By c ie e m e r y t e m
NIE MUSI BYĆ NUDNE
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które działa w Elblągu skupia blisko 400
osób. Są to byli policjanci i pracownicy Policji. Stowarzyszenie jest bardzo prężne a wszelkie infor
macje dotyczące jego działalności można znaleźć na ich stronie internetowej: www.seirp.elblag.pl

zbiór książek „zawodowych", ale nie tylko takich.
- To jest już część historii, naszego kraju - mówi
Aleksander Kozłowicz. - Po tych książkach widać jak
zmieniał się on na przełomie lat oraz jak zmieniała
się ta nasza policyjna służba. Pozyskany księgozbiór
znajduje się w dwóch salach. Mamy regały, książki są
dzięki temu odpowiednio wyeksponowane, są tu też
zdjęcia, pamiątki. Myślę, że to odpowiednie miejsce
dla nich. W przyszłości będziemy chcieli je policzyć
i skatalogować.
Rok działalności elbląskiego Koła rozpoczyna się od
organizacji zabawy karnawałowej. Kolejne przedsię
wzięcie to walne zebranie. - Poza tym co roku spoty
kamy się na majówce, pielęgnujemy nasze przyjaźnie,
znajomości, które trwają już dziesiątki lat - dodaje
Kozłowicz. - W dobie ciągłego zabiegania, braku cza
su uważam, że temu należy poświęcać więcej zain
teresowania. Stąd też pomysły na spotkania „aktyw
ne", rekreacyjne jak chociażby to organizowane dla
emerytów w Jagodnie w czasie święta Policji. Organi
zujemy też wspólne wrześniowe wyjazdy na grzybo
brania. To doskonała okazja do tego, aby spotkać się
w gronie znajomych. To stowarzyszenie daje te łagod
na możliwość przejścia ze stanu „mundurowego" do
cywila a jednocześnie zachowanie kontaktów z ludź
mi, z którymi się pracowało spotykało i dzieliło trudy
policyjnej służby.

To tam znajdziemy też informacje o tym co orga
nizuje stowarzyszenie a także poznamy działalność
poszczególnych sekcji, a tych nie brakuje. Działa tam
bowiem sekcja wędkarska, brydża sportowego, hi
storyczna, turystyczna jest też klubowa biblioteka,
na której polkach znajduje się dość ciekawy księgo
zbiór. Ale o tym za chwilę.
Elbląskie Koło skupia tez pasjonatów. Historia Elbląga
nie jest obca kol. Karolowi Wyszyńskiemu, przewod
niczącemu sekcji turystycznej ale i I Viceprezesowi
Zarządu Koła. Turystyka i historia daje się doskonale
połączyć. Podczas organizowanych przez Pana Karo
la wycieczek opowiada on ich uczestnikom właśnie
o historii miasta, regionu czy też danego zakątka, któ
ry odwiedzają. Jak sam mówi nie może się doczekać,
gdy zostanie otwarta dla zwiedzających wieża elblą
skiej Katedry.
Sprawnie działa również sekcja wędkarska, której pre
zesem jest kol. Andrzej Zwoliński. To coroczna organi
zacja zawodów wędkarskich o Puchar Komendanta
z okazji Święta Policji, ale tez praca na rzecz koła. Łą
czenie pasji wędkarstwa i zarażanie nią innych.
Mowa była wcześniej o bibliotece i do niej wracamy.
Z niej szczególnie dumny jest Aleksander Kozłowicz prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Ren
cistów Policyjnych. Historia zbiorów jakie pozyskało
stowarzyszenie sięga do lat, w których w Elblągu była
jeszcze Komenda Wojewódzka. To tam znajdował się
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