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K O M U N I K A T   NR   1 / 2015 
 

sekretarza Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie  
z dnia 15.02.2015r. 

 
1. Uprzejmie informuję, że funkcjonuje już w nowej szacie graficznej nasza 

strona internetowa www.ipaszczecin.org 
 
Zapraszam do zapoznania się z jej układem tekstowym, zakładkami itd. 
 

2. Nadszedł czas rozliczenia się z naszego podatku za 2014 rok więc zwracam  
      się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz naszego stowarzyszenia na numer  
      KRS – 0000 154720. 
 
3. Składka IPA za 2015 rok nie zmieniła się i wynosi w dalszym ciągu 60 zł –  
      numer konta ZGW IPA – Szczecin podajemy na stronie głównej strony    
      internetowej. 
 
4. Członkowie Regionu IPA – Szczecin mogą już od poniedziałku tj. 16.02. br.    
      odbierać gazetę IPA z grudnia 2014r. u koleżanki Elżbiety Szatanik               
      w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej nr 47 –     
      pok. 215 na 2 piętrze, w godz. 9,00 – 14,00; tel. sł. 11 – 799, linia miejska : 
      91-8211-799. Koleżanka prosi o telefoniczne uprzedzenie o swojej wizycie. 
 
5. Na przełomie marca i kwietnia br. będzie rozprowadzany bezpłatny gadżet IPA  
      w postaci wizytownika z naszym logo dla członków, którzy opłacili składkę             
      w 2014r. 
 
6. Zapraszam do korzystania z naszego sklepiku z gadżetami IPA, który  
      prowadzi kol. Tomasz Hanasz (emeryt Policji) w Szczecinie ul. Milczańska          
      nr 30/1  (vis a vis MediaMarkt i Galerii Handlowej MOLO) – tel. 503-148-678. 
      W sklepiku można nabyć koszulki, szaliki, znaczki do klapy, kafle itp. 
 
7. Przypominam, że nowa siedziba sekretarza Zachodniopomorskiej Grupy  
      Wojewódzkiej IPA mieści się na terenie jednostki Policji w Stargardzie  
      Szczecińskim ul. Warszawska nr 29 – pok. 211 na 2. piętrze i funkcjonuje        
      w dniach środa – czwartek – piątek w godz. 11,00 – 14,00. Telefon  
      kontaktowy sł. 29 – 621, telefon miejski : 91-4813-621. 
 
       Servo Per Amikeco !!!                                              kol. Mariola Świątczak 
                                                                 sekretarz Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
                                                                                                 w  Szczecinie 
                                                                                             tel. 505 – 997 - 026 

http://www.ipaszczecin.org/

