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W

samo południe, w
środę, w dniu 27
stycznia 2016 r., nastąpiła
zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie, insp.
Marka Walczaka zastąpił
podinsp. Tomasz Klimek.
Uroczysta zmiana warty
odbyła się przy obecności
Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja,
Wojewody
Olsztyńskiego
Artura Chojeckiego i kadry
kierowniczej Policji Warmii
i Mazur. „Nowemu” Komendantowi KWP w Olsztynie,
Zarząd Wojewódzki SEiRP
życzy sukcesów w dowodzeniu garnizonem olsztyńskim policji, Insp. Markowi
Walczakowi natomiast dziękuję serdecznie za czas dobrej współpracy i pozytywnego stosunku do spraw
emerytów i rencistów policyjnych. Dziękujemy!
Panie Komendancie.
ie milkną dosyć intensywne polemiki i spory
dotyczące
bezpośrednio
działalności SEiRP i Zarządu Głównego.
Tematy okresowo się zmieniają, ale krążą cały czas
wokół niezadowolenia z
pewnego arbitralizmu w
kierowaniu
Stowarzyszeniem. Temperatura polemik
nie maleje, mimo wyczerpania tematu sporu, przechodząc na kolejne, też za
przyczyną braku merytorycznych reakcji, racjonalnych odpowiedzi na pytania
stawiane przez oponentów
obecnego składu ZG i takiego sposobu zarzadzania
przez wspomniane gremium. Taki stan rzeczy
prowadzi wprost do pytania, które wymaga natychmiastowej odpowiedzi: Czy
zarzuty i problemy stawiane ZG są prawdziwe? Jeżeli
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Podinsp. Tomasz Klimek, - Komendant KWP Olsztyn,
insp. Marek Walczak - ex Komendant KWP, insp. Zbigniew Maj - Komendant Główny Policji, Artur Chojecki Wojewoda Olsztyński, podczas uroczystości przekazania
funkcji Komendanta KWP Olsztyn.

są ważne i sensowne należy
na w podobny sposób odpowiedzieć (także na łamach
OBI). Jeżeli to błahostki i
bez sensu też należy im dać
zdecydowaną
odpowiedź,
żeby uchylanie się od zabrania głosu nie sugerowało chęci „ukrycia” niby jakiejś „prawdy”.
Obowiązek tłumaczenia i
wyjaśniania
decyzji
„przynależy” temu, kto decyzje podejmuje i przecież
za ich podjęcie i realizację
odpowiada.
tyczeń, jak każdego roku
jest miesiącem podsumowań, ocen dokonań,
sukcesów i ich braku w minionym roku, Niebawem
rozpocznie się cykl zebrań

S

sprawozdawczych w Kołach
SEiRP, Zarządach Wojewódzkich i Okręgowych.
Póki co spotykamy się na
tradycyjnych opłatkach i
noworocznych rautach.
Członkowie Olsztyńskiego
Koła SEiRP powitali Nowy
Rok w lokalu o optymistycznym
szyldzie
„Słoneczko”. Kameralnie, w
dobrej i przyjaznej atmosferze spędzili kilka godzin
przy dobrze zastawionym
stole i, cichej, pozwalającej
na rozmowy muzyce. Nowoczesne zarządzanie ponoć
nie pochwala prywatnych
spotkań, ale nie każdy chce
być tak szalenie cool.
Jerzy K. Kowalewicz
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Okólnik
Okólnik, to list urzędowy lub pismo powiadamiające o czymś ważnym, przesłany obiegiem np. mejlem. 19 listopada
otrzymałem taką wiadomość. Cytuję dosłownie szerokie fragmenty:
SZANOWNI PAŃSTWO,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ma przyjemność poinformować.., W związku z
powyższym SEiRP informuje..
UWAGA: warunkiem przystąpienia do
ubezpieczenia jest bycie emerytem lub
rencistą policji, mogą być to również
byli pracownicy policji, nie ma obowiązku przystąpienia do SEiRP!!!
pozdrawiam,
Barbara Lachowicz

Z

dumiałem się, że Pani Barbara Lachowicz została wybrana prezesem Stowarzyszenia, gdyż zgodnie ze Statutem,
tylko prezes reprezentuje nas na zewnątrz oraz wydaje dyspozycje i wytyczne. A jeszcze do tego wydedukowałem, że
nasz prezes ma władztwo organizacyjne
nad wszystkimi emerytami i rencistami
policyjnymi, byłymi pracownikami innych służb, nawet spoza MSWiA. Ciekawe jak się będą czuć prezesi np. Związku
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, którzy
dowiedzą się, że prezes SEiRP robi im
konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. O porozumieniach w tych sprawach pomiędzy SEiRP a innymi stowarzyszeniami i związkami emeryckimi, jako wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych, nic nie wiem. Sądzę, że sprawa może zakończyć się skandalem i dezintegracją. W obecnych czasach potrzebna jest mobilizacja a nie
dezintegracja organizacji.
Nie przyczepiał bym się do błahostek,
lecz sprawa jest nader poważna dla naszego środowiska. Członkowie są zdezorientowani. Otrzymują jednocześnie deklaracje z Warty i PZU. Nie wiedzą, czy
nowe ubezpieczenie jest korzystniejsze?
Czy będą mieli dobrą ochronę?- szczególnie przy leczeniu szpitalnym. Jest wiele
konkretnych pytań szczegółowych, na
które nie znajdują odpowiedzi. Prezes
Zarządu Głównego nie spełnia ich oczekiwań w warstwie informacyjnej, natomiast
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powoduje wątpliwości – o czym za chwilę.
Niektórzy widząc ten bałagan- chcą rezygnować w ogóle z ubezpieczenia, a nawet
z członkostwa w Stowarzyszeniu. Teraz
przejdę do konkretów.
Okólnik, a następnie podobnej a nawet
miejscami tożsamej treści- PROGRAM,
jako dokument urzędowy ma podstawową wadę – wprowadza w błąd. Po prostu
jest niezgodny z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus
(OWU EBP/2015/01).
Prezes Zdzisław Czarnecki schował się za
Barbarą Lachowicz, ale to właśnie on
określił, kto może przystąpić do ubezpieczenia . Cytuję: członkowie Stowarzyszenia SEiRP oraz osoby niebędące członkami Stowarzyszenia SEiRP, a będące byłymi funkcjonariuszami i żołnierzami polskiego resortu spraw wewnętrznych po
przejściu na emeryturę, posiadający
ustanowione prawo do emerytury lub
renty policyjnej na podstawie ustawy z
dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz pracownicy cywilni.
Natomiast we wspomnianych OWU WARTA w paragrafie 1 punkt 2 zdefiniowano:
Użyte a niniejszych OWU określenia
oznaczają:
- ubezpieczony – pracownika, małżonka
pracownika, partnera pracownika, oraz
pełnoletnie dziecko pracownika, których
życie jest przedmiotem ubezpieczenia;
małżonek danego pracownika, partner
danego pracownika i pełnoletnie dziecko
danego pracownika mogą być ubezpieczonym w przypadku, gdy pracownik jest
ubezpieczony,
- pracownik – osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczającego, albo ubezpieczającego będącą osobą fizyczną dla potrzeb niniejszych OWU; przez zatrudnionego rozumie się także osobę pozostającą
w stosunku prawnym z ubezpieczającym
oraz współpracującą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ) przy prowadzeniu przez ubezpieczającego działalności gospodarczej; na
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równi z zatrudnieniem traktuje się istnienie pomiędzy ubezpieczającym /Zarządem
Głównym SEiRP- przyp. autora/ i pracownikiem
każdego
innego
związku
(przynależność ubezpieczonego do partii
politycznej, stowarzyszenia, związku zawodowego itp.) uzasadniającego zdaniem
ubezpieczyciela /Warta – przyp. autora/,możliwość objęcia tych osób ubezpieczeniem, na zasadach określonych w niniejszych OWU.
Zdefiniowany jest ubezpieczony pod pojęciem pracownika, który musi być członkiem SEiRP. To jest ubezpieczenie grupowe. Najczęściej obejmuje grupy pracownicze w zakładach pracy. Zarząd Główny
znalazł furtkę aby objąć ubezpieczeniem
naszych członków, oraz małżonków, dorosłe dzieci i partnerów. Z tymi ostatnimi
(partnerami) też ostrożnie, gdyż nie można
przyjąć do ubezpieczenia, jeśli nasz członek nie ma rozwodu, a także, gdy partner
pozostaje w związku małżeńskim z inną
osobą. Dodatkowo zwracam uwagę, że w
par.4 ust.12 OWU są wyłączenia z ubezpieczenia osób, które w chwili przystąpienia do programu były niezdolne do pracy,
korzystały z L-4, przebywały na leczeniu
szpitalnym, itd. Trzeba o tym pamiętać
przy składaniu oświadczeń. Warta ma
regres wynikający z § 13 pkt. 9 – zatajenie, lub podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia, zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. To znaczy, że do ubezpieczenia grupowego przyjmą nas bez badań lekarskich, ale podpisując par.4
ust.12 OWU deklarujemy, że jesteśmy
zdrowi, a nawet zdolni do pracy. Jak to się
ma do emerytów i rencistów? Uważam, że
do umowy powinna być w tej kwestii dołączona opinia prawna, bo w deklaracji każdy ubezpieczony potwierdził takie oświadczenie podpisem jako wymóg konieczny.
Bez podpisu Warta nie przyjmie deklaracji. Wypłata świadczeń ubezpieczeniowych
pozostaje więc pod znakiem zapytania.
Przecież emeryt to emeryt, a rencista to
rencista.
Ponadto przy ubezpieczaniu współmałżonków, dzieci czy też konkubentów należy
liczyć się z tym, że ubezpieczenie ich kończy się z chwilą ubezpieczenia członka
Stowarzyszenia np. z powodu wieku czy,
nie opłaceniu składek członkowskich lub
ubezpieczeniowych .
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O

drębny temat, to broker ubezpieczeniowy. Pełni rolę pośrednika. Reprezentuje interesy ubezpieczonych, a przede
wszystkim identyfikuje ryzyko, doradza w
zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody). Nie znam warunków umowy brokerskiej, lecz powinien
znać i akceptować je Zarząd Główny.
Gdyby była przejrzystość, Pani Izabela
Baszak-Wolańska nie mogłaby pozwalać
sobie na pouczanie władz Stowarzyszenia,
z przywołaniem „kolaboracji” - z definicji
jako współpracy z okupantem hitlerowskim podczas II wojny światowej. Wiem,
że aktualnie deklaracje przystąpienia są w
posiadaniu brokera z pominięciem Stowarzyszenia. Zgodnie z § 15 ust. 2, SEiRP
jest zobowiązane przechowywać deklaracje przystąpienia podpisane przez ubezpieczonych jeśli strony tak postanowią w
umowie ubezpieczenia. Nie wiem jak jest
skonstruowana umowa, ale warto bazę
danych mieć u siebie. Umowa zawierana
jest na okres jednego roku, z możliwością
dalszego przedłużenia. Stronami umowy
jest ZG SEiRP jako ubezpieczający i WARTA jako ubezpieczyciel. Broker powinien
tylko doradzać, przedstawiać oferty, a nie
wybierać, jak to miało miejsce z programem Warta Ekstrabiznes Plus. Słuszne
jest oburzenie ubezpieczonych, że o ich
losie decydował prezes, a nie
Zarząd
Główny. Opinia brokera jest istotna, ale
nie najważniejsza. Ponadto gremium statutowe zwróciło by uwagę, że zgodnie z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
członkostwo w Stowarzyszeniu – członek
zwyczajny i członek wspierający – daje
możliwość, aby stać się ubezpieczonym,
jeśli spełnia wymogi ubezpieczeniowe. Wystąpienie ze Stowarzyszenia równa się rozwiązaniu umowy ubezpieczeniowej, tak
jak w zakładzie pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę. Prezes ma ustawową
i statutową legitymację do reprezentowania członków SEiRP. Miałby także narzędzie organizacyjne wzrostu liczebności.
Czyżby chęć pozyskiwania osób w programie ubezpieczeniowym SEiRP 2016 dla
zarabiania prowizji i ambicje własne,
przesłaniały prezesowi Zarządu Głównego
zdrowy rozsądek i narażały na utratę wypłat świadczeń ubezpieczeniowych. Powoływanie się na okólnik i ofertę, stawia poszkodowanych na straconej pozycji w sporze sądowym. Prawnik ubezpieczyciela
zawsze wykaże, że miarodajne i obowią-

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 1(69)2016

zujące są warunki Umowy zawartej w
OWU i tylko umowa ma moc prawną.
Okólniki i wytyczne się nie liczą. To są
rafy, które należy omijać. Należy także wyjaśnić niektóre sprawy.
Dlatego stawiam pytania adresowane do
prezesa:
 - dlaczego ukrywał od 19 marca do 18
listopada 2015 r. fakt rozwiązania
umowy grupowego ubezpieczenia P
Plus z PZU Życie SA, które dotyczyło
kilku tysięcy ubezpieczonych?
 - dlaczego od 20 kwietnia do 18 listopada zataił przed organami statutowymi podpisane pełnomocnictwo brokerowi?
 - w piśmie z 18.XI. podał, że negocjacje
brokera trwały (tylko!) cztery miesiące,
czyli kolejna nieścisłość i mijanie się z
prawdą, bo brakuje trzech miesięcy?
 - w piśmie z 1.XII.br. podał, że pełnomocnictwo dotyczyło wyboru przez brokera najlepszych warunków, a czy broker przedstawiał inne oferty, z których
by wynikało, że sugestia brokera była
słuszna i uzasadniona?
 - dlaczego Stowarzyszenie poniosło
straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy
złotych, z tytułu prowizji ubezpieczeniowej za rok 2015?
 - co się kryje za „dziwnym i tajemniczym” zachowaniem prezesa?

Na pytania powinien prezes odpowiedzieć
nie mnie, lecz Głównej Komisji Rewizyjnej.
I jeszcze na koniec cytat z dokumentu
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY SEIRP
2016
„Oferta zawiera informacje ogólne, ma
charakter informacyjny i nie stanowi oferty...”. Czyli prezes określając w tej ofercie,
kto może przystąpić do programu /ABW,
AW, SKW, CBA i wszyscy emeryci policyjni/
stwierdza,
że
to
żart,
gdyż
„szczegółowe warunki ubezpieczenia wynikają z umowy ubezpieczenia i OWU...,
które są dostępne w siedzibie Ubezpieczającego”. Zacytowane fragmenty tekstu mogą znaleźć wszyscy, w oficjalnych materiałach z nadrukiem logo naszego Stowarzyszenia.
Jakie się nasuwają i wypływają wnioski? pozostawiam decydentom. Moje ostrzeżenia i rady wynikają z potrzeby pomagania
moim koleżankom i kolegom. Problem jest
ważny, pilny i poważny, bo dotyczy losu
kilku tysięcy ubezpieczonych i przyszłości
naszej organizacji. Mam „czyste intencje”,
nie jestem we władzach i nie biorę udziału
w rozgrywkach personalnych w łonie
obecnego Prezydium Zarządu Głównego.
Jako Honorowy Prezes czuję się w obowiązku być opiekunem i rzecznikiem Waszego interesu.
Henryk Borowiński

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ PLOTKAMI NA TEMAT PLANOWANYCH
ZMIAN W USTAWIE EMERYTALNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRZEWODNICZĄCY
ZG NSZZ POLICJANTÓW GRZEGORZ NEMS PODCZAS SPOTKANIA W MSWIA W
SPRAWIEWIĘKSZYCH PODWYŻEK OD 1.01.2016 R.ZWRÓCIŁ SIĘ Z PROŚBĄ DO
MINISTRA BŁASZCZAKA O WYDANIE OFICJALNEGO KOMUNIKATU
W TEJ SPRAWIE.
Poniżej publikujemy zamieszczony w dniu dzisiejszym (wtorek, 5 stycznia 2016 r.) na
stronie MSWiA oficjalny komunikat:
KOMUNIKAT W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH
ZMIAN W EMERYTURACH FUNKCJONARIUSZY
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Rząd oraz MSWiA nie
prowadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej
funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych.
Emerytury i renty funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w
ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268, 1830).
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14044,Komunikat-w-sprawie-nieprawdziwych-informacjidotyczacych-zmian-w-emeryturach-fu.html
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Czy religia bazuje na prawdzie??!!
oraz inne nurtujące nas w dobie obecnej pytania !
A działo się to 12.01.2016
Ze świętem Objawienia Pańskiego (6
stycznia) wiążą się liczne, sięgające minionych wieków tradycje. Dzisiaj katolicy często mylnie je interpretują i popełniają najprostsze błędy, na przykład pisząc poświęconą kredą na drzwiach "K+M+B+2015".
Poprawna forma niesie za sobą znacznie
głębsze znaczenia, niż tylko skrót imion
legendarnych mędrców.
radycyjnie w święto Trzech Króli w kościołach święci się kredę i kadzidło.
Dawniej poświęcano także złoto, stosunkowo nową tradycją jest święcenie wody.
Poświęcone złoto miało sprawić, że noszący je człowiek nie będzie chorował. Wierzono także, że okadzone dymem mieszkanie będzie wolne od nieszczęść.
kolei poświęconą kredą katolicy do
dziś znaczą swoje drzwi. Często spotykana forma "K+M+B" nawiązuje do trzech
mędrców ze wschodu - Kacpra, Melchiora
i Baltazara. Ich imiona nie są wymienione
w żadnej z Ewangelii, a legenda o nich
powstała dopiero w średniowieczu. Jaki
byłby jednak sens oznaczania swoich
drzwi legendarnymi imionami "królów ze
wschodu"?
kazuje się, że forma "K+M+B" wynika
z błędnego zrozumienia znacznie starszego i głębszego przekazu. Poprawny zapis to "C+M+B" będący skrótem od łacińskiej sentencji "Christus Mansionem Benedicat", która oznacza "Niech Chrystus
błogosławi ten dom". Po ostatniej literze
dodaje się jeszcze jeden krzyż i wpisuje
aktualny rok. Całość więc powinna wyglądać tak: "C+M+B+2015".
naczej skrót ten tłumaczył św. Augustyn, który rozwijał go jako "Christus
Multorum
Benefactor",
co
oznacza
"Chrystus dobroczyńcą wielu". Jednak to
tłumaczenie nie zdobyło popularności
wśród chrześcijan. Katolicy wierzą również, że zwyczaj malowania kredą po
drzwiach jest zakorzeniony w Starym Testamencie. W księdze Wyjścia Bóg nakazał
Izraelitom naznaczyć drzwi swoich domów
krwią baranka, dzięki czemu uniknęli oni
kary Bożej i zostali wypuszczeni przez faraona z Egiptu.
skoro jesteśmy przy rodzinie, miejscem której jest dom, mieszkanie , jak
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traktują obecni decydenci właśnie, swoją
rodzinę, ich mieszkanie, Sejm Senat Rząd
itp. pokoje stołowe?
PIS i rodziny w sejmie i senacie
1. Anna Kurska – matka Jacka Kurskiego
senator PIS. Co ciekawe z Gdańska senatorem była dwa razy (2001– 07)
2. Przemysław Czarnecki -syn Ryszarda
Czarneckiego Bezrobotny, 30-letni bogacz
został posłem syn i ojciec to działacze PiS.
Młody Czarnecki, chociaż ostatnio był
bezrobotny to zgromadził majątek wart
blisko milion złotych. Przez ostatni rok nie
skalał swoich rąk pracą zarobkową. Teraz
został posłem i będzie zarabiał blisko 12,5
tys. złotych. Syn europosła Ryszarda
Czarneckiego – Przemysław Czarnecki – to
nowy poseł PiS. Przemysław Czarnecki,
rocznik 1983, został niedawno posłem. Do
Sejmu wszedł w miejsce Dawida Jackiewicza, który zdobył mandat w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Młody Czarnecki zasilił szeregi parlamentarzystów
Prawa i Sprawiedliwości.
3. Małgorzata Maria Gosiewska Była
pierwszą żoną Przemysława Gosiewskiego,
ma z nim syna Eryka - urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm V i VII kadencji.
Ukończyła liceum ogólnokształcące w
Czersku.. W latach 1996–2000 była prezesem zarządu przedsiębiorstwa Bielańska
SKOK
4. Beata Barbara Gosiewska z domu Jabłońska Druga żona Przemysława Gosiewskiego polityk, działaczka samorządowa,
senator VIII kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Jest
wdową po Przemysławie Gosiewskim. Ma
z nim dwoje dzieci
5. Duda i jego rodzina. W nowym parlamencie zaroiło się od Dudów. To nazwisko
nosi troje posłów i jeden senator. Stryj
prezydenta RP Antoni Duda, a poza tym
Elżbieta Duda i Jan Duda dostali się do
Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W
poprzedniej kadencji żaden z posłów nie
nosił tego nazwiska.
co można powiedzieć o Jarosławie
Kaczyńskim to osobowość psychopatyczna. Zawsze miał ambicje być pierwszym i najlepszym i zawsze pozostawał w
cieniu brata. Tamten miał rodzinę, działał
w opozycji, w stanie wojennym był inter-
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nowany. Ten, samotny stary kawaler żyjący pod dyktando matki. Niby też opozycjonista, ale z tych nic nieznaczących. Jego
traumą na zawsze pozostało to, że stan
wojenny przesiedział z mamą w domu
przez nikogo nie niepokojony. Dziwna jest
też sprawa jego lojalki, która jako jedyna
okazała się rzekomo fałszywką i którą osobiście zniszczył. Później też Lech był zawsze w przodzie, choćby kiedy został Ministrem Sprawiedliwości. Paradoksalnie
mocno zyskała na śmierci brata, na jego
trumnie oraz trumnach pozostałych ofiar
katastrofy wozi się cały czas.
Ten człowiek jest chory na władzę i dla
władzy nie cofnie się przed niczym. To
podły cynik, który ma gdzieś losy kraju i
ludzi, kłótnie, knowania, spiski to jego
żywioł. Jeżeli ludzie w porę się nie opamiętają i nie odbiorą mu władzy, może
doprowadzić do naprawdę dużego nieszczęścia.
orozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie
apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o
wystąpienie z projektem ustawy, na mocy
której można byłoby dokonać degradacji i
pozbawienia orderów osób szczególnie zasłużonych w umacnianiu sowieckiej władzy w Polsce w latach 1944-1989. Stąd
też potrzebna jest demokracja, a ta niesie
takie skutki:
"Jest to ostatni moment na takie rozliczenie komunistycznych zdrajców polskiej
racji stanu w różny sposób zniewalających
przez ponad pół wieku swoich rodaków.
Wielu z nich nie stanęło bowiem i zapewne nie stanie już przed sądami, unikając
odpowiedzialności karnej za swoje haniebne czyny" - czytamy dalej w apelu do prezydenta.
Zdaniem działaczy POKiN, niepodległe
państwo musi jasno i wyraźnie określić,
kto działał w przeszłości na jego rzecz, a
kto zaprzedał się obcemu mocarstwu.
Pierwszych należy nagradzać, drugich pozbawiać nienależnych zaszczytów, do których należą stopnie generalskie i oficerskie oraz ordery - tłumaczą swą inicjatywę.
"Prowadząc konsekwentną politykę historyczną, może Pan Prezydent w proponowany przez nas sposób nadrobić skandaliczne zaległości z minionego ćwierćwiecza, w którym nie dokonano rzetelnej oceny peerelowskiej przeszłości nawet tylko w
symbolicznej sferze" - czytamy dalej.
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Pod apelem skierowanym do prezydenta
Andrzeja Dudy podpisali się przewodniczący POKiN płk Tadeusz Bieńkowicz oraz
sekretarz tej organizacji, Edward Wilhelm
Jankowski.
co na to, niby to, lewica: Kwaśniewski: PiS chce rewolucji. Wracamy do
pytania, czyja jest Polska
- PiS chce zburzyć III RP, proponuje nam
rewolucję - ocenił Aleksander Kwaśniewski w na antenie TVN24. Jego zdaniem
wystąpienie Andrzeja Dudy na obchodach
rocznicy wydarzeń grudniowych, to
"zdjęcie wszystkich zasłon z kampanii wyborczej".
- Za tę III RP po 1989 r., która nie umiała
skazać sprawców tej zbrodni, zwyczajnie
wstyd dzisiaj - mówił dziś Andrzej Duda
na obchodach. Według Kwaśniewskiego
po tym wystąpieniu widać, na czym polega spór w Polsce. - To spór między tym, co
zbudowaliśmy przez ostatnie 25 lat na
kompromisie, a IV RP, którą próbował
wdrożyć Jarosław Kaczyński - komentował w TVN24. Dodał, że PiS "chce zburzyć
III RP".
propos wymiarów :
Były prezydent zaznaczył, że nie chce
wypowiadać się o wymiarze sprawiedliwości, bo to niezawisła władza, ale nadmienił, że po 1989 roku "były sądy, procesy".
- Mówimy o wydarzeniach sprzed 45 lat.
Duda ma 34 lata, więc dla niego to prehistoria. To zostało już ocenione. Nie ma
PZPR-u, nie ma tych ludzi przy władzy zaznaczał.
Działania PiS Kwaśniewski nazwał rewolucją. - Po 1989 roku Polska przyjęła drogę ewolucyjną, nie rewolucyjną. W 2015
roku PiS proponuje nam rewolucję, której
nie jestem zwolennikiem - mówił. - To
zdjęcie wszystkich zasłon o kompromisie,
z którymi mieliśmy do czynienia w kampanii. Mamy projekt zniszczenia III RP.
Byłem 10 lat prezydentem, jestem współtwórcą Konstytucji i się z tym nie zgadzam. I tak trzymać jednak ON zawsze ma
rację:
Kwaśniewski dodał, że nad Konstytucją
pracował również Tadeusz Mazowiecki
oraz konsultował ją Kościół. W jego ocenie
nie ma dziś w Polsce nikogo, kto byłby
gotowy budować taki kompromis. - Widzę
jedynie tych, którzy mogliby ją narzucić zaznaczał.
Zdaniem Kwaśniewskiego PiS osiągnął

A

A

7

swój cel, bo Trybunał jest sparaliżowany
na lata. - To wyrwanie bardzo ważnego
elementu ustroju. To dopiero początek.
Potem będzie służba cywilna, dyplomacja,
media publiczne. Założenie jest proste:
rewolucja musi się dokonać - komentował
były prezydent.
pytania nasuwają się same: Jakim
chorym człowiekiem trzeba być żeby
coś takiego napisać. Ileż trzeba mieć w
sobie czegoś niewyobrażalnie złego żeby
tak potwornie zakłamywać przeszłość.
PRL był państwem legalnym. Przez prawie
50 lat żyli w nim normalni ludzie, pracując, służąc w wojsku, milicji, pracując w
urzędach, szkołach, szpitalach, placówkach naukowych itd. Nikt się nikomu nie
zaprzedawał, po prostu żyliśmy i pracowaliśmy w takim kraju jaki był i innego nie
znaliśmy. Jak można po następnych 26
latach od nowa zaczynać niszczyć życie
ludziom, niczemu nie winnym. Trzeba zacząć leczyć chorych z urojonej nienawiści.
Należy rozliczyć- styropianowych złodziei.
Tych, co za bezcen rozdali przedsiębiorstwa polskie.
Takie jak np. PZU (to Holendrom).Hutę
Katowice- hindusowi. Więcej szkód Polsce
wyrządziła klika po 1989 roku, niż PZPR
(oni przynajmniej odbudowali Polskę z
gruzów,
po
niemieckim
6
letnim
"panowaniu"). Odbudowali na tyle skutecznie, że klika po 1989 roku miała co
"prywatyzować. "Oj , warto byłoby sprawdzić konta zagraniczne. Szwajcarzy i inni
pewnie nie pozwolą.6000 samobójstw w
skali roku w Polsce (najwięcej w Europie)
to efekt już tych nowych rządów , a nie
PZPR.O milionach emigrantów , nie wspomnę.
to więcej zaszkodził ojczyźnie PZPR,
czy bezwzględne, chciwe bandziory po
1989 roku
W czasie wojny walczące z Niemcami małopolskie AK wydało wyrok śmierci na
bandytę Kurasia, późniejszego pierwszego
po wojnie komendanta UB w Nowym Targu a jeszcze późniejszego "wyklętego" partyzanta Ognia. Za IV RP opanowane przez
kaczyzm małopolskie kombatanctwo AK
wraz z PIS-em i IPN-em wystawili
„Ogniowi” w Zakopanem pomnik. Tylko
dlaczego aż 100 kilometrów od miejsc
gdzie działał. Czyżby się bali że w czasie
odsłonięcia pomnika miejscowa ludność
pamiętająca morderstwa Ognia mogła by
znieważyć i dotkliwie pobić dostojne PI-
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Sowskie immunitety? W zamian za to mamy darmowe ZUS-y i leczenie:
Jedyne co fajne to na wczasach można
czuć się swobodnie , jedyne skrępowanie
to ceny sezonowych produktów , za to
„dymanie„ jest darmowe i daj Boże zdrowie Panu Rysiowi, aby maił jak najdłużej
kompresję:
oje dyskusje opisywano w różny sposób, a jedno z nich to: Oj święte słowa napisałeś, to grupa chorych z nienawiści opętańców chce rozliczać ludzi którzy
dla tego kraju pracowali w realiach jakie
były. Wykluczam tu wszelkich takich jakich było w aparacie bezpieczeństwa
szczególnie w latach 45-55 kiedy to mordowali faktycznie wielu niewinnych ludzi,
ale potem nikt nie mordował opozycjonistów. Skąd te pryki się biorą aby rozliczać
za lata 60.70, czy też 80-te, pracujących
uczciwie i żyjących w tym, bądź co bądź
co naszym Kraju. Kraju uznawanym przez
cały świat, osiągającym znaczne sukcesy.
Po ZSRR byliśmy najpotężniejszym krajem
w sferze Demoludów. Dziś. szkoda słów.
Co oni chcą udowodnić i komu. Podkreślić
należy, że nawet Papież każdorazowo po
swoich 4-ech wizytach udzielał służbom
bezpieczeństwa, na które oni tak wymiotnie reagują, dozgonnych odpustów, a
przecież jest to obecnie ich święty. To szaleństwo.
ednak cos tam się kroi pozytywnie bowiem nawet zagraniczne media w szczególności niemieckie atakują PiS bo zagraniczne kraje stracą gigantyczne zysk, które zarabiali w Polsce kosztem społeczeństwa polskiego. Stracą niemieckie , francuskie, włoskie banki (dzięki repolonizacji) , stracą supermarkety zagraniczne (nie
płacili podatku, a teraz będą, mimo że ceny w Polsce nie są w tych marketach niższe) zagranica była zadowolona gdy PO i
SLD likwidowała zakłady w Polsce , czyli
konkurencje, lub przejmowała zakłady
podwyższając cenę. Dziś PiS dowalić
„marketom”, dzięki temu miliardy maja
zostać w polskich zakładach, a nie we
francuskich, niemieckich. Takie decyzje
powodują wściekłość Francuzów czy
Niemców, którzy zarabiali kosztem polskiego społeczeństwa. To było by słuszne
w interesie nas, Polaków, ale czy będzie
spełnione do końca, czy nie okaże się, że
jest to kolejna nie spełniona obiecanka??!!
Trudno jak to „oni” mówią: :Idzie nowe” i
przynajmniej nasi następcy będą mieli
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lepiej.
I co jest chyba w naszej rzeczywistości
najważniejsze: aby nie zapominać o jednym bowiem:
P.S. Konkluzja nasuwa się sama z siebie,
bowiem to logika i przysłowiowe dostanie
w d. zadecyduje, że przy następnych wyborach
być
może
nasze
kochane
„społeczeństwo” nawet to „moherowe” kierować się będzie następująca zasadą: i w
żadnym wypadku nie wolno zasłaniać się
teorią 4 razy „Nie” (rysunku nie opublikowano - jjk):
Nauczeni doświadczeniem ostatnich lat z
pewnością nasze zaufanie do naszych demokratycznie wybranych reprezentantów
przyjmie realne wyobrażenie o ich prawdomówności, chociaż niekiedy przyjmuje
to takie formy.

empirycznie, że: „Z głodu nikt się nie
zes…”. A tym samym sylwetki nasze z
pewnością ulegną definitywnej poprawie,
chociaż do „perpetum mobile” będzie nam
daleko, ale zawsze warto żyć daleko od
polityki w myśl zasady: „lepiej być zdrowym, wesołym i bogatym niż biednym
chorym i złym.
Zebrałem cytaty i odrobinę dobarwiłem:
Ja. Bohdan Makowski s Władysława
Redakcja uznała, że „dobarwienie” cytatów okazało się być zbyt intensywne, stąd
tylko końcowy akcent „barwny”. - przypis
JKK

A jedno co powinno nas cieszy to teoria ,
co prawda nie sprawdzona naukowa ale

Spotkanie Noworoczne z nagrodami św. Brunona



Uroczyste wręczenie dorocznych nagród
św. Brunona odbyło się 7 stycznia na

Spotkaniu Noworocznym w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku.


N

Winiarczyk, Koło PSOUU w Giżycku
Społecznik 2016 – Bohdan Makowski, pasjonat historii - na zdjęciu poniżej.
Ambasador Giżycka 2016 – Łukasz
Broź, zawodnik Legii Warszawa
Pomysł 2016 – Mazurskie Targi
Sportów Wodnych, Zbigniew Jatkowski

agrody św. Brunona to inicjatywa burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza. Przyznane zostały pierwszy raz. Kan- Za: http://gizycko.wm.pl/326956,Spotkaniedydatów do nagród zgłaszali mieszkańcy
Noworoczne-z-nagrodami-sworaz burmistrz miasta. Wyboru laureatów Brunona.html#ixzz3wrjOL7IU
dokonała specjalna kapituła.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni 7 stycznia
na Spotkaniu Noworocznym samorządowców, przedstawicieli Kościoła, instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych
zorganizowanym przez burmistrza miasta.







Nagrody otrzymali:
W dziedzinie Kultury – Parafia
Ewangelicko-Augsburska, pastor
Krystian Borkowski
W dziedzinie Sportu – Julia Szmit,
zawodniczka MBSW w Giżycko, aktualna mistrzyni świata w żeglarskiej
klasie 420
Gospodarka 2016 – OSM Giżycko,
prezes Szczepan Szumowski
Turystyka 2016 – Hotel St. Bruno,
dyrektor Paweł Sinica
Zdrowie 2016 – Marita Przedpełska-
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Nadal myślę optymistycznie
Nigdy nie traćmy nadziei, ona zawsze musi
umrzeć ostatnia.
am nie wiem kto jest autorem tej kwestii,
jednak w ostatnim czasie kołacze się mi
ona po moich rozkojarzonych myślach. Po
pierwsze: dopadła mnie kolejny raz, a w sumie
ciąg dalszy rozrywki pod tytułem choroba
wieńcowa. Osiem stendów, piąty raz koronarografia i jeszcze ciągnę. Po drugie to nadal mam
nadzieję obudzić się w normalnym Kraju, przynależeć to Stowarzyszenia normalnie funkcjonującego, w którym udział poszczególnych
członków ma na celu spełnienie sowich ambicji
i kulturalno-towarzyskich kontaktów i spotkań. Inne skądinąd przysłowie mówi „nadzieja
matką głupich”, jednak ja nadal pozostaje z
tym, może i naiwnym, przekonaniem. Może
rzeczywiście nie palę na wszystkie fajerki, lecz
jak mi się wydaje to jedynie z moją „pompką”
jest szansa na jej odrobinę naprawienia, co do
dalszego wątku mam , i co najbardziej boli wysoce uzasadnione wątpliwości.
kwestii obecnej polityki w Kraju nie
oczekuję rewelacji. I nie zamierzam rozwijać tematu, jedynie zawężę ją do funkcjonowania w obecnym systemie „lewicy” w ogólnym
pojecie. Dotychczasowe wyniki, a i poprzednie
były nie rewelacyjne w kwestii popularności tej
strony politycznej nawet ludziom o minimalnej
dozie samokrytycyzmu wydaje się, że najwyższa pora jest na dokonanie zmian na szczycie
Władzy „lewicy”. Najwyższa pora odejść już od
sterów władzy ludzi, delikatnie mówiąc, wypalonych politycznie. Czas na młode pokolenie,
na młodą krew. Z pewnością taką osobą nie
jest kolega Włodzimierz Czarzasty, a i jego
kontrkandydat Jerzy Wunderlich, też do awangardy młodzieżowej nie należy. Wzorem dawnych plemion funkcjonujących systemem teorii
Darwina „silny przeżyje” tworzono coś takiego,
taki system, gdzie wodzem plemienia zostawał
młody sprawny fizycznie bojownik ,kierujący
się niekiedy żywiołowością, instynktem przetrwana, zaś jako wsparcie posiadał starszyznę.
W tym momencie wielu moich ewentualnych
adwersarzy stwierdzi, ze to totalna bzdura, lecz
ja uważam, że skoro dotychczasowa polityka
„lewicy” a, zwłaszcza sukcesy polityczne można
najprościej mówiąc o kant D. rozbić, to i tak
nic nie stracimy, jak zastosujemy taki wariant
i być może okaże się on skuteczny. A jak widać
z relacji, słusznych obecnie politycznych, mediów, to właśnie taki czas nastał. Jest to odpowiedni moment aby zacząć politykę „lewicy” od
podstaw. Stać się alternatywnym ugrupowaniem opartym na normalności. Odrzucić kwestie: boskie, pseudo „racje stanu”, i tego typu
demagogie i brane z sufitu obiecanki i dyrdymały. Mając odrobinę czasu przygotować realny, a za razem normalny plan nie tyle uzdro-
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- ale czy to ma jakąś nadzieję?

wienia co zapobieganie dołowania nas, Polaków, bo wszystko do tego zmierza. Pani Beata
S. zwraca się do PO z apelem: „Dajcie nam
normalnie rządzić”!. Jak widać taka forma ich
poczynań jest normalnością. A skoro taka, to
warto przeanalizować za i przeciw kierunki
programowe w nurcie lewicowym i rozpocząć
kampanię właśnie „normalności”, aby za nie
cale 4 lata wystartować do wyborów z realnym
i wartościowym programem. Te pojedynczo
udzielane wywiady do mikrofonów i ujadanie
na taką czy inną decyzję obecnych władz nic
nie przynoszą, a jedynie w sumie ośmieszają
mających o sobie duże mniemanie wyeksploatowanych polityków. Najwyższy czas aby
„lewica” wreszcie obudziła się i zaczęła myśleć
racjonalnie, a nie, boje się użyć tego określenia, ambicjonalnie, ale w stosunku do ambicji
tak zwanej „wierchuszki lewicowej”.
ruga kwestia, co do której mam jeszcze
nadzieję o jej spełnienie, jest ustabilizowanie polityki wewnętrznej w łonie naszego Stowarzyszenia. Z ubolewaniem, a raczej z wielką
skruchą przyznam się, iż osobiście sam przyłączałem się do tej naszej wewnętrznej wojenki.
Soory, więcej nie będę. Jednocześnie apeluję
do wszystkich Koleżanek i Kolegów. Dajmy
spokój tym podjazdowym przepychankom. Wybory za dwa lata. Przygotujmy się do nich w
sposób rzeczowy. Nie tworzony precedensów,
które w późniejszym czasie nie tylko będą stanowiły powody do różnych rozwarstwień w naszym gronie, ale co jest najbardziej przykre
ośmieszą nasze środowisko na zewnątrz. W
chwili obecnej odbierani jesteśmy (dobrze, że
chociaż tyle) jako nie liczący się w sumie relikt
przeszłości. Wystarczy , że minister sprawiedliwości + Beata K. i inni z ich partii w celu znalezienia kasy na 500+ lub dla kombatantów
(do tworzenia których niechcący przyczyniliśmy się*) złoży wniosek o obcięciu emerytur
dla służb mundurowych. I co?! I kicha! Nikt
nas nie obroni nawet w porąbanym Strassburgu będzie to okrzyknięte jako sprawiedliwość
społeczna. I znowu będzie deja vu , a nam w
plecy. Dla tego też musimy skonsolidować się,
zewrzeć szeregi, nie siedzieć w domu przed
telewizorem i przy okazji go opluwając. Trzeba
przypominać o swoim jestestwie. W kupie siła.
Wielokrotnie o to apelowałem. Ale jak to mówią: grochem o ścianę .
aka prosta kwestia jak spotkanie nazwijmy
je opłatkowe, a w sumie jaka by to nie była
intencja powinno przyciągnąć szersze grono
naszych Koleżanek i Kolegów. Teoretycznie tak,
a przybyło: Łącznie na Koło liczące bez mała
100 członków 23 osoby. Jak sądzimy warto się
spotkać choćby w tym celu, aby dowiedzieć się
co z nami będzie, co sadzą o nas inni w kwe-
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(Ciąg dalszy na stronie 18)
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(Ciąg dalszy ze strony 17)

Mówić aby tylko mówić to tylko my potrafimy, a konkretów jak nie było tak i nie ma, to po co wobec tego
w ogóle mówić?!
stiach nas dotyczących. Inny przykład z ostatniej chwili (16.01.br) Wyjazd do Warszawy, do
Teatru Buffo, jak zgryźliwi nazywają w celu
„odchamienia się”, posiorbania Kultury przez
duże „K”. Pojechało 3 emerytów z żonami na
autobus 48-osmio osobowy, (Impreza organizowana w ramach Koła PTTK „Kormoran” przy
KPP w Giżycku). I to jest problem, a w sumie
jeden z wielu ale najważniejszy.
całym szacunkiem dla Kolegi Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
Odniosę się w dwóch słowach do jego zaleceń.
Zobowiązał on Komisje Rewizyjne poszczególnych Kół do opracowania planu pracy i regulaminu wewnętrznego tych że Komisji, plus
minus na dwie strony. Moja Komisja przygotowała plan pracy składający się z trzech punktów. I naszym zdaniem, Zarządu Koła jest to
wystarczające. My nie zamierzamy systemem
Parkinsona tworzyć biurokrację, kwitki, sprawozdania same w sobie i dla siebie. To na pewno nie przysporzy nam nowych członków. A
wszystko to czynią osoby na warunkach, jak to
się dziś mówi non profit. W tym momencie z
pewnością otrzymam odpowiedź, ze jesteśmy
Organizacją Pożytku Publicznego, Jesteśmy
Stowarzyszeniem zgłoszonym w KRS itd. i obowiązują w tej kwestii pewne wymogi formalne.
Zgadzam się, lecz w tym momencie to wszystko
działa w obie strony.
jednym z elementów naszej działalności,
o czym mówiłem i pisałem wielokrotnie
jest dokumentowanie naszej przeszłości. Te
nasze lokalne historie, te nasze lokalne dowody naszego udziału w tworzeniu odbudowującej się z popiołów Polski zebrane w całość, tworzą niekwestionowane dowody naszych zasług.
Tak się dziej, że w chwili obecnej jedynym autorytetem w tworzeniu ich zdaniem autentycznej historii jest IPN (Instytut Nienawiści Narodowej?!). I to właśnie nasz wkład w dokumentowaniu tej naszej przeszłości, autentycznej,
nie zakłamanej, w oparciu o wspomnienia ludzi żyjących (przykro powiedzieć jeszcze) stanowić może za ileś tam lat (oby jak najszybciej)
przyczynek do odtworzenia tego co było prawdziwe. W naszej polskiej egzystencji byłby to
kolejny zakręt, ale o tyle bolący, że zgotowany
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Ostatni Inspektor d/s ORMO Komendy Powiatowej
MO w Giżycku M. Mazurek z funkcji wraz ze sztandarem tej formacji. Kto jeszcze o nich pamięta ?
przez nas, samych Polaków.
W celu realizacji powyższego zwróciłem się z
sugestią o wsparcie finansowe na zakup przez
Koła terenowe podstawowego sprzętu w postaci
komputerów i drukarek. Poruszając ten temat
na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego otrzymałem obietnicę od Członka Zarządu Głównego otrzymania dotacji w ramach OPP . Warunkiem była faktura na zakup wspomnianego
sprzętu. Komputer kupiliśmy za własne pieniądze. Faktura wysłana za pośrednictwem ZW w
Olsztynie. Coś tam na nim piszemy. Mamy
swoją
skrzynkę
E-mailową
(serp.gizycko@o2.pl). Obecnie w ramach planu
pracy na 2016 rok zamierzamy prowadzić nawet podstawowy kurs posługiwania się komputerem, w tym Internetem (jest taki program
edukacyjny „50+ przed elektronicznym wykluczeniem”). No tak, ale od grudnia 2014 roku z
obiecanych pieniędzy nic nie dostaliśmy. Natomiast dostajemy kolejne apele o wpłacanie tego
symbolicznego procenta. W sumie pal go licho
te pieniądze, lecz istotną kwestią w tym temacie jest fakt podejścia do zagadnienia dokumentowania przeszłości. W swoich artykułach
od 2010 roku sugerowałem zorganizowanie
różnej maści konkursów, wspomnień, dokumentacji zdjęciowych. Jakoś nie mogłem tego
znaleźć w naszych biuletynach. Te imprezy
wyjazdowe, wycieczki, spotkania i zabawy, a
nawet relacje z posiedzeń Zarządów wojewódzkich, a nawet Zarządu Głównego winny stanowić w tych naszych branżowych przekazach
minimalny procent. Zaś dominować powinny
te dowody naszego jestestwa.
Parafrazując znane powiedzenie należy pamiętać o bardzo istotnym fakcie: Śpieszmy się dokumentować wspomnienia naszych Koleżanek
(Ciąg dalszy na stronie 19)
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Z braku papieru do pisania w Komendzie Miejskiej
MO w Łuczanach obecnie Giżycko wykorzystywano
jednostronnie zapisane poniemieckie dokumenty.
i Kolegów oni tak szybko odchodzą z naszych
szeregów. Prze 6 lat mojego kontaktu z naszym
miesięcznikiem OBI w swoich artykułach zawsze, nawet mimo chodem poruszałem tego typu tematy. Chodzenia z podniesiona głową, nie
wstydzenia się tego, ze byłem funkcjonariuszem MO, SB a nawet Politrukiem. Osobiście
uważałem wtedy w trakcie służby i dziś jako
emeryt nadal tak uważam, że to co czyniłem,
czyniłem dla Kraju i nikt mnie nie przekona, że
byłem sowieckim sprzedawczykiem, zdrajcą.
Apelowałem o niepoduszczaniu do waśni w
naszym łonie. Do odrzucania podziałów, które
sztucznie tworzono w celu rozbicia nas od
środka. Jakoś do tej pory udawało się przetrwać to beż większych i istotnych wydarzeń. I
tak trzymać. Jednak to nie wystarczy , nadal
musimy zacieśniać nasze szeregi, przyciągać
młodych emerytów, naszych następców. Nadal
oferować swoją pomoc i wspierać naszych
młodszych Kolegów w jakże trudnej ich służbie. I nadal jesteśmy w stanie czynić to godnie
i z oddaniem dla Kraju, nie w celu podlizania
się politykom nie zależnie o reprezentowanych
przez nich opcji politycznych . Wymaga to jednak konsekwentnej realizacji ścieżki (już nie
mówię nawet o drodze) ustalonej dla nas
wszystkich. Zaprzestania wewnętrznych waśni
i jątrzeń. Pamiętajmy o tym co mówi nasze luStare kroniki, pamiętniki zawsze wzbudzały ciekawość
oglądających. Konkursy kto znajduje się na danym
zdjęciu mogą rozgrywać się w nieskończoność.

dowe powiedzenie: Posiadanie miękkiego serca
należy równoważyć twardością d… .
Zaczyna się kolejny rok pracy.. Zimowe wieczory pozwalają na skrystalizowanie sowich
poglądów i do przodu. Nie poddawajmy się .
Pozdrawiam B.M. s. Władysława
PS.
1° Osobiście poza informacjami na temat
gdzie, co, kiedy i w jakim składzie, odbyło się,
pragnął bym otrzymać odpowiedź na tak wielokrotnie powielane przeze mnie pytanie : co robić oby odessać od fotela i telewizora wyalienowane z naszego środowiska Koleżanki i Kolegów. To jest priorytetowe zagadnie. Lecz do tej
pory nie znalazłem na nie sensownej odpowiedzi.
2° Koło nasze posiada Mini Izbę Pamięci, gdzie
na powierzchni 20 metrach kwadratowych
znajduje się, już można tak powiedzieć niezliczona ilość dokumentów, eksponatów z naszej
Milicyjnej przeszłości i doby obecnej. Marzy się
nam większy lokal (mamy taki przez Komendanta A. Mazurka przyobiecany) i być może
ilość eksponatów powiększy się.
* Legendy antykomunistycznych „bohaterów”
wywodzą się z faktu umieszenia przy ich nazwiskach przez f-szy SB zapisów w postaci:
„Nie opuścił zbiegowiska mimo wezwań MO”,
„Wznosił wrogie okrzyki”, „Wystawił transparent o treści antypaństwowej”, „Podjął działania prowadzące do wywołania niepokoju publicznego”, „ posiadał ulotkę o wrogiej politycznie treści”. itp. Inni pomimo , jak oni twierdzą
prowadzonej działalności opozycyjnej mieli
zapisy , które w obecnej chwili nie koniecznie
kwalifikują
ich
do
grona
etosowych
„bohaterów: „z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności” sprawę prowadzoną przez SB
umarzano. O zgrozo !! Taki zapis figuruje w
aktach Jarosława K. z dnia 10 września 1979
roku. Wnioski z tego proszę wyciągnąć sobie
samemu na bazie własnych refleksji. Zaś z
demokracją liczyć się trzeba.
Bohdan Makowski

1 % PODATKU DLA SEIRP

Od stycznia 2016 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od
należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2015 r. stosownego wniosku zawierającego
informacje:
nazwa OPP:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

nr rejestracji OPP w

KRS: 0000043188
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:

98 2030 0045 1110 0000 0412 7340
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Opłatek w Bartoszycach

W

imieniu Zarządu Koła SEiRP w Bartoszycach informuje, że w dniu 11.12.2015r.
zorganizowaliśmy Spotkanie IntegracyjnoOpłatkowe w lokalu „ Kuchnia Polska” przy ul.
Kętrzyńskiej w Bartoszycach. Podczas spotkania wręczono odznaki „ Za zasługi dla SE i RP”
z dyplomem dla Barbary Szydłowskiej i Krzysztofa Kwiecińskiego.
Ponadto wręczono pamiątkowe medale „ XXVlecia SE i RP” dla n.w osób: Mieczysław Kubeł,
Wiesław Bernatowicz , Kazimierz Sudujko, Janusz Pasjak, Tadeusz Sołodki, Witold Czerniawski. Wcześniej w KPP w Bartoszycach wręczono medal dla V-ce Prezesa Koła Henryka

Słodkiego, który nie mógł być obecny na tym
spotkaniu z uwagi na stan zdrowia.
Również wcześniej w Starostwie Powiatowym w
Bartoszycach został wręczony medal dla Starosty Powiatu Bartoszyckiego Pana Wojciecha
Prorockiego.
Na spotkanie został zaproszony Burmistrz Bartoszyc Pan Piotr Petrykowski, który z przyczyn
służbowych nie mógł uczestniczyć w naszym
spotkaniu. Medal „ XXV-lecia SE i RP” zostanie
wręczony w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
Spotkanie upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Udział wzięło 21 członków Koła.
Henryk Biculewicz - prezes

W dniach 20 – 21 kwietnia 2016 roku, my emeryci policyjni ze Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów przy KPP w Szczytnie oraz zaprzyjaźnieni wędkarze ze
Szczytna i Olsztyna, wybieramy się na 2-dniową

wyprawę wędkarską na duńską wyspę Bornholm.

Wypływamy z Kołobrzegu na kutrze „Athlon” (do obejrzenia na YouTube).
Wyjazd ze Szczytna 19 kwietnia 2016 roku około godz. 14.00. Wypłynięcie z Kołobrzegu w godz. 22.00-24.00.
Powrót do Kołobrzegu 21 kwietnia 2016 roku ok. godz. 18.00, planowany powrót do
Szczytna 22 kwietnia 2016 roku około godziny 02.00.
Koszt wyprawy to ok. 750 złotych (kuter z całym dobrodziejstwem + licencja do połowu na wodach duńskich +
transport).

Posiadamy 2 (dwa)
wolne miejsca.
Kontakt.
Roman Żokowski
tel. 693 488 766,
e-mail zokos@onet.eu
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radycją stały się już „Spotkania Opłatkowe” członków koła SEiRP w Mrągowie. Ostatnie miało miejsce w dniu
19.12.2015r. w restauracji „Magnez” w
Mrągowie. W części oficjalnej spotkania
przewodniczący koła kol. Tadeusz Malinowski złożył okolicznościowe życzenia.
Kolejna część spotkania upłynęła na wyróżnieniu najbardziej aktywnych członków. Za pracę społeczną dla policyjnych
emerytów i rencistów: koleżanka Krystyna
Jarmałkowicz, kolega Edward Paga, Mirosław Piersa, Bogdan Orłowski i Janusz
Oleszkiewicz, zostali wyróżnieni dyplomami i odznaczeniami „Za zasługi dla
SEiRP”. Natomiast kolega Tadeusz Kluczyk, Stanisław Ścibek i Adam Krąciewski
zostali uhonorowani okolicznościowymi
medalami 35-lecia SEiRP. W czasie spotkania podzielono się opłatkiem i złożono
sobie życzenia. Nie zabrakło na spotkaniu
Mikołaj, który wręczył grzecznym biesiadnikom prezenty. Był czas na rozmowę w
miłej atmosferze przy wigilijnym stole.
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Spotkanie umilił występ zaprzyjaźnionego
zespołu muzycznego, który zagrał i zaśpiewał znane i mniej znane kolędy i pastorałki.
Tekst i zdjęcia Edward Paga.
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KOŁO NR 10 W BRZEGU

W

dniu 9 stycznia 2016 r. w Restauracji „Mario” odbyło się coroczne rodzinne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 10 w Brzegu. W spotkaniu udział wziął kapelan policji ks. prałat Bolesław Robaczek, zaprzyjaźnieni prezesi kół emerytów mundurowych z terenu
Brzegu: ZEiRP RP Andrzej Zawiślak,
Związku Wojska Polskiego Stanisław Organ i KZEiR SW Koła Terenowego ZK w
Brzegu Wiesław Sowiżral, członek Głównej
Komisji Rewizyjnej przy ZG SEiRP w Warszawie Marian Zielski oraz liczne grono
członków stowarzyszenia z terenu Brzegu
wraz z osobami najbliższymi. W spotkaniu
uczestniczyło łącznie 58 osób. Imprezę
poprowadził prezes Koła nr 10 Emilian
Garbula.

Po wzajemnych życzeniach przy opłatku
wigilijnym uczestnicy spotkania przy muzyce Pawła Tkocza z Brzegu bawili się do
godz. 4,00 dnia następnego. Uroczystość
była okazją do spotkania z koleżankami i
kolegami, odświeżenia znajomości, wymiany poglądów, powspominania minionego
czasu i podzielenia się troskami dnia dzisiejszego.
rzecznik prasowy Koła nr 10
Zbigniew Pasternak
foto - Jerzy Kujawski

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE. KOŁO NR 10 W BRZEGU

W

dniu 13.01.2016 r od godz. 16.00 w świetlicy ZK w Brzegu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Nr 10 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Brzegu. Na zebranie zaproszeni zostali goście: Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Arkadiusz Bieda, Dyrektor ZK w Brzegu płk Henryk Knera, Prezes
WOPR w Brzegu Janusz Głowik, Prezes ZW SEiRP w Opolu z s. w Nysie Henryk Szczotka, członek GKR ZG SEiRP w Warszawie Marian Zielski. W zebraniu wzięło udział 85 %
stanu członków
rezes Koła Emilian Garbula przedłożył sprawozdanie z działalności koła za 2015
r. oraz Plan Pracy na 2016r. Skarbnik Czesław Czekaj złożył sprawozdanie finansowe i preliminarz wydatków na 2016 r, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła złożyła
Halina Kostańska.
ebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi i przekazali mu do realizacji Plan
Pracy na 2016 r. oraz wypływające ze sprawozdania zadania. Komisja Uchwał i
wniosków pod przewodnictwem Lecha Stadnika poddała pod głosowanie uchwały, które
zebrani jednogłośnie podjęli. W 2015 r. z funduszu socjalnego skorzystało 142 członków na sumę 120251 zł, a od 2008 r do 2015 w sumie z pomocy skorzystało 572 członków na sumę 461104 zł.
odczas dyskusji głos zabrał Prezes ZW SE i RP w Opolu z s. w Nysie Henryk Szczotka, który pogratulował Zarządowi oraz członkom osiągniętych wyników i życzył dalszych sukcesów w 2016 r. Życzenia dla członków koła złożył też Dyrektor Zakładu Karnego i Prezes WOPR. Prezes Koła Emilian Garbula wspólnie z Henrykiem Szczotką wręczyli wyróżnienia. Odznakę Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem otrzymał insp. Arkadiusz
Bieda - Komendant Powiatowy Policji
w Brzegu, płk Henryk Knera - Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu, Janusz Głowik - Prezes WOPR w Brzegu oraz Władysław Czuczwara – wiceprezes Koła ds. Socjalnych SEiRP
w Brzegu.
Na koniec Prezes Emilian Garbula
podziękował zaproszonym gościom i
członkom za wzięcie udziału w Walnym Zebraniu.

P
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Uroczyste zebranie ZW SEiRP w Gdańsku.

W

dniu 29 grudnia 2015r o godz.
11.00 w świetlicy Komendy Miejskiej
Policji w Sopocie odbyło się ostatnie w tym
roku uroczyste zebranie ZW SEiRP w
Gdańsku z/s w Gdyni, które prowadził
prezes Jan Pietruszewski. Z pośród zaproszonych gości w pierwszej części tzw. roboczej, udział wziął prałat ks. dr Bogus ł a w
Głodowski - kap e l a n
g d a ń skiej policji zaś
w drugiej
tzw. oficjalnej
części zebrania udział wzięło kierownictwo
komendy Miejskiej Policji w Sopocie w
osobach insp. Piotr Bolin - Komendanta
Miejskiego Policji w Sopocie i jego zastępcy nadkom. Michała Biedrawa. Miłym i
uroczystym akcentem zebrania było wręczenie odznak " Za Wybitne Osiągnięcia
dla SEiRP" Tadeuszowi Ostrowskiemu członka Koła w Malborku oraz " Za zasługi
dla SEiRP" z Dyplomem kol. Jerzemu Sekule -prezes Koła w Malborku a także medalu XXV -lecia powołania Stowarzyszenia
kol. Joannie Jarczak - skarbniczki ZW
SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.
rezes Jan Pietruszewski złożył informacje z przebiegu uroczystości i spotkań
z okazji Jubileuszu XXV rocznicy powstania SEiRP, zagadnień z Zebrania Zarządu
Głównego w Legionowie a także dot. spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku z seniorami i spotkań świąteczno - wigilijnych. W krótkim zarysie

P
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omówił spotkanie, które odbyło się w Krynicy, w której udział brał nowo powołany
Komendant Główny Policji insp. Zbigniew
Maj. Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec przedstawił informację dot. planu
pracy ZW na 2016r , zaś kol. Erwin Bruggemanna - wiceprezes ZW przedstawił
planowane na rok 2016 wycieczki do
W ł o c h
o r a z
Bornholmu,
a
kol. Joa n n a
Jarczak skarbnik
ZW złożyła informacje dot. gospodarki finansowej. Podjęto
kilka uchwał m.in. o nadaniu Tytułu Honorowego "Za Zasługi dla SEiRP" kol. Zygmuntowi Szymczakowi, a także o nadanie
Medalu "XXV Lecia SEiRP" Za Zasługi dla
SEiRP wraz z podziękowaniem nadinsp.
Wojciechowi Sobczak - Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku.
Insp. Piotr Bolin - komendant Miejski Policji w Sopocie zabierając głos podziękował
za zaproszenie i złożył noworoczne życzenia. Zaś ks. dr prałat Bogusław Głodowski
- kapelan Policji wygłosił słowo boże, następnie po odśpiewaniu kolędy, łamiąc się
opłatkiem, złożył życzenia noworoczne.
Obrady zakończyły się złożeniem sobie
życzeń noworocznych, dzieląc się opłatkiem.
Tekst i zdjęcia
Henryk Kaźmierski
rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku
z siedzibą w Gdyni
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ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SPOTKANIE
CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

W
S

dniu 17 grudnia 2015 roku w Domu Nauczyciela ,,Belfer" w Sopocie
miejscowe Koło
EiRP zorganizowało zebranie połączone
ze spotkaniem integracyjno świątecznym, na które przybyli członkowie
Koła SEiRP i zaproszeni goście w osobach
Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie
insp. Piotra Bolina i jego zastępcy nadkom. Michała Biedrawę oraz Prezesa ZW
SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jana
Pietruszewskiego.
ebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w
Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, który
na wstępie powitał zaproszonych gości i
pozostałych uczestników spotkania oraz
uczczono chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie kolegów. Następnie Prezes
Koła złożył sprawozdanie z działalności w
bieżącym roku. W trakcie spotkania w poczet członków przyjęto jedną osobę.
Następnie głos zabrał Komendant Miejski
Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin, który w
ciepłych słowach powitał emerytów, jako

Z
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nowy komendant, obiecując, że w każdej
możliwej chwili drzwi do jego gabinetu dla
emerytów będą otwarte, oraz złożył nam
życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie głos zabrał Prezes ZW SEiRP kol. Jan
Pietruszewski. Po części oficjalnej zajęliśmy się częścią rozrywkową i wspomnieniami żegnając się w późnych godzinach
wieczornych i zapraszając do następnego
spotkania.
Tekst.A.Kurszewski
,zdjęcia K.Czabrowski.
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W

dniu 11.12.2015 r. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych.
W obradach uczestniczyli:

Wiceprezes Zarządu Głównego Zdzisław Pietryka,

Rzecznik Prasowy i zarazem Skarbnik ZG Zdzisław Bartula,

Prezes ZW SEiRP w Gorzowie Wlkp.
Gabriela Lubańska,

Wiceprezes ZW SEiRP w Gorzowie
Wlkp. Zygmunt Magniewski,

Przewodnicząca Klubu Tkaniny Artystycznej „ANNA” Anna Brożek,

Przewodniczący Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Maciej Siemiątkowski,

Prezesi Kół terenowych SEiRP oraz
ścisłe Prezydium ZO.

O

brady otworzył Prezes ZO SEiRP w
Zielonej Górze Jan Papis, który po
powitaniu gości przedstawił porządek obrad. Pierwszym punktem było uroczyste
wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów
najlepszym korespondentom terenowym,
wśród których znaleźli się: 1 miejsce – Janina Ewa Kowalaszek, 2 miejsce - Zofia
Der, a 3 miejsce - Tadeusz Trzos. Było też
wyróżnienie w kategorii publikacji profe-
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sjonalnych zdjęć autorskich dla Eugeniusza Czerwińskiego. Wręczenia nagród dokonali Prezes ZO Jan Papis i I Wiceprezes
ZG Zdzisław Pietryka.
dalszej części obrad Prezes ZO
przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium i ZO za rok 2015 r. a
Skarbnik ZO Danuta Stańczyk informację
o realizacji planu finansowego i założenia
do planu na 2016 r., Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez OKR przedstawił Maciej Siemiątkowski a projekt Planu pracy na 2016 r. Józef Der.
yskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami była rzeczowa i merytoryczna, w której udział wzięli także zaproszeni goście. I Wiceprezes ZG Z. Pietryka
szeroko omówił i odpowiadał na pytania w
sprawie
zasad
wprowadzania
od
1.01.2016 r. programu ubezpieczeniowego
„EMERYT 2016”

W

D

Obrady zakończyło złożenie życzeń świątecznych przez Prezesa ZO Jana Papisa i
wspólne zdjęcie pamiątkowe.
Tekst:
Zbigniew Kobryń
Rzecznik Prasowy. ZO
Zdjęcia:
Zdzisław Bartula
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SPOTKANIE WIGILIJNE W SEiRPol.
PRZY WSPol. SZCZYTNO

W

dniu 18 grudnia 2015 r. członkowie
i ich rodziny Koła SEiRPol. przy
WSPol. uczestniczyli w wieczorze wigilijno
- opłatkowym. Na miejscu spotkania zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin przywitał Prezes Zarządu Ryszard Gidziński, a wśród nich
mł.insp. Pawła Ciszka - przedstawiciela
kierownictwa WSPol. i kapelana pomocniczego WSPol. Andrzeja Preussa.
astępnie po przekazaniu ważnych organizacyjnych informacji, Prezes złożył serdeczne świąteczne i noworoczne
życzenia. Z kolei zaproszeni goście zabrali
głos, składając życzenia w swoim i reprezentowanych przez nich przedstawicieli,
łamiąc się opłatkiem.
2015 r. były rocznice związane z
powstaniem SE i RP. W związku z
tym na wniosek Zarządu Koła Ryszard
Gidziński wręczył siedemnastu członkom
Koła nr 22 przy WSPol. Medale XXV lecia
powstania Stowarzyszenia.
ebrani na spotkaniu w przyjaznej i
podniosłej atmosferze przy dźwiękach
kolęd dzieląc się opłatkiem składali sobie
nawzajem indywidualne życzenia. Częstując się tradycyjnymi potrawami oraz herbatą i kawą rozbrzmiewał gwar prowadzonych rozmów uczestników spotkania. Do
następnego spotkania.

N

W

Z
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Co stanieje, co zdrożeje w 2016.
ŻYWNOŚĆ
Prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że w pierwszej połowie
roku gwałtownych podwyżek nie będzie. –
Konsumujemy w tym czasie produkty roślinne zebrane w roku ubiegłym, więc ceny owoców, warzyw, zbóż, tłuszczów roślinnych mogą się utrzymać na poziomie z
zeszłego roku. Nie należy zapominać, że
ceny żywności uzależnione są też od kursu dolara, warunków atmosferycznych i
cen paliw. A to wszystko jest trudne do
przewidzenia. Generalnie rzecz biorąc, nie
spodziewam się skoku cen o więcej niż 2
proc. – mówi.
Mleko i nabiał (Cena bez zmian)
Cena dyktowana jest przez sytuację na
rynkach światowych. A tam mamy kryzys.
Ceny mleka są niskie, bo popyt przysiadł,
a podaż wzrasta (w Polsce większa produkcja, bo nie ma już unijnych ograniczeń). – Dopiero w drugiej połowie roku
ceny mogą zacząć rosnąć, gdy część rolników ograniczy produkcję – mówi Jakub
Olipra, ekonomista banku Crédit Agricole.
Pieczywo (Cena bez zmian)
Ekonomiści spodziewają się dalszego
wzrostu nadpodaży zbóż na rynku, choć
same zbiory nie były najlepsze. To jeden z
efektów taniej ropy. – Po prostu mniej kukurydzy jest przerabiane na biopaliwa,
więcej zboże może być przeznaczone na
konsumpcję – mówi Olipra.
Drób (Zdrożeje)
Cena w Polsce jest wyraźnie niższa niż na
Zachodzie, gdzie duża część mięsa jest
eksportowana. To oznacza, że będą warunki, by te ceny podnosić. Kurze piersi
mogą być jednym z bardziej drożejących
towarów żywnościowych w tym roku.
Wieprzowina (Zdrożeje)
Zbliżamy się do momentu, kiedy cykl
świński wejdzie w fazę wzrostową. Gdy
ceny żywca były niskie, część hodowców
ograniczała liczbę zwierząt w chlewach.
Teraz mięso stanie się towarem lekko deficytowym, ceny będą rosły, ale pewnie dopiero w drugiej połowie roku.
Wołowina (Zdrożeje)
Gatunek mięsa już niemal zapomniany
przez Polaków. Jedzą go tylko koneserzy,
bo jest drogie i trudne w przygotowaniu. A
ponieważ jemy go mało, to raczej drożeje,
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niż tanieje. I tak znakomita większość
produkcji trafia na eksport.
Warzywa i owoce (Zdrożeją)
W skali całego roku warzywa i owoce będą
nieco droższe, bo w 2015 r. były gorsze
zbiory (m.in. z powodu suszy). Już teraz w
porównaniu z sytuacją rok temu mocno
drożeją ziemniaki. Pewnym pocieszeniem
jest to, że z powodu suszy najbardziej podrożały owoce jagodowe, które są marginalne w naszym jadłospisie.
Cukier (Zdrożeje)
Na ceny cukru wpływ ma ostatnio głównie pogoda, np. z powodu większych opadów w Brazylii produkcja cukru będzie
niższa. A to od razu pcha ceny w górę. –
Wśród produktów analizowanych przez
FAO cukier jest jedynym, który drożeje –
mówi ekonomista Crédit Agricole. Jego
zdaniem tegoroczny wzrost cen może wynieść kilkanaście procent.
W ślad za cukrem drożeć też będą wszelkie słodycze, słodzone napoje, ciasta,
przekąski. Słodycze będą droższe także z
tego powodu, że drożeje kakao.
PRĄD I GAZ
Prąd (Stanieje)
Polskie prawo ciągle wymaga, aby grupy
energetyczne PGE, Enea, Tauron i Energa
przedstawiały Urzędowi Regulacji Energetyki do zatwierdzenia taryfy za sprzedaż
energii elektrycznej i jej dostarczanie, czyli
dystrybucję (w rachunku te składowe rozkładają się mniej więcej po połowie). Można podejrzewać, że firmy energetyczne
wnioskowały do URE o podwyżki, ale ten
się nie zgodził, a nawet będzie taniej. W
2016 r. przeciętne gospodarstwo domowe
zapłaci za energię elektryczną od 12 do 22
zł mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że
miesięczne rachunki będą od 1 do 2 zł
netto mniejsze.
Największą obniżkę dostaną klienci Tauronu – średnio o 2,6 proc., a najmniejszą
klienci Enei – 0,9 proc. Pośrodku znalazły
się taryfy Energi (1,1 proc. w dół) i PGE
(1,4 proc. w dół). W przypadku taryfy dystrybucyjnej RWE rachunki zmniejszą się o
0,4 proc.
Gaz (Stanieje)
Ceny gazu na świecie spadają, zatem
spadną także rachunki za błękitne paliwo
dla polskich odbiorców – zdecydował szef
(Ciąg dalszy na stronie 28)
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(Ciąg dalszy ze strony 27)

URE. Po tych zmianach rachunki gospodarstw domowych, które kupują gaz tylko
do gotowania posiłków na kuchenkach
gazowych (taryfa W-1), spadną średnio o
3,1 proc. – czyli o blisko 80 gr miesięcznie.
Dla gospodarstw domowych, które kupują gaz do gotowania posiłków oraz podgrzewania wody (taryfa W-2), obniżka wyniesie przeciętnie 2,8 proc., czyli prawie 3
zł miesięcznie.
Najwięcej skorzystają właściciele piecyków gazowych do ogrzewania domów
(taryfa W-3). Ich rachunki od stycznia
zmaleją średnio o 2,8 proc., ale według
szacunków URE pozwoli to zaoszczędzić
8,2 zł miesięcznie.
Taryfy na gaz dla gospodarstw domowych
będą obowiązywać do końca marca.
PALIWO
Benzyna i olej napędowy (Stanieją)
Przed sylwestrem litr najpopularniejszej
benzyny 95 oktanów kosztował w Polsce
średnio 4,18 zł, 40 groszy mniej niż na
koniec 2014 r., a za litr oleju napędowego
trzeba było zapłacić przeciętnie 4,03 zł,
czyli aż 54 groszy mniej niż przed rokiem.
To były najniższe ceny tych paliw w zeszłym roku i jednocześnie od początku
dekady. Większość ekspertów prognozuje,
że niskie ceny ropy naftowej utrzymają się
jeszcze co najmniej przez rok, ale mogą się
w tym czasie mocno wahać. Jednak drożyzny na stacjach paliwowych nikt się w
2016 r. nie spodziewa.
KOLEJE I AUTOBUSY
Kolej (Cena bez zmian)
Od połowy grudnia ceny biletów zmieniło
PKP Intercity. Tańsze są przede wszystkim
miejscówki na krótszych odcinkach – do
35 kilometrów – w pociągach TLK i IC.
Ceny spadły średnio o 17 proc. Niższe są
także, o 12 proc., w pierwszej klasie połączeń TLK i IC. W ofercie są tańsze tzw.
bilety bliskomiastowe obowiązujące na
połączeniach między dużymi miastami a
miejscowościami w odległości do 35 km.
Dotąd bez względu na długość połączenia
bilety kosztowały 13 zł, ale te ceny mają
spaść o kilka złotych.
Bilety są natomiast droższe na dłuższych
połączeniach. Dotyczy to odległości powyżej 250 km i 500 km, na których ceny zostały podniesione średnio o 2 i 3 proc.
Więcej zapłacą także pasażerowie podróżujący w pierwszej klasie w Pendolino (o
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19 proc.) i EIC (10 proc.). Przykładowo
połączenie Warszawa – Kraków w Pendolino kosztuje nie 195, ale 229 zł. Pasażerowie dostaną w tej cenie posiłek i napoje.
Autobusy (Cena bez zmian)
Jak mówi Michał Beim z Instytutu Sobieskiego, raczej nie należy się spodziewać
podwyżek cen za bilety na autobusy, zarówno miejskie, jak i dalekobieżne, ze
względu na niski koszt ropy. Zwłaszcza że
z tego samego powodu transport publiczny może być mniej konkurencyjny, bo ludzie chętniej będą podróżować własnymi
samochodami.
FINANSE
Konta bankowe (Zdrożeją)
Rok temu naliczyliśmy sześć rachunków,
które można mieć za darmo bez żadnych
opłat. Dziś są już tylko dwa. Całkiem możliwe, że rok 2016 będzie kresem tego typu
ofert. Żeby móc nie płacić za konto, trzeba
będzie go intensywniej używać. Banki będą też zmniejszać dostęp do bezpłatnych
bankomatów.
Kredyty hipoteczne (Zdrożeją)
Dziś średnia marża kredytu hipotecznego
to 1,9 proc., niewykluczone, że za rok będzie to 2,3-2,5 proc. Banki podnoszą marże, bo szukają w kieszeniach klientów pieniędzy na zapłacenie podatku bankowego,
składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i na ratowanie SKOK-ów.
Klienci muszą się też spodziewać agresywnego cross-sellingu, czyli wciskania przez
bank dodatkowych produktów (konta razem z kredytem hipotecznym, karty debetowej i kredytowej oraz wykupienia ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia mieszkania od zaprzyjaźnionego z bankiem
agenta).
Od stycznia do 15 proc. rośnie wymagany
wkład własny. Klient będzie musiał uzbierać 10 proc. wartości mieszkania czy domu w gotówce. Kolejne 5 proc. będzie
można "wnieść" w formie blokady pieniędzy na rachunku bankowym. Wkładem
własnym mogą być też oszczędności zgromadzone na indywidualnych kontach
emerytalnych (IKE) lub indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego
(IKZE). Będzie można również wykupić
specjalne ubezpieczenie.
Szybkie pożyczki (Stanieją)
Od marca wchodzi nowe prawo regulujące
działalność firm pożyczkowych, więc taniej
i bezpieczniej zaciągniesz pożyczkę chwi(Ciąg dalszy na stronie 29)
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(Ciąg dalszy ze strony 28)

lówkę. Pożyczkodawca będzie mógł naliczyć maksymalnie 25 proc. prowizji w odniesieniu do kwoty pożyczki (plus 30 proc.
kwoty pożyczki w skali roku). Nowe przepisy utrudnią tzw. rolowanie długów – mechanizm, przez który wielu klientów wpada w pętlę zadłużenia. Limit kosztów będzie liczony od kwoty pierwszej pożyczki,
ale będzie obejmował wszystkie kolejne
pożyczki udzielone jednemu klientowi w
ciągu 120 dni.
Depozyty (Zdrożeją)
Nawet jeśli oprocentowanie depozytów w
2016 r. jeszcze trochę spadnie (to niestety
jest możliwe, ekonomiści oczekują, że nowa Rada Polityki Pieniężnej zetnie stopy
procentowe), to kluczem do ich zyskowności jest odpowiedź na pytanie, ile wyniesie
inflacja. Chociaż nowy rząd zakłada, że
może wynieść nawet 1,5 proc., to większość ekonomistów spodziewa się mniejszej. Niestety znów nadchodzą czasy, w
których będzie się trzeba mocno napocić,
żeby oszczędności leżące w bankach nie
traciły na wartości.
Ubezpieczenia (Zdrożeją)
Podatek bankowy obciąży nie tylko banki,
ale też towarzystwa ubezpieczeniowe i one
także przerzucą koszty na klientów. Podwyżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów
polis. Nieznacznie podrożeją ubezpieczenia mieszkań i domów, więcej zapłacimy
za ochronne ubezpieczenia na życie oraz
za zarządzanie w programach inwestycyjnych. Największych podwyżek mogą się
spodziewać kierowcy. Polisy samochodowe
– zarówno obowiązkowe OC, jak i dodatkowe autocasco – nadal będą drożały.
Ubezpieczalnie chętniej podnoszą stawki
tym kierowcom, którzy powodują najwięcej wypadków. Jednak na podwyżki – nieco mniejsze – muszą być przygotowani
wszyscy kierowcy.
ABONAMENT RTV/AGD (Zdrożeje)
Od początku tego roku stawki abonamentu wzrosną. Opłata za używanie samego radia od przyszłego roku wynosić
będzie 7 zł miesięcznie (wzrost o 50 gr), a
odbiornika telewizyjnego (lub telewizyjnego i radiowego razem) – 22,90 zł miesięcznie (z 21,50 zł).
MIESZKANIA
Ceny mieszkań (Cena bez zmian)
W ubiegłym roku ceny były stabilne. Czy
tak samo będzie w 2016 r.? Popyt na
mieszkania w największym stopniu zależy
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od dostępności kredytów mieszkaniowych.
Ta zaś się pogorszy, bo zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego banki
mają wymagać od kupujących mieszkania
za kredyt wyższego wkładu własnego. Z
drugiej strony sprzedaż mieszkań będzie
napędzana dopłatą do kredytu w programie "Mieszkanie dla młodych". Ale od
września objęty jest nim również rynek
wtórny, więc pieniędzy na ten cel wystarczy tylko na kilka miesięcy.
Tymczasem w największych miastach
deweloperzy zaczęli budowę rekordowej w
historii tej branży liczby nowych mieszkań. W efekcie na rynku – zarówno pierwotnym, jak i wtórnym – jest ich zatrzęsienie. Tak więc nawet jeśli ceny ofertowe
nadal będą stabilne, to – przynajmniej w
niektórych inwestycjach – deweloperzy
zaproponują rabaty.
Podatek od nieruchomości minimalnie
wyższy (Zdrożeje)
W 2016 r. nie zmieni się maksymalna
stawka podatku od nieruchomości pobieranego od każdego metra kwadratowego
powierzchni użytkowej domu i mieszkania
oraz gruntu pod budynkiem mieszkalnym.
A jednak właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych zapłacą wyższy podatek. O ile? Wylicza to skomplikowany
wzór, więc wynik dla każdego lokalu jest
inny, ale można się spodziewać, że podatek od nieruchomości wzrośnie o kilka
złotych rocznie.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Nieruchomości, psy, opłata targowa...
(Stanieją)
2016 r. witamy obniżką stawek podatków
i opłat lokalnych. W poprzednich latach
rosły razem z inflacją, ale teraz mamy deflację. Zatem maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych spadły o 1,2 proc. W
praktyce oznacza to, że firmy zapłacą
mniej od użytkowanych przez siebie nieruchomości. Górna stawka podatku dla
budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą spadła z zeszłorocznych 23,13 zł za m kw. powierzchni
użytkowej do 22,86 zł. Maksymalny podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 89
gr, a nie jak w zeszłym roku 90 gr za
metr. Niestety nie zmieniła się maksymalna stawka podatku od nieruchomości pobieranego od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu czy
(Ciąg dalszy na stronie 30)
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mieszkania. Tak jak w zeszłym roku wynosi 75 gr. Deflacja była jednak zbyt niska, byśmy mogli ją zobaczyć w obniżce
akurat tej stawki.
Stawka opłaty targowej spadła o niemal
10 zł – z 767,68 zł do 758,47 zł. To maksymalna stawka dzienna.
Maksymalna opłata miejscowa, zwana
niekiedy klimatyczną, pobierana od turystów zamiast zeszłorocznych 2,28 zł wy-

nosi 2,18 zł dziennie. Górna stawka opłaty uzdrowiskowej to 4,27 zł, a nie jak dotąd 4,32 zł dziennie. Za psa gminy mogą
pobrać 120,05 zł opłaty rocznie od jego
właściciela. W 2015 r. było to 121,50 zł.
Stawek podatków jest znacznie więcej i
spadki dotyczą wszystkich. Chyba że gmina już stosowała stawki niższe od maksymalnych, więc jeśli wciąż mieszczą się w
limicie, to nie będzie musiała ich obniżać.
Gazeta Wyborcza, 4 stycznia 2016 r.

Zmiany w zadłużeniach emerytów.
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński
Komornik nie będzie już mógł zabrać połowy emerytury. W ubiegłym tygodniu w
sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma chronić seniorów.
rojekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w grudniu trafił do Sejmu. Jego pomysłodawcą jest Barbara
Bartuś, posłanka PiS. - Sprawą zainteresowałam się, kiedy dowiedziałam się o
samobójstwie pary emerytów. Zadłużyli
się. Nie mieli z czego żyć, nie mieli z czego
spłacać rat. Brali kolejne pożyczki na
spłatę wcześniejszych. W końcu nie wytrzymali i z rozpaczy targnęli się na życie.
Nie znałam tych osób, ale jak się dowiedziałam o tej tragedii, postanowiłam coś
zrobić. Przyjrzałam się przepisom. I odkryłam, że minimalna pensja jest chroniona przed egzekucją, ale minimalna
emerytura już nie. Oznacza to, że emeryt
może nawet nie mieć pieniędzy zapewniających minimum egzystencji - tłumaczy
Bartuś.
NAJNIŻSZA WOLNA OD EGZEKUCJI
Posłowie PiS proponują, aby po potrąceniach komornika emeryt mógł zachować
minimalną emeryturę, rentę rodzinną czy
rentę z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy. Obecnie to 880,45 zł*. Do tych
pieniędzy komornik nie będzie miał prawa.
Przykład. Pani Maria pobiera od roku
950 zł emerytury. Ma 8 tys. zł długu do
spłacenia. Kupiła komplet garnków, ale
nie przeczytała dokładnie umowy. Myślała, że odsetki od kredytu są dużo niższe.
Przeliczyła się i od pół roku komornik
zabiera jej część emerytury. Na życie zostaje jej 500 zł.
Po zmianach komornik będzie musiał
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zostawić jej kwotę odpowiadającą najniższej emeryturze, czyli 880,45 zł. Będzie
mógł z emerytury pani Marii potrącać
jedynie niecałe 70 zł (różnica między 950
zł, które pobiera emerytka, a 880,45 zł
najniższego świadczenia wolnego od egzekucji).
Inna będzie kwota wolna od egzekucji
dla renty z tytułu częściowej niezdolności
do pracy. Teraz najniższa renta wynosi
675,13 zł. I tyle komornik będzie musiał
zostawić na koncie rencisty z częściową
niezdolnością do pracy.
OBECNE PRZEPISY
Art. 141 ustawy o emeryturach i rentach
mówi, że wolne od potrąceń jest jedynie
50 proc. najniższej emerytury i renty.
Komornik zgodnie z prawem musi zostawić zadłużonemu emerytowi jedynie
440,23 zł (364,09 zł netto), a renciście z
częściową niezdolnością do pracy 337,57 zł (280,07 zł netto).
WYJĄTKI
Nowy projekt przewiduje, że wolne od
egzekucji może być jedynie 75 proc. najniższej emerytury lub renty. Na przykład
wtedy, gdy emeryt lub rencista ma do
spłaty alimenty albo ZUS stwierdzi, że
dostał
nienależne
świadczenia
"nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub
pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzinne", a także "zasiłki wypłacone z tytułu
pomocy społecznej oraz zasiłek stały lub
zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej".
30% ZA POBYT W DOMU POMOCY
Projekt zakłada, że "w razie potrącenia
należności z tytułu odpłatności za pobyt
osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych lub zakładach
(Ciąg dalszy na stronie 31)
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pielęgnacyjno-opiekuńczych, na wniosek
dyrektorów tych placówek, wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości jedynie
30 proc. najniższej emerytury lub renty".
Jeśli ktoś przebywa w domu opieki społecznej, będzie miał prawo zachować jedynie 30 proc. najniższej emerytury.
BĘDĄ DODATKOWE ZABEZPIECZENIA?
Niektórzy eksperci ostrzegają, że po zmianie przepisów banki mogą przestać udzielać kredytów emerytom. Biedniejsi emeryci nie będą spłacać kredytów, wiedząc, że
komornik nie jest w stanie im nic zrobić.
Inne wyjście - banki będą udzielać kredytów mniej zamożnym emerytom, ale będą
żądać dodatkowych zabezpieczeń.
Barbara Bartuś: - Przeciwnicy ustawy mówią, że jak wprowadzimy nowe prawo, to
interesy wierzycieli nie będą zabezpieczone, a emeryci stracą zdolność kredytową.
Ale komornik może przecież dochodzić
należności np. z majątku emeryta.
PRACOWNICY CHRONIENI
W uzasadnieniu projektu posłowie PiS
piszą, że dziś bardziej chronieni przed egzekucją komorniczą są pracownicy - którzy mają prawo zachować wynagrodzenie
minimalne - niż emeryci.
"Duże ograniczenia są również przy egzekucji z rachunków bankowych. Środki
pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne są od zajęcia na podstawie
sądowego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast świadczenia emerytalno-rentowe są bardzo słabo
chronione. Nawet z najniższej emerytury
czy renty komornik może prowadzić egzekucję. Osoby otrzymujące świadczenia z
ubezpieczenia społecznego na skutek postępowania egzekucyjnego mogą pozostać
bez środków do życia" - czytamy w uzasadnieniu.
KOMORNICY W ZUS
Z roku na rok przybywa emerytów z długami. Coraz częściej komornicy zajmują
świadczenia wypłacane przez ZUS.
- Klienci przychodzą do nas z pytaniami,
dlaczego ich emerytury są nagle niższe niż
wcześniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia zajął komornik i że ZUS ma w tej sytuacji związane ręce, bo ma obowiązek zrealizować wniosek komornika - tłumaczy
Małgorzata Korba z ZUS w Lublinie.
W bydgoskim oddziale ZUS ok. 12,5 tys.
emerytur i rent objętych jest egzekucją. To
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aż 5,9 proc. wszystkich świadczeń wypłacanych w tym oddziale.
W oddziale ZUS w Słupsku komornicy
ściągają długi z ok. 6,8 tys. świadczeń
emerytalno-rentowych. To 7,39 proc.
wszystkich wypłacanych przez słupski
oddział świadczeń.
Na koniec listopada 2015 r. oddział w
Opolu wypłacił świadczenia emerytalnorentowe 221,6 tys. osobom. Zajęciem komorniczym objętych było 6158 z nich. W
Rzeszowie w grudniu 2015 r. dokonano
potrąceń z ponad 5 tys. emerytur i rent.
PRZEWAŻAJĄ KOBIETY
W bazie Krajowego Rejestru Długów - to
tylko jedna z kilku instytucji mających w
bazie dłużników - jest blisko 176 tys.
emerytów. Ich łączne zadłużenie wynosi
1,7 mld zł.
Kobiety to 64 proc. wszystkich dłużników.
- Wysoki odsetek starszych kobiet wśród
dłużników jest spowodowany długością
życia Polaków. Panie żyją dłużej, czasami
dziedzicząc po śmierci męża również zaciągnięte przez niego długi - wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.
Średnie zadłużenie dłużnika-emeryta w
KRD to 9,7 tys. zł. Jeszcze w lutym 2015
r. było to 6614 zł.
Na kobietę przypada średnio 10,1 tys. zł
długu, na mężczyznę - 9,5 tys. zł. Średnia
kwota zobowiązania (czyli wartość jednego
niezapłaconego rachunku) to 5 tys. zł.
Według KRD najczęstszymi wierzycielami
seniorów są firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły dług
od pierwotnych wierzycieli. To ponad 33
proc. wszystkich wierzytelności. Na kolejnym miejscu są niespłacone zobowiązania
wobec banków i firm pożyczkowych - 17
proc., czynsz i opłaty za prąd, wodę i gaz 14,5 proc., za telefony i mandaty za jazdę
bez biletu - po mniej więcej 12 proc. i za
telewizję - nieco ponad 8 proc.
GŁÓWNIE DŁUGI W BANKU
Z kolei według raportu InfoDług opartego
na danych Biura Informacji Gospodarczej
"InfoMonitor" oraz Biura Informacji Kredytowej osoby od 65. roku życia wzwyż mają
10 proc. z 40,39 mld zł zaległości z tytułu
nieopłaconych w terminie zobowiązań pozakredytowych i kredytowych.
Przeciętnie w grupie dorosłych Polaków 4
proc. osób ma kłopot z opłacaniem w terminie rachunków. Natomiast w grupie
(Ciąg dalszy na stronie 32)
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65+ odsetek ten wynosi 1,3 proc. Gdy
spojrzy się na kredyty, to w grupie dorosłych Polaków 3,3 proc. osób ma kłopot ze
spłacaniem rat w terminie (mówimy o
kwotach wynoszących minimum 200 zł
przeterminowanych o minimum 60 dni).
W grupie 65+ odsetek ten wynosi 3,99
proc.
SKĄD TE DŁUGI?
"Wyjściem dla mnie jest tylko śmierć napisała w dramatycznym liście do
"Wyborczej" pani Maria. - Mieszkam z synem. Trafiła mu się praca w Irlandii.
Wzięłam pożyczkę na wyjazd. Szef zapewniał, że odkłada synowi pieniądze na koncie. Po dziewięciu miesiącach syn przyjechał chory, trafił na operację w Jaśle. Gdy
wyszedł ze szpitala, potrącił go pijany kierowca. Znowu operacja w Rzeszowie. Na
dodatek na koncie za pracę w Irlandii nie
było ani złotówki. Wzięłam kolejną pożyczkę. Później kolejną na spłatę tamtych kredytów. Tak doradzili mi w banku. W końcu sama miałam wypadek i od września
nie spłacam kredytów. Nie mam pieniędzy. Jestem sama z chorym synem, który
nie ma pracy i zasiłku. Komornik zabiera
mi już 500 zł z emerytury. Jak mam żyć?".
Jakie są główne powody zadłużania się
osób starszych? - Pierwszy - to niewystarczające dochody, zwłaszcza gdy pojawiają
się niespodziewane wydatki. Dotyczy to
zwłaszcza osób, które stosunkowo niedawno przeszły na emeryturę. Ale od kilku lat coraz częściej nasi negocjatorzy słyszą od starszych dłużników uwagi:
"Przecież to wnuczka miała płacić", "Ale ja
nie mam internetu", "To nie mój telewizor"
itp. Potem w rozmowie okazuje się, że zostali wykorzystani przez innych członków
rodziny - tłumaczy Radosław Koński, dyrektor departamentu windykacji z firmy
windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.
WNUCZEK PROSIŁ
Emeryci biorą pożyczki w imieniu swoich
dzieci i wnuków lub podpisują im dokumenty kredytowe - jako osoby posiadające
stały, corocznie waloryzowany dochód są
wiarygodni dla banku, firmy pożyczkowej
czy operatora telefonicznego. Działając w
dobrej wierze - spełniają marzenia wnuka
o posiadaniu nowoczesnego telefonu - o
podpisie pod pożyczką zapominają. Wystarczy jednak, że osoba, dla której podpisali dokumenty, przestanie spłacać zobowiązanie, aby pomocni dziadkowie o dłu-
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gu dowiedzieli się od dzwoniącego do nich
windykatora.
- Potrzeby ludzi najstarszych, jeśli chodzi
o dobra materialne, są zazwyczaj zaspokojone, więc trudno uwierzyć, że 80-latek
wziął kredyt gotówkowy czy zrobił zakupy
ratalne za kilkanaście tysięcy złotych albo
wydzwonił 10 tys. zł na rachunku telefonicznym, którego nie był w stanie potem
uregulować - mówi Adam Łącki, prezes
Krajowego Rejestru Długów.
To jedna strona medalu. Druga - seniorów zaczęły też nęcić same banki. Pracownicy banków często wciskają im wysoko
oprocentowane kredyty konsumpcyjne.
Seniorzy biorą też zaproponowane przez
bank karty kredytowe, bo pracownik
okienka musi wyrobić swój plan sprzedaży.
EMERYCI BARDZIEJ SOLIDNI
Emeryci znacznie częściej niż młodsi
dłużnicy starają się regulować długi, także
te zaciągnięte w imieniu krewnych. To
kwestia wyznawanych wartości i zasad,
jakimi kierowali się przez całe życie.
- Zdecydowana większość seniorów, w
przeciwieństwie do młodszych dłużników,
nie unika kontaktu z windykatorami, nie
lawiruje w rozmowach, spłatę długu traktuje jako rzecz honorową. Dzięki temu jesteśmy w stanie odroczyć termin płatności
lub rozłożyć ją na dogodne raty - mówi
Radosław Koński.
*Wszystkie kwoty w artykule są kwotami
brutto, chyba że zaznaczono inaczej
Gazeta Wyborcza, 19 stycznia 2016
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia
2015r. w gmachu Sejmu RP odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego
Wielu w związku z obchodami 40-lecia ruchu
UTW w Polsce pod hasłem "Wyzwania Polityki
Senioralnej 2016-2020". W załączeniu przesyłam Deklarację Programową przyjętą podczas
obrad tej konferencji jako materiał informacyjny dotyczący problematyki bliskiej także naszemu środowisku, który można wykorzystać jako
inspirację do pracy organizacyjnej. Działalność
Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest godnym
naśladowania przykładem społecznego funkcjonowania osób starszych a także płaszczyzną
aktywności dla członków SEiRP. Zaprezentowane w materiale założenia polityki senioralnej
stwarzają okazję do włączenia się naszych
członków w nurt pracy w gminnych radach
seniorów jako przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób starszych.
Zdzisław Pietryka - I Wiceprezes ZG SEiRP
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„Seniorzy w akcji”

„Seniorzy w akcji” - to tylko jeden z
projektów, z którego osoby starsze mogą
sięgnąć po środki na swoją działalność. W
staraniach wspiera ich poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbara Kudrycka.
salach Urzędu Miasta Olsztyna zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowe dla Rady Olsztyńskich Seniorów.
Uczestniczące w nich osoby dowiedziały
się o możliwościach pozyskania środków
na finansowanie swojej działalności.
Do seniorów skierowanych jest kilka takich projektów. Realizowane są z Rządowego Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy w ramach konkursów Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. To działania,
które zachęcają do nawiązania współpracy
seniorów z innymi środowiskami takimi
jak fundacje czy stowarzyszenia.
To ogromna szansa dla seniorów. Projekty
te pozwalają na uczestnictwo w różnych,
ogólnopolskich konkursach grantowych
organizowanych m.in przez Towarzystwo
Inicjatyw
Twórczych
„ę” i PolskoAmerykańską Fundację Wolności. Wspierają one działalność osób starszych w ramach projektu ”Seniorzy w akcji”, a także
w projektach realizowanych przez Urząd
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Marszałkowski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz Urząd Pracy.
Na spotkaniu zorganizowanym przez biuro
prof. Barbary Kudryckiej seniorzy zachęcani byli także do aktywnego udziału w
Olsztyńskim Budżecie
Obywatelskim,
gdzie do dyspozycji w mijającym roku było
3 miliony 300 tysięcy zł. Duże zainteresowanie wzbudziła inicjatywa wspólnego
zorganizowania
akcji
informacyjnoedukacyjnej „Bezpieczny Senior”.
iuro Poselskie prof. Barbary Kudryckiej przy ul. Kopernika 45 lok. 2 w
Olsztynie wspiera wszystkie chętne organizacje senioralne przy konstruowaniu i
składaniu wniosków o dofinansowanie z
różnych źródeł.
Za: http://www.olsztyn24.com/
Jerzy K. Kowalewicz
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Jan Taratuta, przez przyjaciół, a miał
ich bez liku, nazywany Jankiem lub Jasiem, z powodu swego empatycznego i serdecznego stosunku do wszystkich, ceniony ekspert badań fizykochemicznych w
Olsztyńskim Laboratorium Kryminalistyki
odszedł na zawsze.
Janek był znany, właściwie w całym kraju, ze swojego hobby, z pasji rozwiązywania i układania zadań diagramowych i
tekstowych. I był w tym dobry!
Pochowany został na cmentarzu w Lidzbarku Warmińskim w dn.19. stycznia
2016 r. Wśród żegnających Janka byli: ze
strony lidzbarskiego Koła SEiRP emerytowani policjanci z KPP Lidzbark-Warm.
Włodzimierz Wakuluk-Komendant KPP,
Mirosław Szulc-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Lucjan Fiedo-
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rowicz - Naczelnik Wydziału Prewencji i
Ruchu Drogowego, Marek Gębski—
Specjalista Techniki Kryminalistycznej.
Będziemy o Tobie Janku Pamiętali!
Foto. Lucjan Fiedorowicz
Tekst. Jerzy K. Kowalewicz
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BYŁAM, SPRAWDZIŁAM.
Nie Mauritius, nie Malediwy.

M

oja ostoja Ośrodek Wypoczynkowy ECHO w Krynicy-Zdroju przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowym MSW.
Spokój, ciepła i życzliwa atmosfera, świeże powietrze. Jeśli szukasz odpoczynku, wytchnienia regeneracji psychicznej i fizycznej oraz zabiegów sanatoryjnych w pakiecie – to miejsce spełni Twoje oczekiwania. Ośrodek jako
jeden z nielicznych specjalizuje się w organizacji turnusów profilaktycznorekreacyjnych dla służb mundurowych i ich rodzin. Proponowane turnusy
10 lub 14 dniowe. Terminarz turnusów w 2016 r. zamieszczona jest na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.
Dodatkowo dla członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wynegocjowano 5%
zniżki od ceny za turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Byłam, sprawdziłam. Szczerze polecam, a w razie pytań chętnie na nie odpowiem.
Joanna Szczepańska – Sekretarz ZG SEiRP.

Położenie geograficzne

Krynica leży właściwie w samym środku łuku Karpat (49°25’szerokości geograficznej północnej i
20°58’długości geograficznej wschodniej). Uzdrowisko znajduje się we wschodniej części Pasma
Jaworzyny Krynickiej – jednego z dwóch pasm Beskidu Sądeckiego. Większość pobliskich szczytów
wznosi się na wysokości ok. 700–950 m.n.p.m. Góruje nad nimi najwyższy szczyt pasma – Jaworzyna Krynicka (1114 m.n.p.m.).
Południowo wschodnia część gminy Krynica Zdrój wchodzi częściowo na tereny Beskidu Niskiego,
gdzie szczyty nie przekraczają 1000 m.n.p.m.
Miasto rozbudowało się wzdłuż dolin niewielkich potoków - Palenicy, Czarnego Potoku i
Kryniczanki. Przez gminę przepływa także malownicza rzeka Muszynka wpadająca bezpośrednio do Popradu.

Ośrodek wypoczynkowy MSW „Echo”
ul. Zieleniewskiego 16, 33-380 Krynica Zdrój
Wszelkie niezbędne informacje otrzymają Państwo pod numerami:
tel. +48 (18) 471 55 45 fax. +48 (18) 471 21 83
Internet: www.echo.krynica.com.pl
e-mail: echo@krynica.com.pl

ALARM

W dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2016 roku zainteresowałem się aktualnie uchwalonym budżetem państwa i informuję, że w bieżącym roku odbiorą nam z
funduszu emerytalnego MSWiA 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów), z
przeznaczeniem na wyposażenie policji i remonty. Dla porównania podaję, że w 2012
roku rząd Platformy Obywatelskiej chciał nam ograniczyć o połowę fundusz socjalny,
który wynosił 31 891 000 zł. Wtedy udało się obronić prawie 16 milionów. Niedawno
przeczytałem informację prezesa Zdzisława Czarneckiego, że obecny rząd nie prowadzi prac nad policyjną ustawą emerytalną. Ja natomiast ogłaszam alarm. Nie wiadomo
kto i o ile będzie miał zmniejszoną emeryturę, bo nie sądzę, że przy obecnej ucieczce
ze służby byłych funkcjonariuszy mających rodowód milicyjny, zmniejszy się ilość
odchodzących na emerytury i renty. Apeluję, aby Zarząd Główny w trybie pilnym
podjął temat obrony naszych praw. Ze swej strony deklaruję udział w pracach tego
gremium.
Henryk Borowiński –
honorowy prezes Zarządu Głównego SEiRP

20

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 1(69)2016

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
Z politycznej historii piwa

co mają odpowiednie posady.

Polityka się wdziera,
gdzie tylko się da,
z czego korzyści zbiera
i różne wpływy ma.

Posady, nie bez kozery,
ludzie "stołkami" zwą,
bo żądni kariery,
posadki ciepłe mieć chcą.

Zawładnęła nawet piwem.
Ten poczciwy polski trunek,
stał się partyjnym spoiwem
i przyjął polityczny wizerunek.

Gdy na właściwym znajdą się
torze,
Ci, ciepłych posadek, łowcy,
Uczciwy niech ratuje się jak
może,
bo właśnie nadchodzą
stołkowcy.

W piwie aż partie dwie
znalazły swoją spoinę,
myśleć można, co się chce,
ale to wygląda na kpinę.

Stołkowy, to przebiegły ludek,
każdy myśli o intratnej
By śmieszniej przy tym było,
posadzie.
towarzystwo piwne nie w chórze
Nie mają innych pobudek,
stanęło, lecz się podzieliło.
Tak powstało piwo Małe i Duże. myślą tylko o sobie i swoim
stadzie.
Duże coś niby robiło,
bo jako Duże możliwości miało Im prywata tylko w głowie,
lecz z ich gęb leją się ideały,
Małe Piwo tylko śmieszyło
jako radni, posłowie,
i czasem trochę szumiało.
ministrowie
To "Małe" powiedzonkiem polidbają o dochód odpowiedni i
tycznym się stało
stały.
i miało swoje sejmowe sny,
Mądrość stołkowców się do tego
których było nie mało,
sprowadza,
a niejeden może był radosny.
co od kogo i komu, coś za coś
Powiedzonka dodają uroku
dają,
mowie,
stadko to wzajemnie sobie
ale też chcą własne życie mieć.
dogadza,
Małe Piwo, zamiast w czyjejś
z czego rodacy udrękę mają.
głowie,
Uczciwych i ciepłych stołkowcy
w Sejmie chciało sobie
poszumieć. przekrzykują
O nich też trzeba krzyczeć, a
Skończyło się na sennym
nie szeptać,
marzeniu,
Uczciwi niech stołkowców dechoć Małe Piwo o jawie myślało
maskują
skrycie,
i nie dają się przez nich przyale po kolejnym niepowodzeniu
deptać.
wnet wraz z Dużym skryło się
Nieodłączność głupoty
w niebycie.
Dla niejednej mądrości
Tą piwną partyjną historią
głupota była glebą,
można się ubawić,
dlatego nie ma wątpliwości,
ale też tak ją skonstatować:
że jest też ludzką potrzebą.
Niekiedy zawłaszczonym można
się udławić, Głupota ma u ludzi swoje
wszak nie wszystko daje się
fawory,
politycznie skonsumować.
jako część każdej mądrości i
cnoty
Uwaga na stołkowców
dlaczego więc do tej pory
Słyszalny jest głos sytych.
nie ma pomnika głupoty?
Dotychczas nie ma na to rady,
Pytanie jest retoryczne.
bo zwyciężają racje tych,
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Odpowiedź na nie znana.
Zbudowanie takiego pomnika
byłoby problematyczne,
bo głupota nie jest
spersonifikowana.
Nawet w głupocie liderzy
do niej się nie przyznają.
Każdy z nich w mądrość swoją
wierzy
oni innych za głupich mają.
Chociaż głupota rozumy
zaciemnia,
wdziera się do nich przemocą,
nieraz wybucha jak epidemia
to ma naturę sierocą.
Choć głupota jest wszędzie,
a głupców są całe krocie,
to kto na to się zdobędzie,
by wzniesiono pomnik głupocie.
Gdyby ktoś, obojętnie z jakiej
przyczyny
pomnik ów odsłonił bez
wiwatów,
to byłby to postument jedyny,
pod którym nie składano by
kwiatów.
Stałby, jak na urągowisko,
różni by na to psioczyli.
Niejedno by obszczało go psisko,
dopóki jacyś głupcy by go nie
zburzyli.

Jak w życiu
Jeśli kogoś spotka
awans i zaszczytów wiele,
nikt takiego nie unika
zwykle kołem otaczają go
przyjaciele.
Gdy zaś kończy karierę,
wtedy zamiast życzliwości
wokół napotyka dziwną barierę,
co przeżywa w samotności.

Kochane pieniążki
Nikt się z tym nie kryje,
że pieniądze szczęścia nie dają,
ale łatwiej się żyje
tym, co je mają.
Wiedzą to ludzie prości,
a także wybitni,
że petunia non olet
jak mawiali starożytni.
Ci się nie uskarżają
na swój los
co jednocześnie mają
zdrowie i pełny trzos.
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,
Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW,
prowadzi nieodpłatnie doradztwo i komputerowe wypełnianie druków
rozliczeń podatkowych za 2015 r.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez
Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia
tai-chi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia
fizycznego i psychicznego.)
Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu:
Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.15.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czynnych policjantów.
Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0416 2430

Okładka pierwsza: Cerkiew Olsztynie pw. „Opieki Matki Bożej
Okładka ostatnia: Prezes Koła SEiRP w Giżycku, Bohdan Makowski,
giżycki społecznik 2016 r. podczas uroczystości wręczenie nagrody
z małżonką Krystyną i różą.
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Bohdan Makowski - giżycki społecznik roku 2016.
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