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Szanowni Pa stwo Czytelnicy! Kole anki i Koledzy! 
Zgodnie z zapowiedzi , b  w ciwie obietnic , uczynion  na IV Plenarnym 
Zje dzie Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych, przedstawiam Pa stwu pierwszy numer „Olszty skiego Biuletynu Informa-
cyjnego”. „Biuletynu”  maj cego by   jednocze nie  form   prezentowania dzia alno-
ci Zarz du Wojewódzkiego, a tak e - w ciwie przede wszystkim - pokazaniu te-

go wszystkiego czym yj  i zajmuj  si  tzw. „terenowe” Ko a SEiRP. 
Z za enia „Olszty ski Biuletyn Informacyjny” (w skrócie: „OBI”) nie ma zamiaru 
stanowi  jakiejkolwiek konkurencji dla „Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP”, ani 
te  dla innych, wydawanych przez poszczególne Ko a wydawnictw. Przeciwnie li-
czymy na wspó prac  i wymian  materia ów redakcyjnych. Doda  nale y, e d ugo-
wieczno  istnienia „OBI,” zale y wprost od ch ci wspó pracy z nim Koresponden-
tów z Kó  Terenowych. Zale y od informacji z dzia alno ci Kó . 
„OBI” b dzie wydawane i kolportowane wy cznie w formie elektronicznej w po-
staci pliku PDF odczytywanego wszystkimi wersjami darmowego programu kompu-
terowego Acreobat Reader. Dlatego te , wszyscy cz onkowie SEiRP, posiadaj cy 
adresy internetowe, mog  ten miesi cznik otrzymywa  bezp atnie, po wyra eniu ta-
kiej ch ci i kontakcie z Redakcj  „OBI”, pisz c na adres: redakcjaobi@wp.pl . 
Zbieraniem, kompletowaniem  materia ów i redagowaniem kolejnych wyda  zajmie 
si  Zespó  Redakcyjny, którego sk ad - ograniczony, jak na razie - do cz onków Za-
rz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie i zadeklarowanych korespondentów tere-
nowych, z czasem zostanie rozszerzony o wszystkich tych, którzy ch  takiej wspó -
pracy oka .  
Jako, e narodziny - przynajmniej werbalne - „OBI” mia y miejsce w czasie obrad 
IV Zjazdu ZW SEiRP w Olsztynie, temu te  wydarzeniu chcemy po wi ci  to wy-
danie „Biuletynu”, wydanie nr 1.  
Obietnica powstania „OBI” tym bardziej zobowi zuje, jako e z ono j  w obecno-
ci I Wiceprezesa ZG SEiRP, kol. Henryka Borowi skiego, Przewodnicz cego 

ównej Komisji Rewizyjnej SEiRP, kol. Aleksandra Koz owicza i Prezesa ZW 
SEiRP w Olsztynie, kol. Lucjana Ko odziejczyka. 
Olsztyn, 21 maja 2010 r. 

Redakcja „OBI”  
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Delegaci i zaproszeni go cie IV Zjazdu ZW SEiRP w Olsztynie na wspólnym, pami tkowych zdj ciu. 

Sala obrad IV Zjazdu ZW SEiRP w Olsztynie. Sprawozdanie z dzia alno ci  Zarz du w minionej kadencji 
sk ada jego wieloletni Prezes Lucjan Ko odziejczyk. 

Olsztyn, 21 maja 2010 r., godz. 10.00. Sala 
konferencyjna dawnego kasyna WP przy ul. 
Grabowskiego 20. 

P rezes Zarz du Wojewódzkiego Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych,  Lucjan  Ko odziejczyk,  otwiera  IV.  

Plenarny Zjazd Delegatów. Doda  wypada, 
gwoli historycznej cis ci, e to jest „czwarty 
kolejny” Zjazd otwierany przez kol. Lucjana. 
Teraz nast puje powitanie oficjalnych go ci-
obserwatorów Zjazdu: gen. Kazimierza Dudka; 
I.  Wiceprezesa ZG SEiRP, kol.  Henryka Boro-
wi skiego; Przewodnicz cego G ównej Komisji 
Rewizyjnej, kol. Aleksandra Koz owicza. 
Chwil  ciszy zebrani czcz  pami  Kolegów, 
którzy ju  nie przyjd  na Nasze spotkania, 
którzy ju  nigdy nie przyjd , by porozmawia , 
po artowa , opowiedzie  o swoich troskach i 
rado ciach. 
Zgromadzeni zaproszeni go cie i 32 delegatów 
uwa nie ws uchuje si  w s owa Prezesa oma-
wiaj cego dokonania Zarz du w minionym 
12.leciu. Bo przecie  jest czym si  pochwali  i 

zaprezentowa  obecnym, jak si  tworzy i kie-
ruje stowarzyszeniem ludzi zwi zanych nie-
gdy  wspóln  prac .  Jak  mo na  pomóc  kole-
gom,  którzy  bywaj  niekiedy  w ró nych opre-
sjach yciowych i finansowych. 
Pozytywna ocena sprawozdania Prezesa, jak i 
sprawozdania z kontroli dzia alno ci finanso-
wej  skarbnika  -  kol.  Ani  Czerniawskiej  oraz  
pracy sekretarz, Zarz du Wojewódzkiego SE-
iRP kol. Sylwii Wirskiej (obie kole anki na 
zdj ciu poni ej), pozwoli a na udzielenie Zarz -
dowi Wojewódzkiemu absolutorium. Co te  
delegaci na Zjazd uczynili w g osowaniu jaw-
nym,  bez  g osów  przeciwnych  i  wstrzymuj -
cych si . 

W  d a l -
s z e j  
cz ci 

Zjazdu dokona-
no wyborów no-
wego  Zarz du  i  
delegatów na 
Zjazd Krajowy. 


