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nr 3. lipiec 2010 

W OBI 3: 
 - Obszerna relacja i 
fotoreporta  z wr -
czenia sztandaru 
SEiRP w Warszawie 
w dniu 15 lipca 2010  
 -  Wnioski  mgr.  Ju-
liana Czajki z obser-
wacji dotychczaso-
wych rozpraw s do-
wych w sprawie 
skarg emerytów na 
obni enie wysoko ci 
ich rent. 
 -  Spotkanie z cz on-
kami  Ko a  SEiRP  w  
Lidzbarku Warm. 
 -  Sta e  dzia y  i  ru-
bryki. 
 

O bok reproduk-
cja  zaprosze-
nia, honoro-

wego prezesa Zarz -
du Wojewódzkiego 
SEiRP w Olsztynie 
Lucjana Ko odziejczy-
ka na obchody wi -
ta Policji w Olsztynie. 
Relacj  z tych uro-
czysto ci zamie cimy 
w nast pnym nume-
rze Olszty skiego 
Biuletynu Informa-
cyjnego. 
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Rozmawia si  o… 
Przyci gani. 
Kampania wyborcza Prezydenta 
RP zako czona, wybrano te  pana 
Bronis awa Komorowskiego Prezy-
dentem RP i wszelkie kampanijne 
zachowania, opinie i zdarzenia 
powinny by  spisane i zachowane 
dla potomnych. W adnym jednak 
wypadku  nie  powinno  si  o  nich  
zapomina . 
Jedn  ze spraw jakie powinny 
wzbudzi  niepokój, tak e w resor-
cie MSW, by  fakt szukania poli-
tyczno-wyborczego poparcia 

ród funkcjonariuszy s b 
mundurowych. 
Bo  czym e  by  list  premiera  Do-
nalda Tuska (PO) wystosowany  
25 czerwca 2010 r. List, w którym 
premier „na pi mie” zapewnia, e 
nie b dzie ustawy emerytalnej, 
która by zmieni a obecne warunki 
zatrudnienia i przechodzenia na 
emerytur  aktualnie zatrudnio-
nych funkcjonariuszy. Ewentual-
ne zmiany „emerytalnej ustawy 
pomostowej” maj  dotyczy  nowo 
przyjmowanych. 
Niejako w odwecie za ów list kan-
dydat  PiS  pokaza  si  na  konfe-
rencji prasowej na tle umunduro-
wanego Zarz du NSZZ Policjan-
tów,  z  panem  Dud  po  prawicy.  
On  te  (Jaros aw  Kaczy ski)  za-
pewnia  wszystkich, e jest za 
utrzymaniem przywilejów policyj-
nych, pod jednym wszak warun-
kiem,  e  go  popr  w  wyborze  i  
zostanie prezydentem. 
Takie kupowanie, za obietnice, 
przychylno ci wyborców nie jest 
niczym nowym czy nagannym, 
pod warunkiem e nie dotyczy 

b i stowarzysze , które z za-
sady  i  mocy  prawa  nie  mog  by  
upolityczniane. Zreszt  obaj pano-
wie Tusk (wspieraj cy Bronis awa 
Komorowskiego) i Kaczy ski od e-
gnuj  si  od takich zamiarów i nie 
widz  w takich „zakupach”  nicze-
go z ego. 
Nie widz , bo nie chc ! Bo wiedz , 
e to tylko obietnice. 

II Redaktor 

Z okazji  
91 Rocznicy  

Powstania Policji  
Zarz d Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych w Olsztynie  
sk ada  

wszystkim swoim Cz onkom i Ich Rodzinom,  
yczenia zdrowia i pomy lno ci  

w yciu osobistym i w dzia alno ci spo ecznej  
na rzecz swojego Stowarzyszenia. 

 
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Przegl d kompanii honorowej Policji przez ministra Adama Rapackiego. 
Zaproszeni go cie. Kol Lucjan Ko odziejczyk wskazany strza . 
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15  lipca  br.  na  dziedzi cu  Ko-
mendy G ównej Policji odby a si  
uroczysto  wr czenia sztanda-
rów Zarz dowi G ównemu Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych oraz Warszawskie-
mu Stowarzyszeniu „Rodzina 
Policyjna 1939”.  
Zorganizowa  j  komitet w sk a-
dzie: wiceprezes ZG Henryk Boro-
wi ski (przewodnicz cy) oraz: 
Zdzis aw Jaworski, Zygmunt Ko-
walczyk, Józef Krasucki, Romuald 
St pniewski, Adam Szyszko. Wy-
datnej pomocy udzieli  Pe nomoc-
nik Komendanta G ównego Policji 
d.s. Promocji Bezpiecze stwa Pu-
blicznego i Wspó pracy z Organiza-
cjami Pozarz dowymi insp. Grze-
gorz Jach, który uroczysto  po-
prowadzi .  
Patronat honorowy obj li: 
Wiceminister Spraw Wewn trz-
nych  i  Administracji  -  Adam  Ra-
packi 
Komendant G ówny Policji - gen. 
insp. Andrzej Matejuk 
Komendant Sto eczny Policji - 
insp. Adam Mularz 
By y Minister Spraw Wewn trz-
nych - Andrzej Milczanowski 
By y Minister Spraw Wewn trz-
nych - Henryk Majewski 

P oza wymienionymi go mi 
honorowymi, swoj  obecno-
ci  zaszczyci  I Zast pca 

Komendanta G ównego nadinsp. 
Kazimierz Szwajcowski oraz dyrek-
torzy biur KGP. Przyby y delegacje 
zarz dów wojewódzkich i okr go-
wych SEiRP. Obecni byli tak e 
dzia acze Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939”. Wspólna uroczy-
sto  obydwu organizacji wiadczy 
o ci ci tradycji rodowiska 
policyjnego. 
O godz. 12.00 dowódca kompanii 
reprezentacyjnej Policji podkom. 
ukasz Adamski sk ada meldunek 

wiceministrowi Adamowi Rapac-
kiemu, który dokonuje przegl du 
kompanii honorowej i pocztów 
sztandarowych. Po zaj ciu miejsca 
przez go ci na trybunie honorowej, 
przy wtórze hymnu pa stwowego 
wci gni to  na  maszt  flag  pa -
stwow  oraz  zapalono  znicze  przy  
Obelisku „Poleg ym Policjantom – 
Rzeczpospolita Polska”.  

P rzyby ych go ci przywita  
Prezes ZG SEiRP Zdzis aw 
Czarnecki, po czym rozpo-

cz a si  najwa niejsza cz  uro-
czysto ci. Akt Nadania Sztandaru 
Zarz dowi G ównemu SEiRP od-

czyta  I wiceprezes ZG Henryk Bo-
rowi ski. Zgodnie z ceremonia em 
go cie honorowi i przedstawiciele 

adz naszego Stowarzyszenia 
wbili gwo dzie w drzewce Sztanda-
ru oraz z yli podpis w Ksi dze 
Sztandaru. Kapelani Policji: ks. 

k S awomir arski, ks. Stanis aw 
Kondrak i ks. Jan Kot odmówili 
modlitw  oraz po wi cili sztandar. 

P unktem kulminacyjnym by a 
ceremonia wr czenia Sztan-
daru. Wiceprezes Henryk 

Borowi ski wyg osi  formu : 
„Prosz  o wr czenie Sztandaru 

cego symbolem tradycji, ho-
noru, godno ci i uznania wielolet-
niej dzia alno ci na rzecz emerytów 
i rencistów policyjnych oraz inte-
gracji rodowiska policyjnego i 
wspierania policji w jej ustawo-
wych zadaniach”. Wiceminister 
Adam Rapacki wr czy  Sztandar 
Prezesowi Zdzis awowi Czarneckie-
mu,  wypowiadaj c  te  s owa:  ”Z  
upowa nienia Patronatu Honoro-
wego wr czam Zarz dowi G ówne-
mu Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Sztandar 

cy najwy szym uznaniem spo-
ecznej dzia alno ci Stowarzysze-
nia,  symbolem  dumy,  godno ci  i  
narodowych tradycji”. Po przyj ciu 
Sztandaru, Zdzis aw Czarnecki po 
raz  pierwszy zaprezentowa  go 
zebranym i przekaza  pocztowi 
sztandarowemu. Wr czaj cy i 
przyjmuj cy z yli tak e podpisy 
na akcie wr czenia. Poczet sztan-
darowy przedefilowa  przed zebra-
nymi go mi, prezentuj c nasz 
okaza y, nowy Sztandar. 

A dam Rapacki i Zdzis aw 
Czarnecki wyg osili krótkie 
przemówienia. Minister wy-

razi  uznanie dla dzia alno ci na-
szego Stowarzyszenia, a Prezes 
zadeklarowa  aktywno  w rozwi -
zywaniu problemów rodowiska 
emerytów i rencistów policyjnych i 

czanie si  w przedsi wzi cia 
spo eczno ci lokalnych. Nast pnie 
delegacje z y wie ce i wi zanki 
kwiatów ku czci poleg ych poli-
cjantów. Uroczysto  zako czy a 
defilada kompanii reprezentacyj-
nej,  pocztów  sztandarowych  i  or-
kiestry. 
 
Sprawozdanie sporz dzi  i zilustro-
wa  zdj ciami 
 

I wiceprezes ZG SEiRP  
Janusz Borowi ski 

 

Sprawozdanie z uroczysto ci wr czenia Sztandaru Zarz dowi G ównemu  
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Henryk Borowi ski odczytuje akt 
nadania sztandaru ZG SEiRP. 

Komendant G ówny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

sk ada podpis  
w Ksi dze Sztandaru 

 
Sztandar  

Zarz du G ównego  
Stowarzyszenie  

Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 
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Gen. Adam Rapacki przekazuje sztandar ZG SEiRP prezesowi Zdzis awowi Czarneckiemu. 

Poczet sztandarowy ZG SEiRP „Gwo dzie wbija” prezes ZW SEiRP w Olsztynie. 
Lucjan Ko odziejczyk. 

Na trybunach pre-
zesi Zarz dów Wo-
jewódzkich SEiRP: 
w Katowicach kol. 
Józef Krasucki, w 
Olsztynie Lucjan 
Ko odziejczyk i 
cz onek Zarz du 

ównego Leszek 
Orkisz. 
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Z dotychczas przeprowadzonych 
rozpraw przed S dem Okr go-
wym, Wydzia  Pracy i Ubezpie-
cze  Spo ecznych w Warszawie 
wynikaj  poni ej zebrana wnio-
ski. 
Z publikowanych na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych relacji z 
przebiegu rozpraw s dowych, do-
tycz cych  odwo  emerytów  poli-
cyjnych od decyzji Dyrektora Za-

adu Emerytalno-Rentowego Mi-
nisterstwa Spraw Wewn trznych i 
Administracji, obni aj cych wiad-
czenia emerytalne na podstawie 
zaaprobowanej przez Trybuna  
Konstytucyjny odwetowej ustawy z 
dnia  23  stycznia  2009  r.,  mo na  
wysnu  nast puj ce wnioski: 
1. d Okr gowy, Wydzia  Pracy i 
Ubezpiecze  Spo ecznych w War-
szawie, jako s d pierwszej instan-
cji (s dem drugiej instancji b dzie 

d  Apelacyjny  w  Warszawie,  Wy-
dzia  Pracy i Ubezpiecze  Spo ecz-
nych) na podstawie art. 47714 § 1 i 
2 Kodeksu Post powania Cywilne-
go (KPC). 
a). oddala odwo anie, je eli stwier-

dzi brak podstaw do jego 
uwzgl dnienia, 

b.) w razie uwzgl dnienia odwo a-
nia zmienia zaskar on  decy-
zj  w ca ci lub cz ci i orze-
ka co do istoty sprawy. 

d pierwszej instancji  nie mo e 
uchyli  zaskar onej decyzji ani 
wstrzyma  jej wykonania. 
Natomiast s d drugiej instancji 
mo e uchyli  wyrok s du pierwszej 
instancji i poprzedzaj  go decy-
zj  organu emerytalno-rentowego 
oraz przekaza  spraw  do ponow-
nego rozpoznania bezpo rednio 
temu  organowi (art. 47714a KPC). 
2. d Okr gowy, rozpoznaj c od-
wo ania emerytów policyjnych, 
dotychczas nie wyda  ani jednego 
wyroku zmieniaj cego niekorzyst-

 decyzj , natomiast wyda  wyro-
ki oddalaj ce odwo ania lub posta-
nowienia o odroczenie rozpraw w 
celu ustosunkowania si  przez 
Zak ad Emerytalno Rentowy (ZER) 
lub  Instytut  Pami ci   Narodowej  
(IPN)  do  zg oszonych  przez  emery-
tów wniosków dowodowych o we-
ryfikacj  ich przebiegu s by, któ-
ra – ich zdaniem – nie by a s  
w organach bezpiecze stwa pa -
stwa lub zosta a le policzona. 
3. d nie bada zgodno ci inkry-
minowanej ustawy z Konstytucj  
RP ani prawem mi dzynarodowym, 

w tym z ratyfikowan  przez Polsk  
Konwencj  o Ochronie Praw Cz o-
wieka i Podstawowych Wolno ci z 
dnia 4.11.1950 r. 

d uwzgl dnia tylko merytorycz-
ne b dy w decyzjach Zak adu 
Emerytalno-  Rentowego  (ZER)  i  w  
za wiadczeniach Instytutu Pami ci 
Narodowej (IPN) o przebiegu s by 
w organach bezpiecze stwa pa -
stwa. Na tej podstawie dopuszcza 
tylko dowody, e zainteresowana 
osoba nie s a w organach bez-
piecze stwa pa stwa lub bez wie-
dzy prze onych podj a czynn  
wspó prac  z  tzw.  „organizacjami  
niepodleg ciowymi”. 
W zwi zku z powy szym, w kolej-
nych rozprawach przed S dem 
Okr gowym w Warszawie, nale y: 
1. Wnosi  o bezpo rednie zastoso-
wanie przez S d, na podstawie art. 
91 Konstytucji RP ratyfikowanej 
przez Polsk  Konwencji o Ochronie 
Praw Cz owieka i Podstawowych 
Wolno ci z dnia 4 listopada 1950 
r. (Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz. 284) 

cznie z Protoko em Dodatkowym 
nr 1 do tej Konwencji w przedmio-
cie naruszenia przez inkryminowa-

 ustaw  i decyzj  emerytaln  
zasad: 
  - rz dów prawa (preambu a); 
  - praw do rzetelnego procesu s -
dowego i prawa do skutecznego 
rodka odwo awczego (art. 6 i 13 

Konwencji) w aspekcie niezaskar-
alno ci za wiadczenia IPN i na-

tychmiastowej wykonalno ci decy-
zji o obni eniu emerytury; 
  - zakazu dyskryminacji w stosun-
ku do osób pobieraj cych wiad-
czenia z wojskowej ustawy emery-
talnej i funkcjonariuszy po raz 
pierwszy zatrudnionych po roku 
1990; 
  - ochrony w asno ci przez ode-
branie s usznie nabytych upraw-
nie  emerytalnych (art. 1 Protoko-
u nr 1 z dnia 20 marca 1952 r. do 
Konwencji) 
2. Konsekwentnie da  przyzna-
nia  40%  podstawy  wymiaru  eme-
rytury za pierwsze 15 lat s by w 
oparciu  o  art.  2  ust  2  inkrymino-
wanej ustawy. stanowi cej i  
„Przepisy  art.  14  i  15  stosuje  si  
odpowiednio”, co zdaniem S dzie-
go Trybuna u Konstytucyjnego 
Teresy Liszcz oznacza, e ka demu 
emerytowi policyjnemu przys ugu-
je taki wymiar emerytury za pierw-
sze 15 lat s by i wzrasta odpo-
wiednio za dalsze lata s by. 
Poj cia „odpowiedniego stosowa-

nia” w/w przepisu nie 
by  w stanie wyja ni  
pe nomocnik ZER. 

3. W zwi zku  ze  zdarzaj cymi  si  
wypadkami niedopuszczania przez 

d do g osu cz onków rodzin od-
wo uj cych si  emerytów w celu 
wyeliminowania takich zdarze , 
mo na udzieli  pe nomocnictwa na 
pi mie lub do protoko u s dowego 
(bez op aty skarbowej) do repre-
zentowania przed s dem emeryta 
najbli szym cz onkom jego rodzi-
ny. 
Zgodnie z art. 87§1 KPC pe no-
mocnikiem strony mog  by  jej 
rodzice, ma onek, rodze stwo lub 
dzieci (wnuki) oraz osoby przyspo-
sobione. 
Ponadto w sprawach z zakresu 
wiadcze  emerytalno-rentowych 

pe nomocnikiem ubezpieczonego 
mo e by  równie  przedstawiciel 
zwi zku zawodowego lub organiza-
cji zrzeszaj cej emerytów (art. 46-
5§1 KPC) 
Oczywi cie we wszystkich spra-
wach  cywilnych,  w  tym  z  zakresu  
ubezpiecze  spo ecznych, pe no-
mocnikiem strony mo e by  adwo-
kat lub radca prawny. 
4. Obni enie wysoko ci emerytur 
dotyczy osób, które pe ni y s  
w organach o których mowa w art. 
2  ustawy  z  dnia  18.10.2006  r.”O  
ujawnieniu informacji o dokumen-
tach organów bezpiecze stwa  
pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre-
ci  tych  dokumentów”  (Dz.  U.  z  

2007 r., nr 63, poz. 425, ze zmia-
nami). 
Wed ug  tej  ustawy  WSO  w  Legio-
nowie nie zosta a zaliczona do or-
ganów bezpiecze stwa pa stwa. 
W  zwi zku  z  tym  nale y  da  
przed s dem wykre lenia s by 
lub okresu pobytu szkoleniowego 
w  tej  uczelni  z  wykazu  pracy  w  
organach bezpiecze stwa pa stwa. 
5. Osoby, których odwo ania nie 
zosta y uwzgl dnione przez S d, 
mog  w terminie 7 dni od og osze-
nia wyroku da  uzasadnienia 
wyroku oraz nades ania im odpisu 
wyroku wraz z uzasadnieniem oraz 
wnie  apelacj  od wyroku do S -
du  Apelacyjnego,  Wydzia  Pracy  i  
Ubezpiecze  Spo ecznych w War-
szawie za po rednictwem S du I 
Instancji w terminie 14 dni od daty 
dor czenia im tego  uzasadnienia. 
Wniesienie apelacji jest niezb dne 
dla wyczerpania krajowej drogi 

dowej (przed wniesieniem skargi 
do Europejskiego Trybuna u Praw 
Cz owieka w Strassburgu). 
 

mgr Julian Czajka  

Os dzanie odwo  emerytów policyjnych. 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny miesi cznik Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em. E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396. 
Posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywaj  si  w siedzibie  
ZW SEiRP, 10-542 Olsztyn, ul. D browszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.00-12.00 

W itam Prezesa ZW SEiRP w 
Olsztynie i pozdrawiam. Za-
pozna em si  z Biuletynem i o 

to  chodzi o.  Brawo.  Podoba  mi  si  for-
mu a tego biuletynu. Tak trzyma !  
Prezesie. Pewnie, nie ma potrzeby niko-
go obra , ale ka dy ma prawo do 
wypowiedzi  na  tym  forum,  mówi  o  
dzia aczach. Niech ka dy Prezes Ko a 
ma t  sposobno  do zaprezentowania 
swojej pracy spo ecznej w Stowarzysze-
niu. Jednym s owem chodzi  o propa-
gacj  naszych dzia  w ka dym Kole, 
w terenie. Wkrótce przy  Rocznik 
Elbl skiej Komendy Miejskiej Policji w 
Elbl gu, w którym pokazane s  nasze 
dzia ania na rzecz naszych cz onków 
Stowarzyszenia. Zreszt  co b  opisy-
wa  co tam si  znajduje, skoro sam 
sobie poczytasz. ycz  najlepszego 
zdrowia.  

Aleksander Koz owicz 24.06.2010 r. 
 
Dzi kuj  Olku za dobre s owo. A to 
przecie  zobowi zuje! 
Jerzy K. Kowalewicz 
 

D zi kuj  za przes ane OBI które 
przeczyta em z przyjemno ci  i 
pozytywnie oceniam ich jako . 

Nie wiem czy pierwszy numer by  tak 
krótki e sk ada  si  tylko z jednej stro-
ny, czy nie dotar y wszystkie wys ane 
za czniki,  lecz  nie  ma  to  wp ywu  na  
przedstawion  moj  ocen . Ciesz  si  
e s  przekazywane informacje w krót-

kim czasie od zdarzenia, czego nie ma 
w Biuletynie Informacyjnym ZG Stowa-
rzyszenia oraz stronie internetowej. 
Problem ten przedstawi em na ostat-
nim posiedzeniu ZG w Warszawie. Za-
warte problemy w drugim numerze 
Waszego OBI s  podobne i w naszym 
województwie, jednak problemów po-
dzia u funduszu socjalnego od pocz t-
ku jego istnienia u nas nie ma. Jest 
opracowany "Regulamin podzia u fun-
duszu socjalnego" zatwierdzony przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
odzi jako dysponenta tym funduszem 

i Komisja powo ana przez wymienione-
go Komendanta rozpatruje wnioski 

one przez poszczególne uprawnione 
osoby do tego funduszu oraz Prezesów 
Kó  Terenowych do organizowania gru-
powych spotka  integracyjnych, czy 
turnusów wypoczynkowo - rehabilita-
cyjnych. Po otrzymaniu faktury pod -
czona jest lista osób bior ca udzia  w 
danej imprezie z podaniem nr. Decyzji 
ZER  i  problem  taki  jak  kol.  pisze  nie  
istnieje. Zale y to tylko od dysponenta 

tym funduszem tj. od Komendanta 
Wojewódzkiego na Waszym terenie i tu 
nale y szuka  rozwi za , a nie tak jak 
inne Zarz dy Wojewódzkie i Okr gowe 
chc  aby by  opracowany jeden regula-
min na ca  Polsk , czego jestem prze-
ciwnikiem i tak stawia em zawsze ten 
problem na wszystkich posiedzeniach 
Z.G. 
Je eli dobrze przeczyta em Wasze arty-
ku y OBI, dajecie szanse umieszczania 
artyku ów z problemami i opiniami z 
innych województw z czego bardzo si  
ciesz  i postaram si  w miar  posiada-
nych kompetencji uczestniczy  w tym 
procesie informacji poczt  elektro-
niczn . 
Na zako czenie, tej pierwszej kore-
spondencji pragn  pogratulowa  wybo-
ru na prezesa i yczy  sukcesów i wy-
trwa ci w tej pracy spo ecznej dla 
dobra ca ego rodowiska emeryckiego. 
Z wyrazami szacunku : 

 
Zdzis aw Pe ka 

Prezes ZW SEiRP w odzi 25.06.2010  
 
Oczywi cie, Zdzis awie, czekamy na 
Twoje teksty z niecierpliwo ci . 
Pozdrawiam! 
Jerzy K. Kowalewicz 

W e w ciek ym upale odby o si  zwyczajowe, letnie, spotkanie Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm. Ko a licz cego obec-
nie 42 cz onków, a w toku s  formalno ci z przyj ciem dalszych 8. z Ornety. Ko o w Lidzbarku Warm. dzia a ju  
od sierpnia 1997 r. Obecnie prezesuje Lucjan Fiedorowicz, nast pca nie yj cego ju  Eugeniusza Komornika. 

Imponuj ce dokonania Ko a w integracji rodowiska emerytów i rencistów policyjnych doskonale opisano w kolejnych/
rocznych tomach Kroniki Ko a. Kronika i zawarta w niej dzia alno  wywar a spore wra enie na uczestnicz cym w spo-
tkaniu prezesie Zarz du Wojewódzkiego Jerzym K. Kowalewiczu. Prezesowi bardzo 
podoba  si  sposób w jaki cz onkowie Ko a sp dzaj  czas na spotkaniach - tym 
razem atrakcj  by o strzelanie z pistoletu ma o kalibrowego, st d te  spotkanie 
odby o si  na strzelnicy Klubu „Warmia”. 
To krótko i na tyle, gdy  cz onkowie Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm. do czyli w a-
sn , przez siebie opracowan , informacj  ze spotkania ( w oddzielnym pliku PDF). 

Opinie i listy. 


