie pamiętać.
ZW SEiRP w Krakowie

BENEDYKT OLEJNICZAK
3 stycznia w wieku 87 lat zmarł płk w st. spocz. Benedykt Olejniczak –„Szabelka”. 

Życie zawodowe związał z Wyższą Szkołą Ofi cerską w Szczytnie. Wieloletni szef szko-
lenia wojskowego i fi zycznego podchorążych. Znakomity organizator. Do legendy prze-
szło perfekcyjne prowadzenie przez pułkownika promocji na pierwszy stopień ofi cerski. 
Ceremoniał przez Niego opracowany stał się wzorem dla następców. Kierował Gwardyj-
skim Klubem Sportowym „Podchorążak” Szczytno, przemianowanym na SKS „Gwardia” 
Szczytno. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Po przejściu na emerytu-
rę był jednym z założycieli koła Stowarzyszenia w szczycieńskiej uczelni. W uroczystości
pogrzebowej, którą uświetnił poczet honorowy, wzięli udział: koledzy, rodzina, emerytowa-
ni pracownicy Wyższej Szkoły Policji, członkowie koła SEiRP. 

Cześć Jego Pamięci!
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WIESŁAW CZAPLIŃSKI
Pułkownik w st. spocz. Wiesław Czapliński, przed odejściem

na emeryturę po 34 latach służby, był naczelnikiem wydziału łącz-
ności KWMO w Skierniewicach. Odznaczony  Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami resortowymi. 
Do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych należał od 
chwili powstania. Został wybrany pierwszym prezesem zarządu koła
w Skierniewicach. Był człowiekiem skromnym i statecznym, lubianym w naszym środowi-
sku. Uroczystości pogrzebowe pułkownika  odbyły się 6 marca 2014 na Północnym Cmen-
tarzu Komunalnym Wólka Węglowa w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Koła SEiRP w Skierniewicach

STANISŁAW GOZDEK  
(1941-2014)

2  lutego odszedł na zawsze kpt. w st. spocz. Stanisław Gozdek. 
Służył w pionie kryminalnym KMMO w Szczecinie, a następnie był
wykładowcą w Ośrodku Szkolenia, skąd przeszedł na emeryturę.
W cywilu oddał się pracy społecznej. W Stowarzyszeniu Emerytów 
i Rencistów Policyjnych był członkiem prezydium zarządu wojewódzkiego. Ostatnie lata 
ciężko chorował.

Za nienaganną służbę był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaczeniami 
resortowymi. Był człowiekiem towarzyskim, lubianym  i szanowanym. Lubił podróżo-
wać i zwiedzać świat.  Prawy obywatel, dobry kolega. W ostatniej drodze Zmarłemu 
towarzyszyła rodzina, przyjaciele, koledzy ze służby, asysta honorowa Policji i przedsta-
wiciele SEiRP – oddając cześć swemu koledze.

Cześć Jego Pamięci!



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny ARKA Stefan Kwiatkowski

ul. Bałtycka 103, 76-107 Jarosławiec
tel./fax 59 810 81 18, 59 810 95 40, kom. 509 316 608, 509 316 607

www. arka.jaroslawiec.pl, www.jaroslawiec.com/arka, e-mail: owk.arka@wp.pl
Ośrodek posiada wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

OD/32/0001/13 ważny do 30.03.2016,   OR/32/0012/13 ważny do 26.06.2016

Turnusy 14-dniowe

TERMIN TURNUSU Standard podstawowy
Cena za osobę 14 dni

Standard hotelowy
Cena za osobę 14 dni

05.04-18.04.2014 1200 1500 

12.04-25.04.2014 1300 
Turnus Wielkanocny

1600 
Turnus Wielkanocny

26.04-09.05.2014 1300 1600
10.05-23.05.2014 1400 1700
24.05-06.06.2014 1400 1700
07.06-20.06.2014 1500 1800
21.06-04.07.2014 1600 1900
05.07-18.07.2014 1700 2000
19.07-01.08.2014 1700 2000

Turnusy 7-dniowe
05.04-11.04.2014 700 900
12.04-18.04.2014 700 900

19.04-25.04.2014 750 
Turnus Wielkanocny

950 
Turnus Wielkanocny

05.07-19.07.2014 950 1150
12.07-26.07.2014 950 1150
19.07-25.07.2014 950 1150
26.07-01.08.2014 950 1150

Pokój 1-osobowy dopłata 200 zł do turnusu. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 22.00 noclegiem w przed-
dzień rozpoczęcia turnusu i kończy do godziny 18.00 w dniu zakończenia turnusu.
W cenie turnusu 14-dniowego zapewniamy: 

• Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane 

z obsługą kelnerską.
• 40 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia, 

całodobowa opieka pielęgniarki.
• Wieczorki taneczne, karaoke, 2 ogniska z grillowaniem i muzyką, biesiada turnusowa z poczęstunkiem, 

spotkania integracyjne, pogadanki, wspólne spacery, wycieczki piesze po okolicy, wycieczki rowerowe, 
marsze nordic walking, świat dziecka, turnieje sportowe, warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne, psy-
choterapeutyczne i komputerowe), drzewoterapia,  jodowanie z gimnastyką oddechową na plaży, zajęcia 
programowe w terenie.

• Opłata miejscowa zgodnie z cennikiem UG Postomino.



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
(KRS) 0000043188
nr konta 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
dla wpłat na fundusz pożytku publicznego

DRODZY DARCZYŃCY  
Przeznaczając 1% podatku na nasze Stowarzyszenie pomagacie 
byłym policjantom i ich rodzinom, którzy znaleźli się w potrze-
bie. Okażmy im serce.

Dziękuję 
Henryk Borowiński

Prezes Zarządu Głównego 




