MIESI CZNIK ZARZ DU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Paj czyn wrzesie zdobi wczesne ranki
Per ros przegania z nich paj ki
adna z much nie wpadnie w takie sieci
Kiedy s ce srebrne b yski nieci
przymrozek zeszkli te krzewów firanki.
JKK
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Stanowisko ZW SEiRP w Olsztynie
Poni ej przedstawiamy stanowisko Zarz du Wojewódzkiego
SEiRP w Olsztynie dotycz ce postanowie zawartych w
„Projekcie Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich
podleg ych ministrowi w
ciwemu do spraw wewn trznych i o wiadczeniach odszkodowawczych z tytu u wypadków i chorób pozostaj cych w zwi zku ze s
oraz
zmianie niektórych innych przepisów”.
Stanowisko wypracowane zosta o na pro
Prezesa Zarz du
ównego SEiRP i na jego r ce je przekazano. O tre ci stanowiska poinformowali my równie Oddzia NSZZ Policji w
Olsztynie.

W

odpowiedzi na pismo,
L.dz.
ZG131/2012, z dn. 6.08.2012
r. Zarz d Wojewódzki SEiRP
w Olsztynie uwa a,
e
przedmiotowy projekt za o„Ustawy” zmierza do
dalszego
o g r a ni c z e n i a
uprawnie
funkcjonariuszy
oraz emerytów i rencistów
policyjnych do
wiadcze
zwi zanych ze schorzeniami
i wypadkami w s bie, wzoruj c si na rozwi zaniach
przyj tych w powszechnym
systemie ubezpieczeniowym,
mimo istnienia szczególnych
warunków i w ciwo ci
by znacznie zwi kszaj cych ryzyko utraty zdrowia i
zdolno ci do pracy przez
funkcjonariuszy s b mundurowych, co uzasadnia
stosowanie
szczególnego
systemu zabezpiecze spoecznych.
stotnym elementem ogranicze uprawnie funkcjonariuszy jest zamierzona
likwidacja dodatku do emerytury z tytu u inwalidztwa
pozostaj cego w zwi zku ze
, który by rekompensat
za utrat zdrowia i
ograniczenia
mo liwo ci
uzyskiwania dochodów z
ewentualnej pracy na emeryturze.
Niekorzystne dla wi kszo ci
funkcjonariuszy by oby równie przyj cie nowej podstawy wymiaru renty w postaci
redniego miesi cznego upo-

I
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sa enia z wybranych 10 lat
by, zamiast uposa enia
pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku, które z regu y jest wy sze.
zczególnie
negatywnie
nale y oceni proponowanie obni enia odpisu na
fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, z 0,5%, do
0,25% rocznych
rodków
planowanych na wyp aty
emerytur i rent. W sytuacji
post puj cego
zubo enia
znacznej i rosn cej grupy
wiadczeniobiorców z powodu wzrostu cen i kosztów
utrzymania,
relatywnego
obni enia w zwi zku z tym
wysoko ci
wiadcze
oraz
celowego obni ania emerytur osobom, które zaliczono
do by ych funkcjonariuszy
bezpiecze stwa pa stwa.
Coraz wi ksza grupa emerytów i rencistów policyjnych
wymaga pomocy materialnej, której zakres obni y si
radykalnie po zmniejszeniu
funduszu socjalnego.
ktywizacja zawodowa i
prewencja
rentowa
funkcjonariuszy nie powinna by organizowana kosztem emerytów i rencistów
policyjnych. Pa stwo w ramach dba ci o zdrowie
tych, którzy mu wiernie s u, tak jak ka dy inny pracodawca powinno wyasygnowa na ten cel odr bne
rodki w asne.

S

A

N

ie yczliwe traktowanie
emerytów i rencistów
policyjnych znajduje równie wyraz w proponowanym wykre leniu z policyjnej ustawy emerytalnej
przepisu odnosz cego si do
udzielania emerytom i rencistom pomocy w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla
funkcjonariuszy.
Po tej zmianie emeryt lub
rencista policyjny, który nie
ma samodzielnego mieszkania nie móg by liczy nawet
na po yczk pieni
ze
rodków resortowych, chocia tak po yczk otrzymuje od swoich by ych pracodawców wielu emerytów i
rencistów cywilnych.
ieuzasadnione
jest
równie wykre lenie z
zakresu przedmiotowego
wiadcze
odszkodowawczych resortu spraw wewn trznych odpowiedzialnoci z tytu u wypadków w
drodze do miejsca i z miejsca wykonywania s by.
Przecie takie wiadczenia
przys uguj
pracownikom
obj tym powszechnym systemem ubezpiecze spo ecznych. A funkcjonariusze,
którzy bez w asnej winy nie
podlegaj temu systemowi,
nie powinni by przecie gorzej
traktowani.
Zatem
funkcjonariuszom Policji
obj tym bud etowym systemem zaopatrzenia, takie
wiadczenie powinien zapewni
resort spraw wewn trznych.
Proponowane zmiany, w
strukturze orzecznictwa lekarskiego, uwa amy za uzasadnione.

N

ZW SEiRP w Olsztynie
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Tragedia rodziny Torbiczów.
Kpt. w st . spocz. Bazyli Torbicz odszed na
emerytur w 1987 roku ze stanowiska Z-cy ds. Pol.
Wych. RUSW Gi ycko. W wyniku na enia si k opotów (powodem odej cia by wyjazd córki Ewy do
USA ) oraz potraktowanie go jako banity spowodoway, e Bazyli odczu ten fakt równie zdrowotnie.
Schowa si jak ten przys owiowy limak w swoim
mieszkaniu z on , emerytowan nauczycielk Danut . Od ok. 10 lat zacz funkcjonowa w naszych
strukturach SEiRP. Przychodzi na spotkania te oficjalne i nie oficjalne. Jednak ju od tego czasu wida
by o jak gryzie go choroba alzheimera. Dzi ki troskliwej opiece Danusi chorob t uda o si wyciszy .
Bardzo cz sto wida by o ich jak „ para go bków”
spacerowali po mi cie i nad jeziorami. yli bardzo
skromnie. (Mieszkanie s bowe : 2 pokoje + kuchnia). Jednak nie dane mu by o
w spokoju. Obj ty
zostaje jak wielu t nieludzk ustaw deubekizacyj. Jako Politycznemu potracono mu cze i tak maej emerytury. By to kolejny przyczynek do pogorszenia si stanu zdrowia. W wyniku szeregu odwo
do
Zak adu Emerytalno - Rentowego (za po rednictwem
Prezesa Klubu SEiRP w Gi ycku) „uda o si ” doliczy
mu do wys ugi prac z tzw. cywila za okres 8 lat.
(Wychowawca w internacie LO).
Oko o 2 miesi cy temu jedyny opiekun i przyjaciel (bliskiej rodziny w Gi ycku nie maja) - jego ona
Danusia otrzymuje tragiczn wiadomo
– guz mózgu. Ich córka Ewa jest lekarzem w Gda sku, ci ga
rodziców do siebie. Pomimo daleko id cej pomocy nie
udaje si jej wyrwa ze szponów tej wrednej choroby.
Umiera po ci kiej chorobie w dniu 22.09.br. Pogrzeb odby si w dniu 26.09.br. w Sopocie. ( Z Ameryki na pogrzeb przyjecha syn Piotr).
Te wszystkie tragedie spowodowa y, e osamotniony i w sumie bezradny Bazyli wymaga ci ej opieki . Decyzj córki umieszony zostaje w zak adzie Pomocy Paliatywnej w Sopocie. Do Gi ycka nie ma do
kogo wraca . Ze wst pnych diagnoz medycznych wynika i jego choroba w ostatnim okresie bardzo szybko zacz a si rozwija co nie rokuje na d ugie ycie.
Zrozumia ym jest e nasze doczesne ycie po-

Bazyli Torbicz (1974 r.)
dzielone jest na etapy: urodzin, ycia i mierci. To
mo na zrozumie , ale w przypadku kiedy ten wredny
los nak ada na siebie wszystkie nieszcz cia na barki
wybranych osób w ocenie ich przyjació nie zas ugucych na takie traktowanie, ich los odbierany jest
jako nie sprawiedliwy, a wr cz tragiczny. Zadawane
po wi lokro pytania dlaczego oni ?, dla czego ten los
tak si na nich uwzi ?, pozostaj
bez sensownej
odpowiedzi.
Pisz c te s owa pami tam jak w 1972 roku jako adept sztuki milicyjnej w ma ej kawalerce (Ewa
nowonarodzona córka spa a w
eczku w kuchni)
kilkuosobow grup odwiedzali my rodzin Torbiczów korzystaj c z ich wielkiej go cinno ci.; Takich
ich pozna em i tacy byli do chwili obecnej.
Jestem przekonany, ze nie tylko ja, ale wielkie
grono wychowanków Bazylego, jego podopiecznych, a
zw aszcza uczniowie Szko y Podstawowej Nr. 1 w Giycku b
pami tali o Danucie i Bazylim Torbiczach
z wielkim uznaniem i sympati .
Bohdan Makowski, Gi ycko

Od lewej: Prezes Ko a SEiRP w Gi ycku, kol. Bohdan Makowski, Józef Szczesiul i Bazyli Torbicz.
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Jak emeryci i renci ci z Elbl ga obchodzili wi to Policji

T

egoroczne wojewódzkie obchody rocznicowe z okazji powstania Policji w Polsce zorganizowano w Elbl gu. Okazj do zorganizowania wojewódzkich obchodów da a donios a uroczysto przekazania Komendzie Miasta w Elbl gu sztandaru ufundowanego przez spo ecze stwo. Uroczysto mia a miejsce 19 lipca
2012r. w miejscowym teatrze im. Sewruka, na której to nasze ko o reprezentowa o sze ciu delegatów. Komend G ówn Policji reprezentowa Z-ca Komendanta G ównego nadinsp. Krzysztof Gajewski, z KWP Olsztyn Komendant Wojewódzki nadinsp. Józef Gda ski, za ZW SEiRP Kol. Jerzy K. Kowalewicz.
Ko o SEiRP w Elbl gu do
o swoj cegie
do ufundowania sztandaru w postaci 1000 zlotowej wp aty, a
prezes tego Ko a kol. Aleksander Koz owicz zasiada w honorowym komitecie fundacyjnym.
Uroczysto ci wr czenia poprzedzi a uroczysta msza w miejscowej katedrze p.w. w. Miko aja.
Na sali teatru Komendant G ówny Policji nadinsp. K. Gajewski po przej ciu sztandaru z r k przedstawicieli
honorowego komitetu fundacyjnego przekaza go Komendantowi Miejskiemu Policji insp. Markowi Osikowi a
ten z kolei pocztowi sztandarowemu z miejscowej komendy.
Nasz kolega z Ko a a zarazem V-ce Prezes ZW SEiRP w Olsztynie – p k. w st. spocz. Stanis aw Olszak dokona w imieniu Ko a wbicia pami tkowego gwo dzia w drzewce sztandaru.
Po uroczysto ciach w sali teatru w dawnym kasynie wojskowym przy ul. Królewieckiej nast pi ma y pocz stunek dla zaproszonych go ci gdzie mieli my mo liwo wymiany pogl dów tak z obecnymi policjantami
jak i kierownictwem policyjnym.

Delegaci Ko a SEiRP w Elbl gu na widowni
teatru im. Aleksandra Sewruka.

Na pocz stunku w Kasynie Wojskowym

W

sobot 21 lipca 2012 w miejscowo ci Próchnik w miejscu piknikowym cz onkowie naszego Ko a odbyli tradycyjne spotkanie integracyjne. By y kie baski z ro na, piwo i ta ce.
Nasze spotkanie zaszczyci komendant Miejski Policji i jego zast pcy: insp. Marek Osik, podins. Robert Maruszko i nadkom. Robert Mikusik. Pan komendant insp. M. Osik osobi cie podzi kowa zebranym za wk ad
na rzecz fundacji sztandaru, dotychczasow wspó prac i wspieranie Policji, oraz za nasz s
przed
przej ciem na zas ony odpoczynek.

Piknik w Próchniku.

Podzi kowania Kierownictwa KMP

6

Piknikowe ta ce.
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Zawody strzeleckie
W dniu 26 lipca 2012 r. na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia
nierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Piechoty im. Kazimierza Jagiello czyka, p k. rez. Ryszarda Klima, na strzelnicy w
Braniewie trzech reprezentantów naszego Ko a SEiRP w Elbl gu w osobach: Witold Pawlik, Lech Pezo, Andrzej D brówka wzi o udzia w zawodach strzeleckich.
Ze wspomnianym Stowarzyszeniem od kilku lat nasza wspó praca uk ada si dobrze z po ytkiem dla naszych rodowisk.
Autorem korespondencji z Ko a SEiRP w Elbl gu jest - pierwszy z lewej na foto powy ej obok Prezesa Ko
kol. Aleksandra Koz owicza.
Karol Wyszy ski
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Obchody „ wi ta Policji”
w Komendzie Powiatowej Policji
w Lidzbarku-Warmi skim
wi towanie 93 rocznicy powo ania Policji Pa stwowej w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku-Warmi skim w bie cym roku zaplanowano
do wcze nie, bowiem dat uroczysto ci wyznaczono na 18 lipca 2012 r .Korzystaj c z zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji m . insp. Tomasza
Kami skiego mia em zaszczyt i przyjemno
uczestniczy w uroczystym apelu policjantów i pracowników cywilnych tej jednostki organizacyjnej i tym samym reprezentowa miejscowe Ko o SE i RP .Na uroczysto ci przyby I-szy Zast pca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adam Ko odziejski ,który w niezbyt odleg ej przesz ci równie kierowa lidzbarsk komend Policji.
W uroczysto ciach wzi li te udzia przedstawiciele
wszystkich samorz dów terytorialnych powiatu lidzbarskiego, przedstawiciele instytucji cywilnych, z
którymi policja ustawowo wspó pracuje ,delegacje
stra y po arnej ,stra y granicznej i wojska. By
ród nas równie pose na Sejm RP z ziemi lidzbarskiej Piotr Cie li ski.

2

Jednak g ównymi bohaterami uroczysto ci by liczny pododdzia policjantek i policjantów w galowych
mundurach, uformowany w szyku zwartym do których kierowane i adresowane by y gratulacje, yczenia, podzi kowania i wyst pienia zaproszonych goci.
Wiele policjantek i policjantów wyró niono i uhonorowano odznaczeniami i odznakami
resortowymi .Wielu awansowano na wy sze stopnie s bowe.
Jako emerytowany funkcjonariusz tej w nie jednostki policyjnej by em dumny, e tego dnia jestem w
tak wspania ym gronie, bowiem Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku-Warmi skim jest jedn z najlepszych w województwie .Tak by o niegdy i tak jest
obecnie. Gratulujemy i yczymy wszystkiego dobrego.

3

Fot.1. Pododdzia policjantów z KPP Lidzbark Warmi ski tu przed rozpocz ciem uroczysto ci .
Fot.2. Oficjalni go cie zaproszeni na uroczysto ci obchodów wi ta Policji.
Fot.3. Pierwszy z prawej insp. Adam Ko odziejski, I szy
Zast pca Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie,
Tekst: Lucjan Fiedorowicz Komendant KPP w Lidzbarku Warm., m .insp. Tomasz
Kami ski oraz oficerowie funkcyjni prowadz cy i obPrezes Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.
uguj cy uroczysto ci.

Foto. J. Potocki

1
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wi to Policji w K trzynie

W

dniu 20.07.2012 r w k trzy skim amfiteatrze
odby y si uroczyste obchody wi ta Policji.
Uroczysto ci rozpocz to apelem w czasie, którego
zosta y wr czone medale, odznaczenia oraz awanse
Paniom i Panom funkcjonariuszom Policji tutejszej
jednostki. W uroczysto ciach udzia wzi przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a tak e przedstawiciele s b mundurowych z
terenu powiatu tj.: Stra y Granicznej, Stra y Po arnej, S by Wi ziennej oraz zagraniczni przedstawiciele policji zrzeszeni w IPA. Nie zabrak o reprezentantów w adz samorz dowych miasta i powiatu oraz
miast i gmin z terenu powiatu k trzy skiego. Obecni
równie byli przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w imieniu, których Prezes Zarz du Ko a Stanis aw ach zabieraj c g os z oserdeczne yczenia wszystkim funkcjonariuszom
Policji, pracownikom Policji oraz emerytom i rencistom policyjnym bo w jakim stopniu jest to równie
ich wi to.
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W

przeddzie
wi ta
Policji
w
dniu
19.07.2012.r na strzelnicy Stra y Granicznej
w K trzynie odby y si zawody strzeleckie o Puchar
Przechodni Komendanta Powiatowego Policji w K trzynie. W zawodach tych udzia bra o 12 zespo ów
strzeleckich wywodz cych si
z; Policji, SG,
SP ,Stra y Miejskiej, S by Le nej, w adz samorz dowych, w ród nich równie zespó Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Zespó SEiRP w sk adzie: Józef Dudek, Lucjan Nizioek, Wies aw Szczepa ski, Stanis aw ach - zawodnik rezerwowy kierownik zespo u.
Nasz zespó zdoby 206 punktów, tym samym zaj
trzecie miejsce dru ynowe, otrzyma dyplom i puchar
za zaj cie III miejsca od zaj cia II miejsca dzieli nas
1 punkt ,a od I miejsca punktów 16.
Zarz d Ko a serdecznie dzi kuje kolegom za udzia w
zawodach i za dobre wyniki. Mo na powiedzie strzelamy równo na razie nie wznosimy si ale nie spadamy. Mamy nadziej , e w roku przysz ym zajmiemy
lepsze miejsce. Najwa niejsze, e integrujemy si z
innymi rodowiskami i mi dzy sob to jest nasz cel.
Prezes Zarz du Ko a SEiR Policyjnych
Stanis aw ach
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GONDOLAMI PO YNIE

T

ytu powinien w ciwie brzmie „Spacerkiem Po
Mie cie” poniewa tak zosta zapisany punkt w
planie pracy tut. ko a SE i RP do zrealizowania w
dniu 18 sierpnia bie cego roku .Celem wiod cym
niniejszego zamierzenia by o odkrywanie na nowo
uroków w asnego miasta, które od kilku lat zmienia
swoj szat i pi knieje nam z dnia na dzie .
Poddano gruntownej rewitalizacji star cz
miasta
i budynki powsta e w latach 50-tych i 60-tych, które
stylem niekoniecznie przystawa y do obecnych projektów rewitalizacyjnych. Poddano gruntownemu
remontowi stary ratusz oraz przyleg e do niego mury
obronne miasta zachowane jeszcze od XIII- XIV wieku. Dotychczasowe nawierzchnie ulic i chodników
zamieniono na brukowo-kamienne. Pobudowano
nowe parkingi, w budowie s ronda i drogi miejskie.
Odrestaurowano zabytkow cerkiew. Wiele przedsi wzi jest w trakcie realizacji lub w fazie oczekiwania
na realizacj i nie sposób jest je wszystkie wymienia . Planuj c „Spacerek…” zamierzali my w nie
odwiedzi te wszystkie miejsca i poby cho by przez
sz chwil w ich otoczeniu, poniewa w zwyk ej
codzienno ci cz sto tych miejsc i zmian nie zauwaamy.
Tego dnia spotkanie wyznaczyli my na godzin 11.oo
przy bramie Zamku Biskupów Warmi skich. O dziwo
ca a grupa /19 osób/ zgromadzi a si ju kwadrans
przed czasem ,poniewa pierwszym punktem programu by a wycieczka gondolami po rzece ynie i w anie ta atrakcja nieco przy mi a wszystkie pozostae .St d ta zmiana w podtytule. P yn li my rzek pod
pr d na odcinku ok.3800m w jedn stron .Nikt z
nas nie zna naszej rzeki od tej strony. Widoki by y
niesamowite. Mo na by o zauwa
wiele ciekawych
zjawisk przyrodniczych jak wyp ycania w dnie rzeki i
podniesione lustro wody na tych odcinkach. Poprzeczne fale na ca ej szeroko ci koryta-co nie jest
zjawiskiem powszechnym. Widoczne by y po obydwu
brzegach obszerne po acie dzia alno ci bobrów. Z
tego te powodu gondole musia y niejednokrotnie
yn slalomem omijaj c przewrócone do rzeki grube drzewa. Trzeba te przyzna , e i samo miasto z
pozycji na odzi wygl da zupe nie inaczej, jako tajemniczo.
Spacer po ynie zaj nam niewiele ponad godzin .
Nast pnie ju pieszo zwiedzali my opisane wcze niej
miejsca naszego miasta. Na d ej zatrzymali my si
w Cerkwi Prawos awnej, gdy proboszcz parafii tak
interesuj co opowiada o historii tej wi tyni, e nikomu nie spieszy o si by z niej wychodzi . Mimo
wszystko wycieczka a w zasadzie „spacerek…” dobieg ko ca. Po cz ci podstawowej prawie ca a wycieczka przenios a si do zaprzyja nionego lokalu w
którym zafundowali my sobie dla pokrzepienia si
pizz ,piwo, kaw tudzie inne napoje i s uchaj c
muzyki relaksowali my si prawie do godziny 17.00.
Wszystkie atrakcje by y z kategorii lekkich, przyjemnych, niem cz cych i co istotne dla emerytówwype niaj ce niemal e ca y dzie przy niewielkim
obci eniu domowych bud etów.
Tekst i fotografie: Lucjan Fiedorowicz
Prezes Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.
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Rajd Rowerowy
wi to Policji w kole SEiRP w Lidzbarku Warm. w
bie cym roku zaplanowali my uczci rajdem
rowerowym nowo oddan cie
rowerow na trasie
Lidzbark Warm.- Orneta. Jest to cie ka wybudowana od podstaw z pe
infrastruktur na nieczynnym
od 1945 r torowisku kolejowym d ugo ci 28 kilometrów. Dzia o si to 21 lipca 2012 roku. Na miejscu
zbiórki w D ugo ce /obrze e miasta/ zebra o si nas
niestety tylko siedmioro. Pozostali mieli na ten dzie
ju inne plany, b
te nie dysponowali rowerami.
Mimo to wystartowali my punktualnie tj. wg planu o
godz.10.30.Rowery mieli my sprawne. Uczestnicy
zaopatrzyli si w napoje ch odz ce, jak
zapasow
garderob na ewentualne nieprzewidziane zmiany
pogody. Je eli chodzi o serwis techniczny to mieli my
jedynie ze trzy pompki.
Na trasie nie by o t oku, ale spotykali my po drodze
amatorów tej formy rekreacji. Nawierzchnia cie ki
jest szutrowa, miejscami tak utwardzona, e przypomina asfalt i jest idealnie równa .Sama trasa szeroka, prosta, bez wzniesie o dwóch kierunkach ruchu. Po bokach trasy tereny raczej dziewicze. Kilkakrotnie zatrzymywali my si gdy po bokach cie ki,
na wyci gni cie r ki, na krzewach pe no by o malin i
jagód, z których to darów natury skwapliwie i ze
smakiem korzystali my. Pierwszy d szy postój mieli my za miejscowo ci
aniewo na pi knej stanicy
ulokowanej tu przy trasie. Nast pnie ruszyli my
dalej w kierunku Ornety ale poniewa dla niektórych
z nas taka wycieczka by a pierwsz od wielu lat, wi c
po przejechaniu ok.13 km. postanowili my wraca .
Po drodze podziwiali my oczywi cie przyrod . Kondycja i humory dopisywa y wszystkim wycieczkowiczom
bez wyj tku. Poniewa jechali my tempem raczej
umiarkowanym wi c nie by o problemów z pokonaniem trasy powrotnej.
Po powrocie na start kole anki i koledzy byli gotowi
na kolejn tak wycieczk i t sam tras z ambicj
odwiedzenia Ornety. Oczywi cie wszystko jest do
zrealizowania oby tylko trafi na dobr pogod .Z
wycieczki do domu wróci em o godzinie 15.30.Z
miejsca startu wraca em autem a pozostali na rowerach. O godzinie 20.00 skontaktowa em si telefonicznie z moim zast pc Darkiem Bali skim chc c
spyta o wra enia z wycieczki jego i pozosta ych
uczestników. A mnie zamurowa o, jak mi odpowiedzia , e s jeszcze na trasie. Ale zaraz wyja ni , e z
ca ym towarzystwem przebywaj u jednego z kolegów
na dzia ce i odpoczynek im si nieco przed
. Z
tego te powodu ostatni etap z dzia ki do domów odju pieszo.
Poni ej prezentuj dokumentacj fotograficzn z rajdu rowerowego oraz plansz z genez powstania trasy rowerowej.
Tekst i zdj cia
Lucjan Fiedorowicz
Prezes Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.
Fot.1 Pocz tek cie ki rowerowej i miejsce naszego
startu.
Fot .3 Prywatny tor motocrosowy w aniewie.
Fot.4. Postój na trasie.
Fot.5 Stanica rowerowa w aniewie.
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Integracja w terenie.

15

wrze nia Zarz d tutejszego ko a SEiRP zorganizowa drugie w bie cym roku spotkanie
integracyjne adresowane do swoich cz onków i ich
rodzin. Spotkanie zorganizowano jak zwykle na terenie obiektu strzelnicy sportowej L.O.K. w LidzbarkuWarmi skim. W spotkaniu uczestniczy o równie
kilkoro sprawdzonych przyjació z poza stowarzyszenia. Frekwencja oczywi cie dopisa a i by to najliczniejszy od kilku lat udzia kole anek i kolegów w imprezie tego rodzaju. W spotkaniu uczestniczy o 35
osób w czasie od godziny 13.oo do 21.oo.
Przy suto zastawionym stole i ci ko dysz cym grillu
uchano muzyki, piewano pie ni biesiadne a nawet
ta czono na trawie ,która w tych okoliczno ciach
nie by a adn przeszkod lecz elementem urozmaicenia i dodatkow atrakcj , szczególnie gdy zacz a
pokrywa si wieczorn ros .
Opisane spotkanie obj te by o planem pracy zarz du
ko a na 2012 rok i nie jest to bynajmniej ostatnia
propozycja w bie cym roku. Przed kole ankami i
kolegami z tutejszego ko a jest jeszcze zabawa taneczna „Andrzejkowa”, jedno walne zebranie oraz na
koniec roku przewidziane jest spotkanie op atkowe.
Fot. 1.Zdj cie grupowe uczestników spotkania .Jak
zwykle w takich sytuacjach par osób gdzie si
zapodzia o.
Fot. 2.Uczestnicy spotkania przy wspólnym stole .Konsumpcja przeplatana o ywionymi rozmowami ,a w tle muzyka, stanowi y atmosfer biesiady.
Fot.3. G ówny operator grilla, dla usprawnienia - a
mo e i wygody - wprowadzi elementy samoobs ugi.
Tekst i zdj cia”
Lucjan Fiedorowicz
Prezes Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm.
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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

Strona pierwsza: Poranna paj czyna w Parku Jakubowym w Olsztynie
Strona ostatnia: Z cyklu Olszty skie Monumenty. Obelisk Or a Bia ego
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