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(Super) Nadzwyczajny Zjazd SEiRP

T

ytu mo e wygl da na nieco
prowokacyjny, mo e nawet
na przesadzony, ale u ywam
tego m odzie owego okre lenia dla
podkre lenia wagi decyzji, które
Zjazd mia podj . I podj ! A by
nadzwyczajnym z powodu zadecydowania (uchwalenia) o kszta cie i
dostosowaniu Statutu SEiRP do
wymogów umo liwiaj cych zarejestrowanie tego dokumentu w Krajowym Rejestrze S dowym. Z kolei
fakt rejestracji w KRS jest warunkiem sine qua non powrotu na
„aktywn ” list Organizacji Po ytku Publicznego. Organizacji, na
które mo na przeznacza 1% odpisu od podatków indywidualnych.
Zjazd, jego przebieg, merytoryczne
dyskusje i g osowania nad poprawkami maj cymi si pojawi w
Statucie wykaza y dowodnie, e
chcemy by Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych stanowi o prawnie umocowany element
Organizacji Pozarz dowych.
Mo e to zabrzmie dosy frywolnie,
z uwagi na szacunek jaki darz
pana Czes awa Okras , ale to On
by g ównym bohaterem, gwiazd i
ozdob tego Zjazdu. To pan Czeaw w przeci gu trzech tygodni,
kiedy to (16.07.2011 r.), na posiedzeniu ZG SEiRP podj si prze-

wodniczenia Komisji Statutowej i
„dostosowania” Statutu do wymogów KRS. I dokona tego skutecznie. W ci gu, krótkich, obrad
Nadzwyczajnego Zjazdu, przewod-

Kol. Czes aw Okrasa, szef Komisji Statutowej podczas obrad.
nicz cy Komisji Statutowej potrafi
przekona
delegatów do swojej
(Komisji Statutowej) koncepcji
kszta tu Statutu. Przekona , mimo
prób rozwini cia dyskusji w ró nych - tak e nieistotnych dla Statutowych zasad kierunkach.
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Wcale nie chc przez to powiedzie , e nie przyj to adnych poprawek w Statucie zg oszonych w
czasie obrad Nadzwyczajnego Zjazdu. By oby to nieprawd . Poprawki
„Zjazdowe” zosta y uj te w
„nowym” Statucie. A na dodatek
pan Czes aw Okrasa zobowi za
si osobi cie do „przepisania” Statutu z uwzgl dnieniem owych,
„uzgodnionych”, uzupe nie
i
przedstawienie ich do „kontroli”
przez sie internetow .
Merytoryczno ci poprawek, zapobiegaj c naturalnemu wszak rozgadaniu i zagadaniu si delegatów
(maj przecie do tego prawo b c delegatami), pilnowa o rygorystycznie prezydium Zjazdu; Jan
Papis, Andrzej Czopek i prezes ZG
SEiRP Henryk Borowi ski.
Oceniaj c Nadzwyczajny Zjazd
SEiRP w dn. 16 sierpnia 2011 r. w
Warszawie, warto zaznaczy , e
by to najbardziej „siermi ny”,
najkrótszy, najbardziej rzeczowy i
najbardziej skuteczny w swoich
decyzjach zjazd delegatów.
Wprawdzie niektórzy z delegatów
odczuli przykro niemo no
zaprezentowania swoich opinii, ale przyznaj , e Zjazd by skutecznym.
Jerzy K. Kowalewicz
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Fotograficzne migawki zjazdowe

Z

e zrozumia ych wzgl dów oszcz dno ciowych miejsca w tej szczuplej publikacji nie
wymieniam imiennie wszystkich sfotografowanych kolegów delegatów, a by o ich przecie
53. To i tak 82,8% (wyliczenie, jak zawsze niezawodnego Lecha Kazaneckiego).. Mniemam, e zainteresowani rozpoznaj siebie i kolegów.
21 sierpnia 2011

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr 8/16

Jak dzia aj Ko a SEiRP
Z ycia ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.

1. Przez

wiele lat funkcjonowania Ko a SEiRP przy
KPP w Lidzbarku Warm. dysponowali my w gmachu
tej e jednostki osobnym pomieszczeniem biurowym.
Kiedy jednak zacz to uzupe nia wakaty i budowa
now policyjn izb zatrzyma zacz o brakowa pomieszcze policjantom i pracownikom policji. Z tych
wzgl dów byli my zmuszeni zwolni dotychczasowe
lokum i zainstalowa si w wietlicy KPP. Tu te mieli my wygodnie i nadal w okre lonym zakresie korzystali my z infrastruktury KPP. W zasadzie ze wietlicy korzystali my w przypadku ró nych zebra i narad jednak do posiedze roboczych w adz ko a czy
spotka z cz onkami SEiRP i ich rodzinami w w szym gronie przydatne by oby pomieszczenie znacznie mniejsze.
Sytuacja wyklarowa a si na pocz tku 2011 r. za
spraw naszego kolegi Irka Rubackiego, który jest
skarbnikiem ko a i jednocze nie jako emeryt pracownikiem cywilnym na ½ etatu w KPP. Oczywi cie decyduj cy g os we wszystkim mia ówczesny p.o Komendant Powiatowy Policji m . insp. Tomasz Kami ski , który zaaprobowa pomys kol. I. Rubackiego i
jednocze nie przychyli si do pro by zarz du tut.
Ko a SEiRP. Otó nasz kolega wykonywa pewne prace w dawnych aresztach KPP i pomieszczeniach piwnicznych budynku. Jedno z tych pomieszcze wyremontowa , zainstalowa o wietlenie , zaopatrzy w
sprz ty i wyposa enie, które wcze niej odnowi . Ca e
to przedsi wzi cie to g ównie praca Irka Rubackiego i
niewielkie koszty materia owe stowarzyszenia ale
efekt jest niesamowity. Styl w jakim I.Rubacki urz dzi to pomieszczenie to czysty „socrealizm” .Pierwsze
spotkania w nowej siedzibie odby y si ju w maju
b.r. Oczywi cie ze wietlicy KPP mo emy nadal korzysta . Przy tej okazji Panu Komendantowi Powiatowemu dzi kujemy za przychylno
w rozumieniu
naszych problemów lokalowych a naszemu koledze
serdeczne podzi kowania za wielk prac jak wykona na rzecz stowarzyszenia.

2. Jako ko o SEiRP ze swoj dzia alno ci jeste my
do
aktywni i widoczni w rodowisku emeryckim
policyjnym i samorz dowym. Aby o naszej dzia alnoci powiedzie wi cej i dotrze do liczniejszych adresatów zainstalowali my w tym celu w KPP dwie tablice informacyjne. Jedna przeznaczona jest wy cznie
dla cz onków stowarzyszenia i ich rodzin oraz okazjonalnych go ci , bowiem jest zamocowana w pomieszczeniu biurowym stowarzyszenia. Druga tablica wyeksponowana jest w holu g ównym budynku KPP i
dost pna jest wszystkim, którzy tu przebywaj .
Ustalili my , e na obu tablicach b
w zasadzie
podobne informacje jednak podzielone na dwie grupy :
a/ informacje sta e
- sk ad personalny zarz du ko a i komisji rewizyjnej SEiRP oraz fotografie,
- informacja „Dlaczego warto wst pi do SEiRP”,
- nr. KRS SEiRP jako organizacji po ytku publicznego i numer konta bankowego fundacji na rzecz
wdów i sierot po poleg ych policjantach.
b/ informacje zmienne /dynamiczne/
- opisowe i fotograficzne dot. bie cych wydarze
w kole.

3

Aktualizowaniem informacji na tablicach zajmusi kronikarz ko a kol. I.Rubacki i rzecznik prasowy kol. K.Sterniczuk. W tym miejscu chc zaznaczy , e wszystko co zamierzamy zrobi i co robimy,
jako organizacja, w siedzibie KPP wcze niej jest
uzgadniane z kierownictwem tej jednostki policyjnej. W zasadzie wystarczaj ce jest z naszej strony
jedynie ustne poinformowanie o planowanych zamierzeniach. Druga zasada to rezygnacja z postawy
roszczeniowej . Na takich mi dzy innymi podstawach budujemy bezkonfliktow wspó prac z kierownictwem KPP w Lidzbarku Warm.
3. 17 maja 2011r. z ca ym zarz dem i komisj
rewizyjn ko a SEiRP spotkali my si z p.o Komendantem Powiatowym Policji p. Tomaszem Kami skim. Skierowali my do komendanta propozycj i
jednocze nie pro
, by na stronie internetowej
KPP zamie ci informacj o istnieniu i dzia alno ci
naszego ko a i mo liwo ci zamieszczania bie cych
informacji z wa niejszych wydarze w kole. Z zadowoleniem przyj li my wyra on przez p. komendanta zgod . Musimy jedynie opracowa informacj
podstawow oraz dostarcza okresowe aktualizacje
informacji.

4.

20 maja 2011 r. na strzelnicy LOK w Lidzbarku
Warm. odby o si pierwsze w tym roku spotkanie
integracyjne cz onków stowarzyszenia i ich rodzin.
Wzi o w nim udzia ponad 30 osób. Zabawa by a
przednia a biesiadników wyprawi a do domów dopiero g boka i ciemna noc.
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5. 1 lipca w siedzibie tut. ko a SEiRP odby o si
uroczyste po egnanie naszych przyjació Teresy i
Czes awa Wiaterskich , którzy z powodów rodzinnych wyjechali z Lidzbarka Warm. Teresa i Czes aw
wcze niej pracowali i mieszkali w Wo ominie. Po
przej ciu na emerytury osiedlili si w naszym miecie . Na tych ziemiach s ich rodzinne korzenie .
Czes aw Wiaterski wst pi do naszego ko a SEiRP w

2004r. Zosta wybrany do komisji rewizyjnej tut.
ko a . Oboje z zapa em anga owali si w pracy w
stowarzyszen iu,
bardzo
szybko
zaadaptowali si
w naszym rodowisku. To bardzo
sympatyczni i weseli ludzie. Podczas
spotkania
kol. Teresie i Czeawowi wr czylimy
kwiaty
i
ufundowan
przez Ko o okoliczno ciow
statuetk
. Mimo
zapewnie o kontynuowaniu wi zi
towarzyskich b dzie nam ich brakowa o.

6.22 lipca 2011r. Prezes Ko a SEiRP L. Fiedorowicz
na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji
uczestniczy w uroczystym apelu zorganizowanym w
KPP z okazji Obchodów wi ta Policji. Tego dnia yczenia policjantom i pracownikom policji sk ada y
liczne reprezentacje lokalnych samorz dów , stra y
po arnej, wojska ,miejscowych instytucji samorz dowych i rz dowych. Ta wspania a uroczysto
by a
jednocze nie okazj do po wi cenia nowych pojazdów s bowych policji tj. samochodu Alfa Romeo
oraz dwóch motocykli Honda , co by o ju dzie em
ks. kapelana Jerzego Ro entalskiego. Przed i po uroczysto ci ks. kapelan z wielkim zapa em rozdawa
policjantom i innym osobom obrazki z wizerunkiem
patrona kierowców w. Krzysztofem i modlitw tyche do swojego patrona. Podpytywa te dyskretnie
niektórych policjantów z jak najwi ksz pr dko ci
jechali s bowymi pojazdami- czy to autem czy motocyklem. Nie przytocz odpowiedzi ale niektóre by y
imponuj ce i nawet sam ks. kapelan by nimi zaskoc z o n y
p o d k r e
l a j
c ,
e
„Opatrzno ” nad tymi policjantami musia a czuwa .
Nieco pó niej przeczyta em ksi
Jeremy”ego
Clarksona pt. „Moto wiat” ,który jest jednocze nie
twórc i prowadz cym brytyjski program TV „Top
Gear” . Clarkson w humorystyczny sposób opisuje
swoje motoryzacyjne przygody z ró nych stron wiata. Jedno zdanie z tej ksi ki jak ula pasuje do sytuacji w jakiej przedstawi em przesympatycznego ks.
kapelana .Brzmi ono tak „ je eli kto w swoim yciu
nie widzia jeszcze Boga to znaczy , e nigdy dot d
nie jecha dostatecznie pr dko”.
7. Zgodnie z rocznym planem pracy ko a SEiRP na
23 lipca br. Z okazji wi ta Policji mieli my w programie rowerowy rajd cz onków stowarzyszenia i ich
rodzin. Rajd mia si odby now tras rowerow
wybudowan na szlaku nieczynnego torowiska kolejowego o d ugo ci 28 km z Lidzbarka Warm. do Ornety. Zgodnie z za eniami projektowymi trasa jest
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podzielona na 4 odcinki z czterema miejscami postojowymi /stanicami/ zaopatrzonymi w wiaty , sto y ,
awy, miejsca do grillowania i na ogniska, sanitariaty. Ca a trasa ma by zaopatrzona w wymagan infrastruktur i przebiega po malowniczych terenach
Warmii. Niestety z planów nic nie wysz o gdy trasa
jest nadal w budowie a jej zako czenie i otwarcie
przewiduje si we wrze niu br.
Aby wype ni luk w planie pracy , z kole ank i
kolegami z zarz du ko a zorganizowali my wyj cie
do muzeum w zamku Biskupów Warmi skich w naszym mie cie . Stosownie wcze niej wykonali my
oko o 40 telefonów do cz onków i sympatyków stowarzyszenia z informacj o zmianie planów i dnia 23
lipca 2011r. o godz. 14 przed muzeum zebra a si
nas ca kiem spora gromadka. Zanim rozpocz li my
zwiedzanie i w oczekiwaniu na pani przewodnik
rozmawiali my w swoim gronie kto i jak dawno by
ostatnio w Zamku. Niektórzy z nas jak si okaza o
systematycznie
odwiedzaj muzeum a
cz stotliwo
zale y
od wymiany wystaw.
Inni natomiast i a
wstyd si
przyzna
byli tu ostatnio jakie
10-15 lat temu. Jako
au tor
pub lik acj i
cz
tego wstydu
bior równie na siebie. Mimo wszystko
warto by o wybra si
do muzeum , które
od pewnego czasu
prezentuje si jakby
w nowej szacie. Odrestaurowano mianowicie
kru ganki
na
dziedzi cu
zamkowym, gdzie na cianach odkryto zachowane w ró nym stanie pierwotne malowid a i freski. Odrestaurowano i przeznaczono dla zwiedzaj cych pomieszczenia w podziemiach zamku. Wspaniale prezentuje
si zbrojownia oraz eksponaty wystawione w sali rycerskiej. Ogromne wra enie robi na zwiedzaj cych
najwi ksza chyba sala na najwy szej kondygnacji
prezentuj ca autentyczny dla czasów powstania
zamku kunszt ciesielsko -budowlany . W sali tej ówcze nie przechowywano p ody rolne i zapasy ywnoci. Ewenementem tego pomieszczenia jest jego wielko , wykonanie z samego drewna bez jakichkolwiek
elementów metalowych i murarskich. Jednym s owem warto by o by w naszym pi knym zamku z
jednoczesnym postanowieniem nieco cz stszych odwiedzin. Po zwiedzaniu wyszli my na teren odbudowanego i odrestaurowanego w tym roku przedzamcza
z pa acem biskupa Ignacego Krasickiego. Aktualnie
jest to kompleks hotelowo-konferencyjny z pe nym
zapleczem o nazwie KRASICKI. Tego dnia odbywa
si tu festiwal czekolady i wiele innych imprez towarzysz cych jednak brzydka pogoda / wiatr i deszcz/
nie pozwoli y nam zako czy dnia tak mi o jak go
rozpocz li my .
Tekst i zdj cia:
El bieta i Lucjan Fiedorowiczowie
Ko o SEiRP w Lidzbarku Warm.
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Strzelanie w K trzynie.

W

dniu 20 lipca 2011 r. na strzelnicy Stra y
Granicznej w K trzynie odby y si zawody
strzeleckie o puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Policji z okazji obchodów wi ta
Policji. W zawodach bra udzia zespó cz onków SE i
R Policyjnych w K trzynie w nast puj cym k adzie:
Kapitan dru yny: Józef Dudek
Cz onek dru yny: Bogdan Hirniak
Cz onek dru yny: Wies aw Szczepa ski.
Dru yna zdoby a : 75 pkt. Józef Dudek
73 pkt. Bogdan Hirniak
63 pkt. Wies aw Szczepa ski
Razem zespó zdoby 211 punktów i zaj
trzecie
miejsce w klasyfikacji dru ynowej nagrodzony dyplomem
i pucharem. W klasyfikacji najlepszego
zawodnika emeryta
Józef Dudek zaj
pierwsze
miejsce
nagrodzone pucharem. Organizatorem
i kierownikiem zespo u by
Prezes
Ko a SEiRP. Staniaw
ach, który
równie fotografowa
przebieg
zawodów
do prowadzonej kroniki. W zawodach
wzi o udzia czterna cie
zespo ów
przedstawicieli Policji, w adz samorz dowych, Stra y Po arnej, Stra y
Granicznej i S by Wi ziennej.
Tekst i zdj cie: Stanis aw ak
Prezes Ko a SEiRP w K trzynie

Po egnanie w Bartoszycach

Na foto od lewej koledzy: Henryk So odki, Marian Biedulski.
Henryk Biculewicz, Józef Paj k, Kazimierz Sudujko i Janusz
Pasjak.

W

Kole SEiRP w Bartoszycach 20 lipca 2011
roku, po egnano, niezwykle uroczy cie Mariana Biedulskiego, wieloletniego sekretarza
Ko a, a pó niej wiceprezesa. W uznaniu jego pracy
dla rodowiska emerytów i rencistów policyjnych
obdarowano Mariana pami tkow plakietk ze stosown dedykacj . Kolega Marian przeprowadza si
do Olsztyna i z tego to powodu owo „po egnanie”.
Najnowsze wie ci mówi o tym, e bartoszyckie
„po egnanie” niebawem b dzie mia o ci g dalszy w
formie „powitania” kol. Mariana, jako cz onka Ko a
SEiRP w Olsztynie.
Zdj cie: Henryk Biculewicz
Tekst: Redakcja OBI

Od Redakcji:
To OBI po wi cone jest g ównie wydarzeniom, jakie
mia y miejsce w tzw. Ko ach Terenowych. Zdarzeniom, które najsilniej i najlepiej integruj
rodowisko
policyjne w mniejszych o rodkach miejskich. To tam
taka dzia alno
jest najbardziej potrzebna. Zauwamo na, e najcz ciej publikujemy relacje z imprez i spotka z: K trzyna, Lidzbarka Warm. i WSPol
w Szczytnie, a sporadycznie z innych Kó . To nie
oznacza, e gdzie indziej nic si nie dzieje. Wiemy, e
jest ca kiem inaczej, a tylko materia y dokumentuj ce
owo „dzianie si ” nie docieraj - z ró nych powodów
do nas. Otrzyma em ostatnio zapewnienie od prezesa
najwi kszego Ko a w Regionie, e ich dzia alno
zostanie odtajniona, na co Redakcja OBI bardzo liczy.
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tak, niezauwa alnie, min a XXI rocznica rozpocz cia dzia alno ci Naszego Stowarzyszenia.
Pami ta o tej rocznicy Zarz d G ówny przesy ac na r ce prezesa ZW yczenia z tej okazji.
Poni ej, z tej rocznicowej okazji zamieszczamy ulotinformuj
o celach i zadaniach jakie stawia
sobie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Zapowiedzi
Jak Szanowni Korespondenci zd yli zauwa
nie
wszystkie przes ane do Redakcji OBI teksty zosta y
w tym wydaniu opublikowane. Za ona, zwyczajowa ju liczba 8 stron nie wystarczy a by wszystkie
materia y w nich pomie ci .
Dlatego zapowiadamy, e w kolejnym, siedemnastym, numerze OBI zamierzamy opublikowa wspomnienia z dzia alno ci kulturalnej kol. Boles awa
winarowicza (dyplom honoruj cy muzyczn dziaalno kol. Boles awa prezentuj wy ej) i relacj z
wycieczek organizowanych z udzia em prezesa ZW
SEiRP w Kielcach, kol. Józka Libudy. Zapozna em
si ju z tymi tekstami i zapowiadam ciekawe tre ci.
Jak ju o zapowiedziach, to b dzie tak e relacja z
posiedzenia Zarz du G ównego SEiRP w WSPol w
Szczytnie, które odb dzie si w dn. 26 - 28.08.2011.
Redaktor
Szanowna Redakcjo, szanowny Panie Prezesie!!!
W imieniu Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w odzi dzi kuj za
yczenia z okazji Dnia Policjanta jakie ukaza y si w
Waszym Biuletynie Informacyjnym.
Potwierdza to "trafion " form szybkiej komunikacji.
Artyku y zawarte w Waszym Biuletynie s bardzo ciekawe i "na czasie". Na terenie naszego województwa
przekazywane poprzez Wydzia Komunikacji Spoecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w odzi do
wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych Policji.
Pozdrawiam: Zdzis aw Pe ka
V-ce Prezes ZG SEiRP
Prezes ZW SEiRP w odzi
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Autentyczne - wyj tki z opisów wypadków samochodowych, sporz dzonych przez
kierowców w protoko ach zg oszeniowych PZU S.A.:
Ten pieszy strasznie lata po szosie, musia em kilka razy wykr ca , zanim na niego wpad em.
le os dzi em kobiet przechodz

przez jezdni .

Kierowca, który przejecha cz owieka: "Podszed em do le
pijany ode mnie".

cego pieszego i stwierdzi em, e jest bardziej

Poszkodowany przeze mnie obywatel jest teraz w szpitalu i nie chowa urazy. Powiedzia , e mog korzysta z jego samochodu i wzi jego on a do czasu, kiedy wyjdzie ze szpitala.
Zobaczy em wolno poruszaj cego si starszego pana o smutnej twarzy, jak odbi si od dachu mojego samochodu.
Motornicza tramwaju potr cona przez samochód podczas przestawiania zwrotnicy: "Zosta am uderzona w
ty mojej osoby i wywróci am si na jezdni ".
wiadek potr cenia pieszego: "Zobaczy em, e w powietrzu na wysoko ci 2 do 3 metrów leci, znany mi
osobi cie, mieszkaniec Orzechowa".
Piesza potr cona przez samochód: "Stwierdzi am, e nie mam butów na nogach. Okaza o si , e jeden but
jest za kioskiem Ruchu, a drugi na dachu kiosku".
Potr ci am tego m czyzn , który przyzna , e to jego wina, poniewa ju poprzednio by poszkodowany.
wiadek potr cenia pieszego: "Us ysza em jak Przemek krzykn

do g uchoniemego Tokarczuka: STÓJ".

Samochód przede mn potr ci przechodnia, który jednak wsta , wi c te na niego wjecha em.
Pytanie: "Czy próbowa pan da ostrze enie?" Odpowied ubezpieczonego : "Tak, klaksonem" Pytanie:
"Czy druga strona próbowa a da ostrze enie?" Odpowied ubezpieczonego: "Tak. Zrobi a muuuuuu"

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
b specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D KO A W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
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
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)
Zapraszamy do dyskusji na wa ne, interesuj ce Nas tematy na forum ZW SEiRP w Olsztynie: http://forum.onet.pl/0,0,1,0,52745,uforum.html
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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