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21 kwietnia 2011 

P osiedzenie Plenarne odby o si , 15 kwietnia 
2011 r., tradycyjnie w sali konferencyjnej 
„Kasyna” przy ul. Grabowskiego 18. Przyj ty 

porz dek obrad: 
- Informacja z dzia alno ci ZW SEiRP za rok 2010 i o 
planowanych przedsi wzi ciach na rok bie cy 
- Informacje pokontrolne Wojewódzkiej Komisji Rewi-
zyjnej – przewodnicz ca WKR kol. Ewa Czerw. 
- Informacja dot. spraw finansowych ZW SEiRP – pre-
zes Lucjan Ko odziejczyk 
-  Omówienie  wyników  Ankiety  o  stanie  Kó  SEiRP  –  
kol. Antoni Bia y, cz onek ZW SEiRP w Olsztynie 
- Prezentacja dzia  Kó  SEiRP - jako wiod cy temat 
posiedzenia 
- Informacja o stanie prawnym dot. odwo  od decy-
zji  o  zmniejszeniach  emerytur  -  kol.  Julian  Czajka,  
cz onek ZW SEiRP w Olsztynie, 

Obrady nie umniejszaj c znaczenia innych punktów 
porz dku  obrad,  tym  razem  skupi y  si  w  g ównej  
swej cz ci na omówieniu Ankiety obrazuj cej stan 
Kó  Terenowych i prezentowanie dzia alno ci tych 
Kó   przez ich Prezesów. 
Spore wra enie na zebranych wywo a analiza An-
kiet dokonana przez kol. Antoniego Bia ego, cz onka 
ZW SEiRP w Olsztynie,  a  nades anych przez  Ko a w 
naszym terenie dzia ania.  
Wspomnian  wy ej ocen  publikujemy na kolejnych 
stronach tego numeru OBI. 
I jeszcze jedna uwaga: Pó niejszy nieco termin uka-
zania si  nr 12 naszego wydawnictwa wynik  z powo-
dów, jak to mówi , niezale nych od Redakcji. 
PT Czytelników za to przepraszamy i obiecujemy po-
praw . 

Redakcja OBI 

 Prezydium Plenarnego Posiedzenia, od lewej: kol. Aleksander Koz owicz - prezes Ko a w Elbl gu, cz onek ZG 
SEiRP, szef G ównej Komisji Rewizyjnej, kol. Stanis aw Olszak cz onek prezydium ZW, kol. Jerzy K. Kowale-
wicz - prezes ZW, kol. Lucjan Ko odziejczyk - honorowy prezes ZW, kol. Antoni Bia y - cz onek ZW SEiRP. 

II Plenarne Posiedzenie V Kadencji ZW SEiRP w Olsztynie 



Próba oceny 
Pracy Kó  SEiRP w Województwie Warmi sko-

Mazurskim 

C hc c bli ej po-
zna  i oceni  
prac  Kó  sku-

pionych w Zarz dzie 
Wojewódzkim Stowa-
rzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych 
w Olsztynie, Prezydium 
Zarz du, z inicjatywy 
Prezesa Jerzego K. Ko-
walewicza, skierowa o 
do prezesów Kó  ankiet  
zawieraj  pytania  
dotycz ce istotnych 
aspektów ich funkcjono-
wania 

 
Odpowiedzi na ankiet  nades o 24 z 25 Prezesów. Ana-
liz  wyników, dokonan  przez cz onka Zarz du Woje-
wódzkiego Antoniego Bia ego, jej autor, przedstawi  na 
plenarnym posiedzeniu Zarz du w dniu 15 kwietnia br. 
Spotka a si  ona z du ym zainteresowaniem uczestników 
posiedzenie i zapocz tkowa a o ywion  dyskusj . 
A oto obraz, jaki wy ania si  z nades anych ankiet: 
 
Siedziba ko a, jej wyposa enie. 

- samodzielne siedziby, z wystarczaj cym wyposa eniem 
biurowym posiada 6 Kó  (Braniewo, Elbl g, Lidzbark 
Warm., Nidzica, Olecko, WSPol w Szczytnie) 

- 5 Kó  (Barczewo, Jeziorany, Go dap, K trzyn, Szczytno) 
ma siedziby w mieszkaniach prezesów. Ko a te, jak 
zreszt  wszystkie pozosta e, maj  mo liwo  okazjonal-
nego korzystania (na zebrania, spotkania) z pomiesz-
cze wietlic w Jednostkach Policji. 

- pozosta e Ko a dysponuj  na dzia alno  organizacyjn  
pomieszczeniami, z podstawowym wyposa eniem biu-
rowym,  które  wspó ytkuj  z  innymi  –  np.  z  NSZZ  
Policjantów. 

Stan ilo ciowy cz onków:-  
- p ac cych sk adki:  
a). do 25 cz onków - 6 Kó  (Barczewo, Jeziorany, Go dap, 

Mor g, Mr gowo, Nowe Miasto Lubawskie) 
b). 26-50 cz onków - 9 Kó  (Bartoszyce, Biskupiec, Bra-

niewo, E k, Lidzbark Warm., Nidzica, Olecko, Ostróda, 
Pas k) 

c). 51-100 cz onków - 6 Kó  (I awa, Gi ycko, K trzyn, 
gorzewo, Pisz, Szczytno) 

d). powy ej 100 cz onków - 3 Ko a (Elbl g - 358, WSPol 
Szczytno - 183, Olsztyn - 139) 

- seniorzy: ogó em zg oszono 130 cz onków o takim sta-
tusie, najwi cej w Kole Braniewo 21, Elbl g, E k, I a-
wa, W gorzewo - po 15, Biskupiec - 10, w pozosta ych 
Ko ach 0-5. 

- cz onkowie wspieraj cy: zg oszono 82, w tym Elbl g - 
62, WSPol - 20, Pas k - 2. 

 
Zarz dy Kó  licz :  

- 2 osoby (prezes + skarbnik) Ko o w Jezioranach (9 
cz onków) 

- 3-4 osoby - 7 Kó  
- 5-6 osób - 13 Kó  
- 7 osób - Elbl g, K trzyn. 
Wydaje si , e liczebno  Zarz dów jest racjonalnie do-

stosowana do ilo ci cz onków Kó . Wyj tek stanowi 
Ko o w Olsztynie, którym kieruje 3 osobowy Zarz d, a 
Ko o liczy 139 cz onków. Powodem tego stanu rzeczy 
jest brak ch tnych, gotowych zaanga owa  si  do pracy 
w Zarz dzie tego Ko a. 

 
Komisje Rewizyjne: 
- Brak takowej zg osi o Ko o w Jezioranach (9 cz onków) 
- w pozosta ych Ko ach KR s  powo ane i licz  od 3 do 5 

osób (Elbl g), co jest racjonalnie skorelowane z wielko-
ci  Kó . 

 
Kroniki dzia alno ci Kó  
Kroniki prowadzi 7 Kó  ( Elbl g, Gi ycko, I awa, K -

trzyn, Mr gowo, W gorzewo, WSPol Szczytno). Wi k-
szo  wymienionych Kó  prowadzi swoje kroniki od 
pocz tku dzia alno ci swego istnienia, inne nieco kró-
cej. 

Uzna  nale y, e zawsze jest to warto ciowa inicjatywa, 
bo upami tnia wydarzenia wa ne dla cz onków Ko a, 
utrwala tradycj  Ko a i jest form  przekazywania wie-
dzy o dorobku Ko a nast pcom obecnego aktywu. 

 
Konta bankowe posiada 4 Ko a (Bartoszyce, Elbl g, W -

gorzewo, WSPol Szczytno - Ksi eczka PKO). Wydaje 
si , e dla wi kszych Kó , prowadz cych bardziej z o-
on  dzia alno  i obracaj cych wi kszymi kwotami - 

jest to racjonalne rozwi zanie, tym bardziej, e jest co-
raz wi cej banków oferuj cych konta bez op at albo z 
niskimi op atami za prowadzenie rachunków. 

Dzia alno , przedsi wzi cia na rzecz cz onków  
w 2010 r.  
Wszystkie Ko a, poza zebraniami statutowymi, stara y si  

organizowa , na miar  lokalnych mo liwo ci i zaintere-
sowa  swoich cz onków, imprezy integracyjne, rekre-
acyjne, 

Wi kszo  Kó  organizowa a po 1-2 takich imprez. Nie-
które w z nich by y po czone z zebraniami, inne orga-
nizowano jako odr bne. By y to imprezy typu spotkania 
op atkowe czy noworoczne, bal karnawa owy, ognisko, 
wyjazd do teatru, grzybobranie, wycieczka krajoznaw-
cza, zawody strzeleckie, itp. 

Kilka Kó  prowadzi o w tym zakresie bardzo bogat  i 
ró norodn  dzia alno . I tak: 

- Ko o w Elbl gu zorganizowa o kilkana cie imprez bar-
dzo ró norodnych, w których uczestniczy o 419 cz on-
ków Ko a i ich Rodzin. 

-  Ko o  przy  WSPol  w  Szczytnie  -  10  ró nych  imprez  z  
uczestnictwem ponad 60 osób; 

- Ko o Lidzbark Warm. - 8 imprez – cznie 214 uczestni-
ków; 

(Ci g dalszy na stronie 3) 
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Kol. Antoni Bia y, autor anali-
zy ankiet. 



- Ko o w Nidzicy – 9 imprez – razem 170 uczestników; 
- Ko o w Gi ycku – 7 imprez z udzia em183 uczestników; 
- Ko o w E ku – 6 imprez, ok. 50 osób 
-  Ko o w Olsztynie  –  wycieczka  8  dniowa dla  50  cz on-

ków  SEiRP  i  ich  rodzin,  w  tym  21  z  Olsztyna  i  29  z  
innych Kó  – ca  zorganizowa  jednoosobowo prezes 
Benedykt Wincenciuk. 

Te ró norodne formy dzia alno ci  s  wa ne, bo nie tylko 
urozmaicaj  nie zawsze ciekawe i mi e ycie naszych 
emerytów, ale tak e integruj  i stanowi  zach  do 
wst powania do naszych Kó  osób niestowarzyszonych. 

Wspó praca z kierownictwem jednostek Policji. 
Prezesi Kó  oceniaj  j  na ogó  jako bardzo dobr  i dobr . 

Ocen  dostateczn  wystawi  wspó pracy z kierownic-
twem swojej Jednostki jedynie Prezes Ko a w Jeziora-
nach. Prezes Ko a Terenowego w Szczytnie stwierdzi  
natomiast, e wspó pracy w zasadzie nie ma. Z przed-
stawionych wcze niej informacji wynika, e kierownicy 
Jednostek Policji w zdecydowanej wi kszo ci przypad-
ków stwarzaj  niezb dne warunki do zorganizowania 
spotka , zebra  w siedzibach jednostek. Nie zawsze jest 
mo liwo  skorzystania z telefonów, a je li ju  – to 
tylko po wewn trznych liniach Policji. Trzeba jednak 
zrozumie  uwarunkowania w jakich funkcjonuje Poli-
cja, zw aszcza re im oszcz dno ciowy. 

Wspó praca z Zarz dem Wojewódzkim: 
Oceniana przez Prezesów Kó  jako bardzo dobra lub do-

bra. Uwag zmierzaj cych do jej usprawnienia nie zg a-
szano. 

Udzia  cz onków Stowarzyszenia we W adzach Samo-
rz dowych: 

Prezesi 12 Kó  zg osili, e cz onkowie ich Kó  pe ni  
funkcje w lokalnych W adzach Samorz dowych. cz-
nie funkcje te pe ni  23 osoby. W tym 1-so tys, 13 rad-
nych Rad stopnia gminnego (miejskiego), 9 inne funk-
cje spo eczne. 

 
Podsumowanie 

 
1. Przyj  mo na, e wszystkie Ko a maj  elementarne 

warunki do funkcjonowania, stworzone przy udziale 
Kierownictwa Jednostek Policji, a niektóre maj  wa-
runki dobre lub bardzo dobre (Elbl g, WSPol Szczyt-
no, Nidzica, Braniewo, Lidzbark Warm., Olecko) 

2. Wszystkie Ko a maj  prawid ow  struktur  organiza-
cyjn  (zarz dy, komisje rewizyjne – niektóre – komi-
sje problemowe, dostosowane do liczby cz onków). 

3. Liczebno  Kó  jest wysoce zró nicowana, co wynika z 
ich usytuowania w terenie oraz liczby emerytów i ren-
cistów w danym rodowisku. Cenn  rzecz  jest co-
roczny przyrost ilo ciowy cz onków, powstawanie 
nowych Kó  SEiRP oraz restytucja wygasaj cych w 
poprzednich latach. 

4. Problemem wymagaj cym uwagi jest pozyskiwanie 
nowych cz onków, stopniowe „odm adzanie” – tam 
gdzie to potrzebne i mo liwe – Zarz dów Kó , bo od 
nich  –  w  najwi kszym  stopniu  –  zale y  aktywno  i  
pr no  dzia ania Kó . 

5. W skali województwa udzia  cz onków seniorów (130, 
to jest ok. 6,5%) ogó u cz onków SEiRP) nie jest zna-
cz cy. Dobrze, e s  oni w ród nas i nale y zrobi  

wszystko by czuli si  dobrze. 
6. Imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne integruj -

ce nasze  wielka warto  i nowych cz onków, dlatego 
nale y je kontynuowa , rozpoznaj c zainteresowania i 
potrzeby w tym zakresie lokalnego rodowiska. 

7. Jakkolwiek wykracza to nieco poza tre ci zawarte w 
ankietach, trzeba podkre li , e bardzo wa  rol  w 
yciu naszego rodowiska odgrywaj  dzia ania o cha-

rakterze socjalno-bytowym (przysz oroczna ankieta 
dzie uzupe niona o wspomnian  problematyk ), w 

czym szczególnie wa  rol  spe nia Komisja Socjalna 
i dzia aj ce w niej osoby reprezentuj ce Stowarzysze-
nie.  Jest  to  temat  zawsze  poruszany na   naszych spo-
tkaniach. Wydaje si , e zadania w tym zakresie Za-
rz dy Kó  i Zarz d Wojewódzki realizuj  aktywnie i 
dobrze. 

8. Z ankiet, ale tak e z wieloletniej obserwacji nale y wy-
snu  wniosek, e o stanie pracy Stowarzyszenia na 
rzecz swoich cz onków decyduje g ównie praca Zarz -
dów Kó . Prezes Ko a i jego najbli si wspó pracowni-
cy decyduj  o aktywno ci, ró norodno ci i bogactwie 
inicjatyw oraz ich sprawnej realizacji 

9. Wysoko nale y oceni  prac  wszystkich Prezesów i 
Zarz dów Kó , którzy pracuj c spo ecznie, bezintere-
sownie, po wi caj  wiele czasu i energii, by s  i 
pomaga  innym, nie zawsze mog c liczy  na wdzi cz-
no  i zrozumienie. 

10. Jednak w ród Zarz dów Kó  s  takie, których osi -
gni cia s  naprawd  wybitne i zas uguj  na najwy sze 
uznanie. Wynika to z materia ów zawartych w prze-
analizowanych ankietach, ale tak e z obserwacji, jakie 
mamy od lat. 

11. Na najwi ksze uznanie zas uguje dzia alno  Zarz du 
Ko a SEiRP w Elbl gu, kierowanego przez Prezesa 
Aleksandra Koz owicza. Przemawia za tym zarówno 
wielko  Ko a, liczba cz onków wspieraj cych, bogac-
two form dzia alno ci, udzia  w pracy Stowarzyszenia 
na szczeblu centralnym (szef G ównej Komisji Rewi-
zyjnej), wojewódzkim (cz onek Zarz du Wojewódz-
kiego) i lokalnym. 

Jako wyró niaj  si  oceni  nale y, z podobnych wzgl -
dów, prac  Prezesa Ryszarda Gidzi skiego Ko a przy 
Wy szej Szkole Policji w Szczytnie. 

Bardzo wysoko oceni  nale y równie  prac  Prezesa Ko a 
w Gi ycku kol. Bohdana Makowskiego. Jest to jedno 
w najliczniejszych (czwarte pod wzgl dem liczebno ci 
90/5 cz onków) ko o w województwie, o bardzo boga-
tej i ró norodnej dzia alno ci, zw aszcza w zakresie 
upowszechniania kultury oraz tradycji naszej s by. 

Opracowa : Antoni Bia y cz onek prezydium  
Zarz du Wojewódzkiego SEiRP  

w Olsztynie. 

Zarz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie zamierza 
przygotowa  podobn , chocia  uzupe nion , An-
kiet  i jej ocen  z dzia alno ci Kó  Terenowych w 
roku bie cym. Jeszcze raz dzi kuj  kol. Antonie-
mu Bia emu za kawa  dobrej roboty w opracowa-
niu i analizie Ankiet.  

Prezes ZW SEiRP Jerzy K. Kowalewicz 
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Emerytem by ! 
Sta y korespondent OBI 
Bohdan Makowski (na 
foto. obok), prezes Za-
rz du  Ko a  w  Gi ycku,  
tym razem zaj  si  by-
tem kulturalnym emery-
ta i mo liwo ciami jakie 
taki stan niesie. 
 
Kole anki i Koledzy 

P rzegl daj c Nasz, 
Olszty ski Biuletyn 
Informacyjny oraz 

krajowy, a  serce raduje 
fakt, e jeszcze istnieje ta 
nieopisana si a nap dowa 

motywuj ca nas, do podejmowania wspólnych dzia-
 pozwalaj cych na godziwe sp dzanie „Trzeciego 

wieku".  
Tak, tak, coraz modniejsze s  Uniwersytety Trzeciego 
Wieku. U nas w Gi ycku normalni cywilni emeryci 
(nie jakie  tam bojownicy) oraz nasze ko o wspó -
uczestniczyli my w otwarciu i dzia aniu Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Ze zrozumia ych wzgl dów Pre-
zes  naszego  Ko a  jest  wyk adowc  Prawa  -  g ównie  
cywilnego i Historii. Organizowane zaj cia prowadzo-
ne s  w ro nych blokach tematycznych. Dzi  w erze 
Internetu wstydem jest nie pos ugiwanie si  kompu-
terem. Dzieci nasze poszukuj ce dobrobytu za grani-
cami Kraju wreszcie mog  porozmawia  ze swoimi 
rodzicami za pomoc  Skype’a. I tak, jak to odbieramy 
nawet po trosze s  dumne, e te ich „wapno" na sta-
ro  podejmuje jeszcze kolejne wyzwania.  
Zaj cia z j zyków obcych, fotografia, w drówki z kij-
kami  (Nord Walking),  to  tylko cze  zaj  z  naszego 
Uniwersytetu.  
Ten trzeci wiek nie jest taki z y jak up ywa w fajnym 
gronie. Nasza integracja z cywilnym rodowiskiem 
emeryckim  staje  si  faktem.  My  nie  byli my,  i  nie  
jeste my, wyalienowani z naszej lokalnej spo eczno-
ci. Wspólne imprezy; Piernikalia, Kaziuki, a nawet 

przys owiowe kie baski przy ognisku, tworz  nowe 
znajomo ci. Ten wiek podesz y nie musi by  taki nie 
lubiany. Tu nie ma bohaterów tu wszyscy s  równi. 
Mamy te same dolegliwo ci wieku podesz ego. 
Oczywi cie wiek ten ma swoje minusy. Id c na prze-
ciw problemom zdrowotnym Ko o nasze zorganizowa-
o pogadanki - spotkania tematyczne dotycz ce cho-
rób podesz ego wieku. Pierwsze spotkanie odby o si  
z  lekarzem  kardiologiem.  Du o  si  mówi  na  temat  
zawa u, lecz o wcze niejszej profilaktyce ma o sku-
tecznie. Pan doktor potrafi  przekona  nas wszyst-
kich co to stres i jak rugowa  go z naszej codzienno-
ci.  

Drugi  temat  zwi zany  z  naszymi  bardzo  cz sto  wy-
st puj cymi zainteresowaniami - przyrod . owiec-
two, ogródki dzia kowe czy wspólny temat: kleszcze 
i wirusowe zapalenie opon mózgowych - borelioza. Z 
wyk adu Pani z SANEPID-u dowiedzieli my si , e te 
wredne stworzenia atakuj  z wysoko ci nie wy ej ni  
150 cm.  
Trzecim spotkaniem tematycznym by a pogadanka 
pani Diabetolog. Wi kszo  cukrzyków nawet o tym 
nie  wie,  e  ju  od  dawna  ma  zacz tki  Cukrzycy  II  
Stopnia. Prosta dieta mo e wstrzyma  dalszy rozwój 
choroby.  

Ostatnim najbardziej przez nas nie lubianym tema-
tem by  wyk ad zwi zany z rakiem prostaty. Badanie 
jest bardzo proste. 1 cm3 krwi pobrany w laborato-
rium pozwoli na wcze niejsz  diagnoz , a co za tym 
idzie nie adne tam laparoskopie, napromieniowania, 
chemia, a wystarcz  na wcze niejszym etapie tylko 
tabletki. Okaza o si , e nie taki diabe  straszny jak 
go maluj . 
Jak wspomnia em nadmiar energii wprost rozsadza 
nas i dla tego zje dzili my podczas 10-ciu rokrocznie 
organizowanych wycieczek wszystkie strony naszego 
Kraju, od wewn trz i na zewn trz. Byli my w Peters-
burgu, we Lwowie, S owacji i Czechach, Praga, dalej 
Niemcy:  Drezno  Berlin  Tropical  Insel,  a  od  rodka  
ca e wybrze e, od Szczecina w dó  a  do Karpacza. 
Zakopane po drodze wy yna Demianowska - ze ró-
ami termalnymi, po Pola czyk i ca e Bieszczady. W 

rodku polski: Pieniny. Góry wi tokrzyskie. Itd. 
Je dzili my i tuptali my (Cz onek naszego Klubu 
Jerzy Bilewski jest Prezesem Zarz du Powiatowego 
PTTK  w  Gi ycku).  Rokrocznie  zajmujemy  czo owe  
miejsca w Kraju w ramach w drówek pieszych. 
Wszystko by o by fajne gdyby nie ten do ko ca roz-

wi zany problem: op at za imprezy integracyjne. Or-
ganizowane spotkania w ramach Obchodu Dnia Poli-
cjanta nie pozwalaj  nam na wydawanie pieni dzy 
na tzw. List . Wystarczy a by lista uczestników do 
której do czone by y by faktury: ile  tam kilogra-
mów kie basy, napoje pieczywo itp. A tak musimy 
dokonywa  zakupu w barze - bo potrzebna faktura  
-  Ach  szkoda  s ów  ...  nie  warto  po  pró nicy  strz -

pi ....  
W tych kwestiach malkontenckich dodam tylko ta-

kie retoryczne pytanie: Jak mamy zaistnie  na szer-
szym  forum  skoro  od  dwóch  lat  skomlemy  o  nasze  
znaczki organizacyjne. Ci którym uda o si  je naby  
w przesz ci naprawd  nosz  je w klapach z wielk  
dum .  Tak  to  my,  których  ta  obecna  polityka  nie  
rzadko  oceni a  tak  niesympatycznie.  My  jednak  nie  
dajemy si  i licz c praktycznie na siebie, robimy pod-
waliny na dalsz  aktywniejsz  przysz . Jeszcze 
du o niewykorzystanego potencja u tkwi naszych 
emeryckich duszach . 
Pozdrowienia z Gi ycka! 

Gi ycko dnia 12.04.2011 
 

Prezes Ko a Przy KPP w Gi ycku  
mgr por. w st. spoczynku Bohdan Makowski 
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R edakcja Olszty skiego Biuletynu Informacyj-
nego pi knie dzi kuje panu prezesowi ser-
decznie za wspomaganie Naszego wydaw-

nictwa ciekawymi publikacjami. Przepraszamy jed-
nocze nie, e z braku miejsca nie zamie cili my 
drugiej cz ci korespondencji. Zapewniamy, e za-
mieszczona ona zostanie w kolejnym, 13 wydaniu. 
Podobny problem, dotyczy jeszcze dwóch materia-
ów  nades anych  z  Olecka  od  prezesa  Krzysztofa-

Kondrackiego  i z Katowic od prezesa ZW Józefa 
Krasuckiego. 
Zapewniamy, e materia y zawarte w Pa stwa 
korespondencji zostan  wykorzystane. 
Jak ju  wspomnia em wcze niej (str. 1) zbieg nie-
sprzyjaj cych okoliczno ci spowodowa  opó nienie 
w wydaniu tego numeru (12-go) OBI. 
Jeszcze raz przepraszamy! 

Redakcja OBI 



W e  wtorkowy  (22.03)  wieczór  w  Salach  Ko-
pernikowskich olszty skiego zamku wr -
czono statuetki Wielkiego Serca. To hono-

rowe wyró nienie Kapitu a Wielkiego Serca przyzna-
je raz w roku osobom oraz instytucjom, które bezin-
teresownie nios y pomoc innym ludziom. 
Kapitule Wielkiego Serca przewodniczy prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz, a jej cz onkami s : Ma -
gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, El bieta Bro-
nakowska, Ewa Zakrzewska, Bo ena i Andrzej 
Ziomkowie, Andrzej Karski i Wies aw ubi ski. W 
tym roku wnioski o uhonorowanie Kapitu a otrzy-
ma a m.in. od Polskiego Komitetu Pomocy Spo ecz-
nej, od Polskiego Czerwonego Krzy a, od Miejskiego 

rodka Pomocy Spo ecznej i Banku ywno ci. 
Karol Kuflowski - przekaza  na rzecz osób dotkni -
tych powodzi  koce, r czniki i po ciel 
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Ludzie Wielkiego Serca  

Tekst i zdj cia za Gazet  Olszty sk . 

Laureat podzi kowa  za wyró nienie zaznaczaj c, 
e jego niewielki wk ad w pomoc potrzebuj cym by  

normalnym „odruchem serca”. 
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Serdeczne yczenia z okazji Serdeczne yczenia z okazji   
wi t Wielkiej Nocy wi t Wielkiej Nocy   

 
Dla 

 Zarz dów Wojewódzkich, Okr gowych,  
a za Waszym po rednictwem Ko om, cz onków Stowarzysze-

nia oraz osobom wspieraj cym  
yczy  

Prezydium ZG SEiRP 

 

Zdrowych, pogodnych wi t Wielkanocnych, pe nych wiary, 
nadziei i mi ci. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotka  w gronie 
rodziny i w ród przyjació   
oraz Weso ego Alleluja! 

yczy Lech Kazanecki 

Z okazji zbli aj cych si wi t ycz  rodzinie, krewnym i znajomym: 
zdrowych, pogodnych wi t Wielkanocnych, pe nych wiary, nadziei i 

mi ci. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotka  w gronie rodziny i 

ród przyjació  oraz weso ego Alleluja.               
                               Aleksander Koz owicz  z on  -23.04.2011r. 
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Zarz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, za po rednictwem OBI dzi kuj  serdecznie za wszystkie yczenia 
jakie otrzymali my z okazji wi t Wielkanocnych. 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em: Ewa Tkacz - rzecznik prasowy ZW SEiRP i fotoreporter OBI; Janusz Jurgielewicz. 
Archiwum OBI znajduje si  na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0 (skopiowa  link w klei  w przegl darce) 

E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 
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 

 

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia  w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D KO A W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

ZARZ D WOJEWÓDZKI/OKR GOWY 
w………………………………………………….. 

Legitymacja nr…………………………….. 
……………………………………...........

……………………………….. 
      ( Nazwisko)                                            ( Imi  ) 

……………………………………………………….       
………………………………………………………. 

                 ( Pesel )                              ( nr. wiadczenia emerytalnego ) 
Wydano dnia…………………………………… 

 
Wa na bezterminowo                                         Prezes Zarz du 

STOWARZYSZENIESTOWARZYSZENIESTOWARZYSZENIE   
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCHEMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCHEMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

 

Z arz d G ówny SEiRP prezentuje, za po-
rednictwem OBI dwa wzory legitymacji 

cz onkowskiej Naszego Stowarzyszenia, 
jakie maj  by  wydrukowane centralnie dla ka -
dego cz onka indywidualnie. Legitymacje maj  
mie  kszta t prostok ta o wymiarach 6x9 cm, a 
dane personalne trwa e na nich umieszczone. 
Zwraca uwag  wpisanie do legitymacji cz onkow-
skiej  tak  numeru  PESEL  jak  i  numeru  ewiden-
cyjnego wiadcze  emerytalnych, które umiesz-
czone „w jednym miejscu” pozwol  na komforto-
we  z  nich  korzystanie.  ZW  SEiRP  w  Olsztynie  
optuje za wyborem wzoru z logo UE. 


