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Wa ne spotkanie.

4

marca 2011 roku mia o
miejsce spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie, insp. mgr. S awomira
Mierzwy z prezesem Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie Jerzym K. Kowalewiczem. Spotkanie,
zaaran owane zosta o przez Naczelnika Wydzia u Komunikacji
Spo ecznej nadkom. Tomasza Stawarskiego.
Podczas rozmowy z Komendantem
Wojewódzkim Prezes ZW SEiRP
przedstawi w skrócie struktur
SEiRP garnizonu olszty skiego.
A jest to 25 kó SEiRP skupiaj cych 1703 cz onków (dane na koniec 2010 r.), co przy ogólnej liczbie 5762 emerytów i rencistów
województwa stanowi 29,55%. - w
skali kraju procent ten ma wysoko 11,59.

Tak wysoki procent udzia u emerytów i rencistów policyjnych w Stowarzyszeniu nie by by z pewno ci
mo liwy bez wsparcia i przychylnoci etatowych pracowników Komendy Wojewódzkiej: wspomnianego ju Naczelnika Wydzia u Komunikacji Spo ecznej nadkom.
Tomasza Stawarskiego i Pani Boeny Przyborowskiej z Zespo u
Prasowego, dzi ki której Stowarzyszenie jest widoczne na stronach
internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Ogromne znaczenie dla sensownego dzia ania Stowarzyszenia ma
wspó praca z Pani Naczelnik Wydzia u Kadr i Szkolenia KWP: nadkom. Danut Przybyszewsk i kierowniczk Sekcji Socjalnej w tym
Wydziale, Pani Joann Le anko.
Dzi ki tej wspó pracy korespondencja z Ko ami Terenowymi jest
niezmiernie u atwiona i, co istotne,
bezp atna.
Bardzo istotnym jest, nie budz ca
zastrze
, przychylno
Komendantów Powiatowych, Komisariatów i Posterunków Policji w tzw.
terenie. Bez wsparcia tych osób i
udost pnienia Ko om pomieszcze
Komend na spotkania trudno by
im by o nale ycie zorganizowa
swoje dzia ania.
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Komendant
Wojewódzki
zosta poinformowany o wydawaniu przez
ZW SEiRP w
Olsztynie swojej gazety internetowej,
pt.
Olszty ski Biuletyn Informacyjny, którego
ukaza o si ju
10 wyda .
ród planów Zarz du Wojewódzkiego, z którymi zapoznano insp.
Mierzw , najwa niejszym jest integracja
rodowiska emeryckiego,
poszerzenie jego szeregów, a tak e
prezentacja wszelkich dzia
i
akcji, podejmowanych tak w Koach jak i przez Zarz d Wojewódzki.
Po temu maj s
publikacje w
OBI, w Internecie, prasie regionalnej i ogólnokrajowej.
Pomocnym w tych planach, a take w szybkiej komunikacji z Ko ami, z ca pewno ci b dzie cyfryzacja i informatyzacja. Osi gn
dzie to mo na, przez zaopatrzenie si w sprz t informatyczny jak
najwi kszej ilo ci Kó i jej cz onków. Ju teraz przekazem sieciowym informacji (i OBI) obj tych
jest niemal 50 osób na Warmii i
Mazurach i tyle samo w Kraju.
Komendant Wojewódzki zapewni ,
e w miar
mo liwo ci b dzie
wspiera dzia ania Stowarzyszenia
i z zadowoleniem przyjmuje s owa
o dobrej wspó pracy podleg ych
mu struktur i jednostek terenowych i wyrazi zgod na „akcj plakatowo-ulotkow ” promuj
SEiRP w jednostkach Policji Warmii i
Mazur.(Wzór plakatu na ostatniej
stronie tego wydania OBI).
Prezes ZW SEiRP przekaza Panu
Komendantowi monografi wydan
z okazji XX - lecia SEiRP wraz z
porcelanowym logo Stowarzyszenia.
Spotkanie zako czono wspóln
fotografi i zapowiedzi kolejnych
spotka .
Redakcja OBI
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Emerytem by .

W

którym z pierwszych
wyda
Olszty skiego
Biuletynu Informacyjnego rozwa em sposoby na bycie
i ycie jako emeryt. Pomijaj c specyfik owego „bycia i ycia” jako
emeryt, tak e rencista - chocia
ten ostatni stan niesie ze sob dodatkowe ograniczenia w tym
wzgl dzie - policyjny, opisywa em
stan kiedy spotykamy si z problem: „Co z tym wolnym czasem ,
z jego nadmiarem, zrobi ?”
Bo przecie nie mo na siedzie
ci gle na „ aweczce parkowej”, w
fotelu przed ekranem i czeka na
kolejne wydania wiadomo ci.
By nie przed
ju , chc zwróci uwag na propozycj z jak , do
emerytów te , wyszed Olsztyn.
Otó w ramach promuj cej miasto akcji „Olsztyn? Aktywnie!”
http://www.aktywnie.olsztyn.eu/
zaproponowano 12 mo liwo ci
aktywnego sp dzania czasu. Aktywnego, rozwij cego uczestników
tak fizycznie, jak i intelektualnie.
Wed ug ni ej podpisanego, najbardziej skierowana ku emerytom
jest, prowadzona przez olszty ski
P TTK,
ak c ja pod
n azw
„Przewodnik czeka!”, dn. 19.03.11
Dziwna nieco nazwa, ale przewodnicy czekaj tylko przez 15
m i n u t b y z g r o m a d z o n y ch
(pierwsza inauguracyjna wycieczka
- foto poni ej) poprowadzi przez
Olsztyn materialnymi ladami najwybitniejszych, historycznych
Olsztynian wy onionych w plebiscycie w 2003 roku. Plebiscycie
zorganizowanym z okazji 605 lat
powstania stolicy Warmii i
Mazur.

Dla porz dku i cis ci publicystycznej, przypomnie wypada owe wyniki plebiscytowych
bohaterów historii Olsztyna:
1. Miko aj Kopernik (1473-1543)
-administrator Olsztyna i jego
obro ca przed najazdem krzy aków.
2. Jan z ajs (1310-1388) - za oyciel i pierwszy obywatel miasta
Olsztyn.
3. Feliks Nowowiejski (18771946) - muzyk, kompozytor pie ni
„O Warmio moja mi a”.
4. Ryszard Knosa a (1907-1945) nauczyciel, za yciel harcerstwa
olszty skiego.
5. Erich Mendelssohn (18871953) - architekt, projektant Bet
Tachary (Domu Pogrzebowego) w
Olsztynie, ul. Zyndrama z Maszkowic).
6. Seweryn Pieni ny (syn), (1890
-1940) - wydawca i redaktor
„Gazety Olszty skiej”.
7. Oskar Belian (1832-1918) ugoletni (30 lat) nadburmistrz
Olsztyna.
8. Jan Zakrzewski (1865-1875) ostatni, polski, burmistrz Olsztyna
9. Jan Liszewski (1852-1894) za yciel „Gazety Olszty skiej”.
10. Walenty Barczewski (18561928) - Warmiak, dzia acz narodowy, historyk.
To sucha wyliczanka. W tre ,
mas ciekawostek i anegdot oprawi ich nazwiska duet przewodników: Joanna Mariuk i Andrzej Bobrowicz - koordynator tej Akcji.
Pi ciogodzinny spacer, g ównie
staromiejskimi uliczkami, nie d usi . Uczestnicy ani przez moment nie byli znu eni, zm czeni,
czy znudzeni mimo niezbyt przychylnej aury.
A nie by y to jedyne atrakcje tego
dnia, gdy i inne grupy mia y swój
„pierwszy dzie ”.
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Mo na by o przywita si z prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem.

Byli my pod ostrza em kamer
telewizyjnych i pokazano na w
TVPInfo.

Wspomniani w tek cie przewodnicy PTTK Olsztyn: Joanna Mariuk i
Andrzej Bobrowicz.
Jerzy K. Kowalewicz
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Spotkanie w „Wandzie”.

D

zia aj c na rzecz konsolidacji rodowiska
emerytów i rencistów policyjnych Zarz d Ko a
SEiRP w K trzynie drugi raz w 2011 roku w
dniu 19 lutego, w restauracji hotelu „Wanda” w K trzynie, zorganizowa , ze rodków finansowych cz onków Ko a SEiRP spotkanie integracyjne. W spotkaniu
uczestniczyli cz onkowie Ko a z ma onkami, za
cz onkinie z partnerami.
W ten sposób Zarz d Ko a spe ni obietnic , e w
karnawale zostanie zorganizowany karnawa owy bal
emerytów i rencistów. Okaza o si , e przy odrobinie
ch ci i dobrej woli mo na zorganizowa mi , bardzo
rodzinn imprez .
Uczestnicy wspaniale bawili si przy akompaniamencie zespo u muzycznego.
Jedynym, ale bardzo wa nym, problemem jest, jak
wyja ni prezes Ko a SEiRP kol. Stanis aw ach, zbyt
ma a ilo ch tnych do tego rodzaju integracji, a
przecie uczestników mog o by du o wi cej. Wszystkim tym, którzy s aktywni i zawsze bior w spotkaniach udzia prezes bardzo serdecznie podzi kowa i
zach ca do zwi kszenia dzia
na rzecz integracji
trzy skiego rodowiska emerytów i rencistów policyjnych.
Mi i serdeczn atmosfer spotkania utrwalili na
fotografiach: kol. Stanis aw ach i kol. Antoni Mikulski. Zadanie umieszczenia zdj w kronice Ko a i opisanie ca ci imprezy zajmie si prowadz cy j , kolego Aleksander Brzezi ski.
Prezes Ko a SEiRP w K trzynie
Stanis aw ach.

Pytania i odpowiedzi:
W li cie, którego kopi zamieszczamy powy ej, kol.
Aleksander Brzezi ski stawia pytania i problemy niejako fundamentalne dla zrozumienia sposobu refinansowania wydatków zwi zanych z dzia alno ci
nie tylko „jego” Ko a, ale tak e innych Kó SEiRP.
Postaramy si wi c na nie odpowiedzie w punktach.
1. Zrozumia a jest troska kol. Brzezi skiego i jego
dba
o jak najlepsze wykorzystanie szczup ych
funduszy jakimi jego Ko o dysponuje. Inne Ko a Terenowe SEiRP swoje „dochody” opieraj na sk adkach
cz onków. I istotnie s one niewielkie, je eli nie dostosuj wysoko ci sk adek do planowanych wydatków. Co w przypadku nieprowadzenia zyskownej
dzia alno ci gospodarczej i braku sponsorów wydaje
si niezb dnym zabiegiem.
2. Wyjazdy tzw. „s bowe” rozlicza nale y na podstawie w ciwie wype nionej „Delegacji S bowej”
przez Ko o deleguj ce.
3. Faktura tzw. Watowska jest podstaw wszelkich
rozlicze finansowych. Adres Zarz du G ównego SEiRP wpisywany w faktur jest konieczny z uwagi na
posiadanie przeze osobowo ci prawnej, co nie przyuguje Ko om.
4. W Ko ach, na potrzeby rozlicze wewn trznych
ywa si tak e przedstawienie paragonu, czy napisanie o wiadczenia po wiadczonego podpisem.
5. Refundacja z innych zasobów (Sekcji Socjalnej
KWP) odbywa si na innych zasadach opisanych w
zarz dzeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Olsztynie.
Redakcja OBI.
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ku cisza! I na pytania dziennikarzy nie
racz odpowiada ! Czy by wyniki sekcji
zw ok nie potwierdzi y za onej tezy o
zamordowaniu studenta? Czy by tamto,
przed laty prowadzone, ledztwo by o
rzetelnym?

@
naszolsztyniak.pl niedziela 13
marca 2011

BLOG Z OKNA BLOKU
Nasi blogerzy rozpalaj cza internetowe do czerwono ci.
Na najwi kszej platformie blogowej
Olsztyna — naszolsztyniak.pl, codziennie pojawia si prawie 20 wieych wpisów. Najaktywniejszym
blogerem lutego okaza si Jerzy K.
Kowalewicz, który prowadzi
„Gazet Domow ”.

C

a polska polityczna opozycja chcia a
odwo ania ministra obrony narodowej
Bogdana Klicha. Has o „Klich: - game
over!” — nie znalaz o zrozumienia w
Sejmie i Klich gra dalej. Tzw. ogólniepolityczne powody jego dymisji zaj y
politykom niemal ca y tydzie , a przecie
wszyscy chc „rozmawia ” — przynajmniej tak wynika z deklaracji — o
„sprawach najwa niejszych dla Polski”.
Okazuje si jednak, e kolejne tracone
tygodnie, na Ja owe próby odwo ania
kolejnych urz dników Rady Ministrów s
nie tymi „rozmowami o sprawach
najwa niejszych dla Polski”. Czy Klich
powinien odej ? Premier, mój znajomy
siad i ja uwa amy, e nie.

Niestety, Europa odesz a od wielowie-

ce rozb ysn o w rekompensacie i
wiatr przyniós si w inne kraje. Spodziewam si , e ten atak b dzie ostatnim.

@

J

erzy K. Kowalewicz w najkrótszym mie-

si cu roku zdo zamie ci a 24 wpisy! —
Wystarczy mi godzinka, cho nie siadam do
kowej tradycji obrony prze ladowanych
bloga codziennie — zdradza bloger. — Trzechrze cijan na ca ym wiecie” — mówi w ba pozbiera materia y i napisa co z g orozmowie z Niezale . pl europose Pra. Pisz moj „Gazet Domow ” w sieci
wa i Sprawiedliwo ci Ryszard Czarnecki. ju od pi ciu lat. Wersja internetowa jest
Ma racj pan pose , do tej pory przez wie- tylko uzupe nieniem papierowego wydania
„Gazety Domowej”, ktora wychodzi od 2001
ki ca e monopol na prze ladowania niechrze cijan mieli w nie pa scy chrze ci- roku. Jerzy Kowalewicz wydaje j w asnym
janie. Ko o historii zatoczy o pe en obrót. sumptem w 20 egzemplarzach. — Trafia do
mojej szeroko poj tej rodziny w Polsce i za
granic , a traktuje o naszych familijnych
sprawach — opowiada domowy wydawca i
bloger. — W internecie zajmuj si bardziej
zy w. Franciszek by z odziejem?” — publicystyk , g ownie polityczn . Nie ukrywam swoich sympatii, sprzyjam partii rz zastanawia si Gazeta.pl. To troch bulwersuj ce (przy niedzieli wi tej) wierz - dz cej, bo uwa am, e rz dz cy powinni
cych pytanie wcale nie jest niestosownym mie wsparcie. Od kwietnia zesz ego roku
prowadz te w internecie biuletyn informawnioskiem. Przyk ad, tego uznanego
wi tym Franciszka, ma realnych w obec- cyjny dla emerytowanych policjantów.
Jerzy Kowalewicz przez 35 lat by policjannej rzeczywisto ci na ladowców, którzy
rodki przystosowuj c do osi gania celów, tem i kryminalistykiem w Bartoszycach.
Robi du o zdj , opisywa sytuacje i miejsca
nieraz mijali si z prawem, pomna aj c
przest pstw.
ko cielne dobra. Przyk ady? A po co?
— To do wiadczenie w opisywaniu rzeczywiWystarczy zapozna si z dzia aniami
sto ci bardzo mi si teraz przydaje — przyKomisji Maj tkowej.
znaje. I zapewnia, e z sieci nie ma zamiaru
si rozstawa ...

@

C

@

Co by nie zrobi Jaros aw Kaczy ski,

Wpisy z „Gazety Domowej” —
czytaj na naszolsztyniak.pl

nawet nic, od razu staje si to hitem, supernewsem. Tym razem kto Jaros awowi
blog za
i wszyscy si ciesz … Ile w
tym „cieszeniu si ” jest przek su, ile ch ci
wyt umaczenie tej kolejnej wolty (od pami tnej krytyki „sieciowców” — pij cych
piwo i klepi cych w klawisze — do wejcia w ich szeregi, bez piwa oczywi cie), a
Olsztynie pop yn o wszystko!
Autor bloga, Jerzy K. Kowalewicz,
Mo e nie od razu do morza, ale do pobli- ile autentycznego zadowolenia z ch ci
dorównania
wspó
czesno
ci,
trudno
wymieszka na olszty skim Jakubowie.
skiej yny na pewno. Jeszcze do pierwFot. Grzegorz Czykwin
czu . Jedno jest oczywiste: Jaros awa
szych oznak wiosny daleko, oj bardzo
obserwuj
wszyscy.
Nie
mog
sobie
wydaleko, ale przyjemnie jest my le , e
ekst i zdj cia na tej stronie
jednak przyjdzie. Id c przez park Jakubo- obrazi , co si b dzie dzia o, jak prezes
wiernym przedrukiem z
PiS pomacha dziennikarzom wie utkim
wo, z tym my leniem nie trzeba jednak
miejskiej gazety „Nasz Olszprzesadza , gdy taki „zamy leniec” mo e prawem jazdy!
tyniak” wychodz cej dwa razy w
atwo, z obrzydliwym mla ni ciem, wdeptygodniu. Wywiad telefoniczny
w lady odwiedzin spacerowiczów z
przeprowadzi redaktor tego piich s...cymi, gdzie popadnie (najcz ciej
sma Ryszard Tarasewicz.
ie
sposób
w
Olsztynie
zacz
blog,
na rodku alejki spacerowej), pupilami.
Chc doda , e wie owiec pokani od wytkni cia naturze jej bezkomprozany na foto w „Olsztyniaku” i
misowego dbania tylko o swoje fanaberie. powy ej, nie jest miejscem zaNic jej (natury) nie interesuj pragnienia
mieszkania autora prezentowaneolsztyniaków akn cych ciep a i ch ci
od koniec tygodnia wysz o na jaw
go blogu. Chocia przyzna wypada, e siedziba Redakcji „Gazety
dziwne zachowanie pionu ledczego IPN. zmiany „cebulowego” stylu ubierania na
Domowej” znajduje si
blisko
A to za spraw utajnienia wyników sekcji inny, przedwiosenny chocia . Mo e to ju
ostatni cios egnaj cej si z nami zimy,
ekshumowanych szcz tków Stanis awa
sfotografowanego wie owca. Wieale cios dosy dojmuj cy. Dwadzie cia
Pyjasa. Jak do tej pory, wszelkie takie
owca wybudowanego przez niejeden stopni Celsjusza na minusie to najczynno ci procesowe — W adys awa
istniej cy ju
OZOS (teraz
Sikorskiego na przyk ad — by y publiko- wi cej (raczej najmniej), ile zmierzy mój
„Michelin” dla swoich pracowniwane niemal w trakcie. A w tym przypad- termometr przez cztery zimy, jakie przeków.
by em w Jakubowie. Dobrze, e chocia

@

W

T

@

N

@

P
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Zimowe spotkania w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy
WSPol. w Szczytnie
Po spotkaniu op atkowym w dniu 15 grudnia
2010 r. licznej grupy emerytów ze Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w
Szczytnie, z udzia em kierownictwa i kapelana szkoy, nasta czas korzystania z uroków zimowej aury.
Nasze ko o postanowi o wykorzysta t por
roku w ca ej krasie. W dniu 29 stycznia 2011 r. Zarz d Ko a zorganizowa swoim cz onkom i ich rodzinom wyjazd na kulig w szczycie skie lasy, których w
naszych okolicach nie brakuje.
niegu mieli my „po kolana”. Pogoda by a
sprzyjaj ca kuligowiczom, a sanki po le nych duktach sun y dobrze, wioz c zadowolonych uczestników imprezy. Po powrocie z sanny, przy ognisku, na
uczestników czeka ciep y bigos z wk adk i oczywicie nieodzowny podczas kuligów grzaniec. Humory
wszystkim dopisywa y – czego wi cej trzeba eby
dobrze zrelaksowa si i przypomnie czasy m odoci. Uczestnicy wracali we wspania ych nastrojach z
„na adowanymi akumulatorami” na ca y rok .
Zimowy czas to równie karnawa owe bale.
W dniu 19 lutego 2011 r. Zarz d Ko a w miejscowej
restauracji „Zacisze” zorganizowa bal dla cz onków i
sympatyków Stowarzyszenia, w którym uczestniczyy 102 osoby. Zabawa by a szampa ska. Dobra muzyka i ch tni uczestnicy do zabawy stworzyli udan i
ugo niezapomnian zabaw karnawa ow .
Oczywi cie nie oby o si w trakcie balu bez
piewania piosenek biesiadnych przez jego uczestników, a akompaniowa do nich na akordeonie niezast piony Prezes naszego ko a - Ryszard Gidzi ski.
Mimo „odpowiedniego” wieku, emeryci pokazali, e
te potrafi dobrze bawi si .
Do zobaczenia na nast pnej imprezie.
Opracowa :
Ryszard Wnukowicz
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N

azywam si Grzegorz Redutko, jestem cz onkiem ko a SEiRP w W gorzewie. Na pro
Przewodnicz cego ko a Pana Jerzego Bardzi skiego przesy am krótk informacj o spotkaniu cz onków naszego ko a celem zamieszczenia informacji w biuletynie.
"W dniu 19 lutego 2011 roku o godz. 16.00 odby o si Walne Zebranie SEiRP Ko a w W gorzewie,
a nast pnie w lokalu "MAMMA MIA" spotkanie integracyjne cz onków stowarzyszenia i ich rodzin"
Pozdrawiam
Panie Grzegorzu!
Dzi kuj za przes an korespondencj . Z przyjemno ci za czam tekst i zdj cia, zw aszcza, e
jest to inauguracja i pierwsze pokazanie si Waszego Ko a szerszej publiczno ci Warmii i Mazur,
jak i Polski, gdy OBI w formie elektronicznej rozsy ane jest do wielu Zarz dów Wojewódzkich w
Kraju.
Jeszcze raz dzi kuj i miem mie nadziej na kolejne, tego rodzaju przesy ki.
PS. Pana adres mailowy zostanie u yty do przesy ania Waszemu Ko u wszelkich wiadomo ci dotycz cych dzia alno ci SEiRP.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
Jerzy K. Kowalewicz

4

marca 2011 r. w Kole SEiRP w Bartoszycach odby o si doroczne zebranie sprawozdawcze,
w którym - na zaproszenie prezesa Ko a Henryka Biculewicza - wzi udzia prezes ZW SEiRP w Olsztynie. Zebrani (foto poni ej) maj c kworum uchwalili zmian wysoko ci sk adki
cz onkowskiej. Wys uchano tak e omówienia dokona Zarz du Wojewódzkiego i planów na przysz
. W spotkaniu wzi udzia Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach, który podzieli si
z emerytami, z którymi nie tak dawno przecie pracowa , osi gni ciami bartoszyckiej Policji i problemami jakie niesie trudna rzeczywisto wymuszaj ca oszcz dno ci i liczenie ka dej, wydatkowanej z otówki. Komendant chwali dobr wspó prac z emerytami zrzeszonymi w Kole SEiRP.

21 marzec 2011
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Na poni szej stronie internetowej mo na zapozna
si w ca ci z 38 numerem Informatora, internetowego wydawnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie.
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/?b=informator
Ukaza si , i jest rozsy any w teren, kolejny numer
kwartalnika SEiRP pod nazw „Biuletyn Informacyjny”. Odnowiona forma i zawarto zainteresowa
mo e ka dego emeryta policyjnego. Wi cej na stronie:
http://www.seirp.pl/
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Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego
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

Danie do faktur zakupów
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH
Zarz d Ko a w…………………………..
UL. DOMANIEWSKA 36/38
02-672 WARSZAWA
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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
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