MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kowalewicz
- o „nowym BI”
- od Redakcji
- o obradach ZG

Rząp

- o pamięci Katynia

Makowski

- o XX leciu Koła
- o nowej zmianie

Bartula

- o dniu pamięci

Kubik

- o pamięci o seniorach
- o spotkaniu na koniec zimy

Ziomka

- o weekendzie w Bańskiej Niżnej

Kobryń

- o posiedzeniu ZO

Prekiel

- o honorze wojskowym

Czarnowski

- o emerytalnej zemście
Aby dotrzeć na sam szczyt
Zakosami trzeba iść
Prosta droga i uczciwa
Zwykle bardziej stromą bywa.
A jak dotrzesz drogi kresu
I za krawędź spojrzysz szczytu
Ujrzysz obraz jak sprzed laty
Gdy odkrywać chciałeś światy
Kiedyś wierzył że nadzieje
Wiatr historii nie rozwieje.
Warto było iść i warto dojrzeć
By mieć pewność i by wiedzieć
Że te wszystkie szczyty gór
Są jak ten edenu mur
Z Raju można przecież wyjść
Lecz On nie ma żadnych wejść

Kostrzewski
Miączyński

- o emeryturze i komorniku
- o sanatorium z NFZ

Ceglarek

- o DW „Passat”

Paga

- o balu „Kwitnącej Jabłoni.

Otłowski
JKK

- o polityce i politykach
w rymach.

Spis treści miesięcznika



















Nowy BI – Jerzy K. Kowalewicz…………………………………………………….….....2
Od redakcji – Jerzy K. Kowalewicz…………………………………………………….....3
Posiedzenie ZG SEiRP w Sułkowicach - Jerzy K. Kowalewicz……………………....4
„Katyń”. Ocalić od zapomnienia - Radosław Rząp………………………………...…..5
XX-Lecie Koła SEiRP w Giżycku - Bohdan Makowski……………….…………….....6
Co tak pędzi, co tak gna – Bohdan Makowski………………………………………..11
Dzień pamięci Zbrodni Katyńskiej - Zdzisław Bartula…………………………..…..16
Pamiętamy o naszych seniorach - H. Kubik……………………………………….…..17
Spotkanie na koniec zimy – H. Kubik………………………………………………..….17
Weekend w Bańskiej Niżnej - Zbigniew Ziomka…………………………………...….18
Z posłem Wojciechem Królem, w cztery oczy - Zbigniew Ziomka……………...…..19
Posiedzenie plenarne ZO SEiRP w Zielonej Górze—Zbigniew Kobryń………….....20
W obronie honoru żołnierzy - Prekiel……………………………………………….…....21
Zemsta emerytalna - Czarnowski Michał…………………………………………….….22
Jakiej części emerytury nie zabierze komornik? - L. Kostrzewski, P. Miączyński.23
Jak wyjechać do sanatorium z NFZ - L. Kostrzewski, P. Miączyński……………...25
Oferta wczasowa DW Passat w Niechorzu - Łukasz Ceglarek……………………...28
Świat polityki i polityków - Kazimierz Otłowski………………………………………..32

J

ednym z najbardziej spektakularnych
zaskoczeń,
jakie zdarzyły się w czasie
posiedzenia Zarządu Głównego w Sułkowicach, było
wystąpienie, a raczej propozycja, kol. Janusza Borowińskiego, który podczas posiedzenia przekazał funkcję
redaktora naczelnego BI pełnioną przez trzy lata,
(nowa szata i kształt kwartalnika obok na zdjęciu) nowemu redaktorowi Januszowi Jastrzębskiemu.
Janusz Borowiński niespodziewanie wystąpił do ZG z
propozycją, by 4 tysięczną
gratyfikację za wydanie
„Jubileuszowego BI”, jaką
miał otrzymać, przeznaczyć
w całości na nagrody dla
najaktywniejszych
korespondentów periodyku. Jak
by tego było mało, przygotował ranking autorów najczęściej publikowanych tekstów.
Propozycja Janusza Borowińskiego została przyjęta z
ogromnym aplauzem zebranych i jak można się domyślać została zaakceptowana
w głosowaniu.
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Od Redakcji

J

uż sam fakt umieszczenia na pierwszych stronach informacji o Posiedzeniu Zarządu Głównego świadczy o tym, że
miało ono być, i było,
ważnym wydarzeniem w
życiu członków Stowarzyszenia.
Ważnym nie tylko, z omawianych na kolejnych
se sj a ch
p o si e dz eni a
„tematach głównych” i
proceduralnie istotnych.
Chociażby: przyjęcie planu pracy, budżetu ZG,
czy sprawozdań z działalności OPP, ale i tych które szeroko i namiętnie
(można rzec) dyskutowano w kuluarach, czy w
czasie spotkań tematycznych. Spraw, które jak
się okazuje, nie omawia
się oficjalnie, nie ma ich
także wpisanych w protokołach obrad, a jedynie
ściszonymi głosy komentuje się „gdzie indziej”.
Spraw, które antycypowane swą bolesną i spodziewaną
dolegliwością
mogą niebawem dotknąć
emerytów mundurowych.
Nie było miejsca na oficjalne odniesienie się do
„Listu otwartego” do prezesa ZG”, autorstwa kol.
Henryka Borowińskiego honorowego prezesa ZG zresztą nikt z kolegów nie
wystąpił z propozycją
umieszczenia w porządku
obrad tak, rzeczonego
„Listu”, jak i skierowanego na „Plenarne posiedzenie ZG” tego samego autorstwa, chociaż wszyscy
prezesi ZW i ZO otrzymali
teksty pocztą elektroniczną. Mam wrażenie, zbycie
milczeniem tych „Listów”
spowodowała zawarta w
nich
treść
miejscami
ocierająca się o pomówie-

nia i insynuacje ukryte
pod formą pytań na które
odpowiedź nie bywa jednoznaczną.
drugiej strony należy
zwrócić
uwagę
na
fakt, że skłócenie i niesnaski między członkami
SEiRP, których początku
należy doszukiwać się w
wynikach Walnego Zjazdu Delegatów w Soczewce, są w jakiś sposób obserwowane, i można być
przekonanym, że zostaną
wykorzystane przeciwko
wszystkim
emerytom
mundurowym, nie tylko
stowarzyszonym
w
SEiRP. Wiemy, wszak nie
od dzisiaj, że papier i internet wszystko przyjmą,
na zawsze, z możliwością
takiego, czy innego, wykorzystania w dogodnej
sytuacji. Nie żebym miał
prowokować do cenzury,
czy nawet autocenzury,
która jest konformistyczną najbardziej, ale branie
odpowiedzialności za słowo jest jak najbardziej
wskazane.
A tak już na koniec. Czy
nie warto ambicjonalne
urazy i wrogości osobiste
zamienić (zmiana to modne, choć czasami pejora-

Z

tywne słowo) na ofertę
współpracy? Współpracy,
bez warunków wstępnych, wypominania zaszłości, a także uznania
nieuzasadnionych zarzutów (spór o legalność wyborów prezesa ZG w Soczewce), za niebyłe.
Jak nie chcemy sobie sami pomóc nikt inny tego
nie ma zamiaru uczynić.
tym wydaniu OBI
zwróciłbym jeszcze
Państwa uwagę na teksty
kol. Bohdana Makowskiego z Koła SEiRP w
Giżycku. Dwa obszerne
artykuły charakteryzują
się widoczną troską o
stan i przyszłość Stowarzyszenia, ale także o kierunek w którym zmierza
Polska. Jest w nich próba
zdefiniowania
powodów
zmian jakich jesteśmy
świadkami,
jakie
nas
mundurowych już dotykają i zmian jakie przewiduje się w „nie krótkim
czasie”. Przecieki o planowanych obniżkach wysokości, prawnie nabytych
emerytur, muszą niepokoić, a traktowanie emerytów musi wywoływać
sprzeciw
Jerzy K. Kowalewicz

W

Janusz Borowiński i Zdzisław Czarnecki podczas zwiedzania
terenów Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
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Z

arząd Główny SEiRP spotkał się w
Sułkowicach w Zakładzie Kynologii
Policyjnej w dn. 24 - 27 kwietnia 2016
r. Obradowano „od rana do nocy” wykorzystując także, przewidziane porządkiem obrad, po kolacyjne sesje
dodatkowe.
ajważniejszą, nie umniejszając
wagi innym tematom, była plenarna dyskusja nad uregulowaniami proponowanymi do „nowego” Statutu
SEiRP. Projekt będzie przedstawiony
do przyjęcia na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SEiRP. Zjazd planowany jest na jesień tego roku, wyłącznie
dla przyjęcia tego, najważniejszego dla
SEiRP dokumentu.

N
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P

osiedzenie ZG, swoją obecnością zaszczycili goście: Janusz Kwiecień - prezes ZG Krajowego Emerytów i Rencistów
Straży Pożarnej; Wiceprezydent FSSM RP;
Miłosz Biały. Członek Komisji ds. Medialnych FSSM RP Jan Kasprzak – sekretarz
generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Goście w wystąpieniach przybliżyli zebranym problemy członków „swoich” Stowarzyszeń i zadeklarowali chęć współpracy w
dziele ochrony praw nabytych emerytów
mundurowych.
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W

jednej z nielicznych przerw w obradach ZG, uczestnicy posiedzenia mieli
jedyną w swoim rodzaju okazję zapoznania
się z kierunkami działania Zakładu Kynologii Policyjnej i obserwowania wyników jakie
przyniosło szkolenie psów obronnych i tropiących. Spore wrażenie zrobił pokaz psów
obronnych, tak ich ułożenie, jak i symulowane akcje przy zatrzymaniu przestępców.
Wysoką sprawność zaprezentowały psy tropiące, identyfikujące zapachy i te używane
wyłącznie do wykrywania narkotyków.
W Muzeum Zakładu Kynologii zapoznano
nas z historią Zakładu, jego osiągnięciami i
także z psem „Szarikiem” z serialu „Czterej
pancerni i pies” - jednym z kilku psów, który „służyły załodze” w jej filmowych perypetiach wojennych.
Zakład i Szkoła robi imponujące wrażenie
zwłaszcza, że jak nas zapewniono szkolenie
psów nie jest pozbawione sukcesów także
po za granicami Polski.
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„Katyń …ocalić od zapomnienia”
– uroczysty Apel Pamięci

N

a placu przy ulicy Pstrowskiego w
Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni
goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu
salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu
Wolskiemu.
„Katyń...ocalić od zapomnienia” jest programem, który ma uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócić ich sylwetki zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(72)2016

Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze
lub Charkowie, według zasady jeden Dąb,
to jedno nazwisko.
Dzisiaj na placu przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie odbył się uroczysty
Apel Pamięci poświęcony przedwojennym
policjantom zamordowanym przez NKWD.
Gospodarz uroczystości, insp. Andrzej
Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przywitał
gości, wśród których znaleźli się : Komendant Miejski Policji w Olsztynie mł. insp.
Mieczysław Wójcik, Piotr Rafalski- wnuk
asp. Konstantego Wolskiego, Sławomir
Sadowski -Wicewojewoda Warmińsko Ma-
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zur ski,
Wiolett a
Śląska -Zyśk
Wicemarszałek Województwa WarmińskoMazutskiego, Halina Zaborowska-Boruchzastępca Prezydenta miasta Olsztyn, Teresa Marchel -Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Olsztynie,
kom. Sławomir Koniuszy
-Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie,
Jolanta Szok- wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie, Waldemar
Jakubowski
wicepr zewodniczący
NSZZPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz -przewodniczący Zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Olsztynie oraz
ksiądz Zbigniew Czenik Kapelan Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Zaproszeni goście, po wysłuchaniu Apelu
Pamięci i po oddaniu salwy honorowej
przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i
znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.
onstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na terenie powiatu kartuskiego. Ostatnim miejscem
służby była jednostka Policji w Jabłonowie

K
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Pomorskim. Rodzina przez wiele lat myślała, że zginął z rąk Niemców – nie wrócił
bowiem z ostatniego zadania służbowego,
jakim było konwojowanie grupy Niemców
z terenu powiatu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski. O tym, że przedwojenny policjant zginał z rąk
NKWD rodzina dowiedziała
się dopiero w latach 80.,
kiedy opublikowano Listę
Katyńską.
Wcześniejsze
pisma kierowane przez rodzinę Konstantego Wolskiego m.in. do Czerwonego Krzyża pozostawały bez
odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu
policjanta w obozie dla
jeńców
wojennych
w
Ost aszkowie,
r odzina
otrzymała
dopiero
we
wrześniu 1996 roku.
rzedwojenni policjanci Policji Państwowej przewożeni z obozu w Ostaszkowie
do Kalinina wierzyli, że wrócą do Polski.
Nie wrócili. Zginęli zamordowani przez
NKWD w 1940 roku. Pamięć o zamordowanych i pochowanych w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć na
zawsze. Historię asp. Konstantego Wolskiego przekazał jego wnuk Piotr Rafalski,
były policjant KWP w Olsztynie, który zainspirował policjantów do posadzenia Dębu Pamięci.
Radosław Rząp
- sekretarz W-M ZW NSZZ Policjantów w
Olsztynie

P
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Chciałoby się zaśpiewać…!

C

hciało by się zaśpiewać „20 lat minęło
…„ bowiem tyle lat działa samodzielnie
nasze Koło przy KPP Giżycko. Z tej też
okazji odbyło się 9 kwietnia Walne zebranie sprawozdawcze z udziałem Władz miasta, powiatu, lokalnych Komendantów
Policji i Starzy miejskiej, Prezesa ZW

SEiRP Jerzego Kowalewicza, Sekretarz ZW
Ewy Napora, Seniora Prezesa naszego Koła Stanisława Patery oraz innych gości i
oczywiście nas członków naszego Stowarzyszenia. Miejsce spotkania Ośrodek
Szkoleniowy LOK Czesława Stankiewicza,
naszego przyjaciela, który od wielu lat

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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(Ciąg dalszy ze strony 9)

użycza nam lokalu nie tylko na tego typu
spotkania, lecz również jest sponsorem
zawodów strzelecko – żeglarskich, w których nie ma co urywać bardzo często
uczestnicząc zdobyliśmy do chwili obecnej
kilka pucharów i
nie zliczoną ilość
dyplomów.
czywiście
święt owanie,
świętowaniem ale
nawet
podczas
takiego spotkania
była okazja przeprowadzenia pogadanek jak sądzimy na dość ciekawe tematy. Pani Magister Prawa Paulina Chełmińska przeprowadziła wykład na
temat spadków, zapisów testamentowych,
darowizn itp. kwestii w celu uniknięcia
zbędnych postępowań i co tu ukrywać
kosztownych, w przypadku śmierci osób
bliskich. Dzisiejsze czasy powodują, że
niekiedy po śmierci osoby bliskiej okazuje
się, że pozostała po niej poza niewielkim
wartościowo spadkiem paleta długów. Jak
tego się ustrzec, co dalej robić informowała nas sympatyczna pani Asesor Komorniczy.
Nasz
kolega
Dariusz
Górski
(prywatnie m.in. wykładowca na kursach
kwalifikowanych pracowników ochrony)
udzielił informacji o zmianach w przedmiocie wymogów stawianych przed pracowniami ochrony, możliwości dodatkowych dochodów itd.
Jest to o tyle istotne
bowiem w naszym
gronie
najwięcej
„dorabiają” nasi Koledzy właśnie jako
ochraniarze. Oczywiście nie wszyscy są
tak sprawni i poradzą sobie w każdej
sytuacji zagrożenia,
stąd też Włodek Bałtulis zapoznał nas z
formą i sposobami
popełniania przestępstw na szkodę osób
starszych (my pomimo młodego duchem
ciał mimo wszystko już zaliczani jesteśmy
do grona „60 +”). Co prawda metoda na
wnuczka, babcię i inne wyłudzenia nie
koniecznie nam zagrażają, lecz pojawiły
się nowe np. zczyszczenia rachunku bako-

O
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wego po zeskanowaniu karty bankomatowej. Taki przypadek ( w sumie 3 ) miał
miejsce w Giżycku w ubiegłym roku.
a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janek Melaniuk posumował naszą działalność statutowo - finansową. Wszystko było (i jest) OK. i tak
trzymać. W tym
momencie Prezes
Bohdan Makowski
podsumował okres
20-to lecia działalności Koła. Co tu
mówić spisane to
zostało na 28 kartach maszynopisu.
Okazuje się, że
dopiero w trakcie
sporządzania sprawozdania wyszło co rzeczywiście uczyniliśmy w tym okresie.
Praktycznie zwiedziliśmy środkową Europę w dużym wymiarze . Od St. Petersburga, poprzez Litwę, Ukrainę,
Słowację,
Czechy, Niemcy i całe wybrzeże, a nawet
Szwecję. Łącznie odbyło się 16 wycieczek
7-dnio dniowych i kilku tzw. weekendowych. W kwestiach finansowych związanych z wycieczkami bardzo wiele swojego
czasu i nakładu sił poświecił Wacław Fejfer nasz Skarbnik. Przynajmniej dwa razy
w roku odbywały się zabawy i jak to kiedyś nazywano imprezy integracyjne. Ilość
spotkań okazjonalnych typu spotkanie
Noworoczne (opłatkowe), Wielkanocne to
też pokaźna liczba (przynajmniej 2 razy w
roku).
awody
Strzeleckie.
Zdobyliśmy
kilka pucharów w
tym 3 Komendanta
Powiatowego
Policji
( na stałe) wyprzedzając czynnych funkcjonariuszy,
Straż
Więzienną , Żandarmerię i innych w tym
sportowo trenujących
członków LOK-u. A
najwięcej dyplomów
zdobyli: Zbyszek Bartyzel, Waldek Krukowski, Wojtek Sowa,
Edek Leszczyński.
bardzo sympatyczny sposób układa
się współpraca z naszymi funkcjonariuszami
w ramach Koła PTTK
„Kormoran” . Taka forma dająca zadowo-

Z

W

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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lenie dla obu stron ukształtowała się w
relacji z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Tam oprócz uczestnictwa jesteśmy zatrudniani nawet jako wykładowcy. Nadal wiele zamierzeń pragniemy kontynuować .
Doszły natomiast nowe kierunki działań
wynikłe z potrzeby chwili. Nasze pokolenie
tak na prawdę z informatyką to tak nie
nachalnie chce mieć do czynienia. Wychodząc temu na przeciw rozpoczęliśmy kurs
pt. „Przed informatycznym wykluczeniem”. To że dziadkowie z wnukami pogaworzą na Skaypie to też niebywała frajda,
ale co przynosi nam większe zadowolenie
to obieg informacji, komunikowania się
miedzy nami. Usprawnia to organizację
imprez w warunkach tzw. last minute. W
tym monecie należało by podkreślić jeden
z głównych kierunków zapoczątkowany
przez naszego seniora Stanisława Paterę
jednego z pierwszych milicjantów w Giżycku od czerwca 1945 roku. ON napiął własnoręcznie prywatną kronikę powstania
MO w Giżycku. MY jego dzieło kontynuujemy – na bieżąco prowadzona jest Kronika Koła , lecz takim namacalny na większą skalę elementem naszych poczynań w
sferze historycznej jest stworzenie mini
muzeum MO i SB. Poza zbiorami w WSPol w Szczytnie z dumą możemy powiedzieć posiadamy największy zbiór dokumentów, zdjęć, przedmiotów codziennej
służby, umundurowania. Liczymy na udostępnienie nam większego lokum co pozwoli nam bardziej efektywnie wyeksponowanie naszych zbirów. Wynika to niewątpliwie z faktu, że w dobie obecnej historią

zajmują się politycy i jak to bywa za jakiś
czas historia ta może być (kolejny raz)
inaczej odczytana i jak sądzimy nasze
zbiory z pewnością będą namacalnym dowodami naszego udziału w formowaniu
nowego Państwa po zakończeniu II Wojny
Światowej i do chwili obecnej. Nasz apel o
dokumentowanie, gromadzenie zdjęć , dokumentów jakoś nie znalazł oddźwięku w
skali wojewódzkiej. Lokalnie, nasze Koleżanki i Koledzy w sposób wzorcowy podeszli do tematu, stad też eksponatów nam
przybyło. Niewątpliwie nasze sugestie o
zorganizowaniu konkursu wspomnieniowo – pamiętnikarskiego na łamach OBI z
pewnością przysporzył by nam wiele ciekawego empirycznego materiału z naszej
przeszłości. Podsumowując nasze 20-to
lecie z zadowoleniem należy podkreślić, że
jeden element nam się udał z odróżnieniu
o problemów z jakimi borykają się inne
Koła, mianowicie nabór nowych członków.
W ostatnim okresie przystąpiło do nas kilku Kolegów z tzw. nowego portfela emeryckiego. Jednak jeszcze jest wiele kwestii
do zrobienie zwłaszcza w obecnych czasach nagonki na nasze środowisko. Dotychczasowe porady prawne, pomoc w
rozwikłaniu podstawowych problemów
międzyludzkich to tylko drobny wycinek
naszych poczynań. Nadal widzimy potrzebę kontynuowania tego typu działań. Interesując się kwestią finansowa naszych
członków zawarliśmy w imieniu Federacji
Służb Mundurowych porozumienie z liczącą się lokalnie firmą zajmującą sie dystrybucja sprzętu RTV i AGD. Każdy emeryt
już na wstępie ma upust 10 % przy zaku-

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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pie wspomnianego sprzętu. Niby nie wiele,
ale przy kupnie np. telewizora za 1500 zł
jest to 150 zł ulgi, a to już jest licząca się
kasa. Inny temat, i tu nawet nie chodzi
użalenie się lecz jest to stwierdzenie faktów, nie wykonanie naszych zamierzeń
dotyczących awansów w stanie spoczynku i korzystania z mundurów w trakcie
świąt państwowych, lecz temat ten była
wielokrotnie poruszany… trudno, może
kiedyś.
realizacji powyższych działań włączało się wiele naszych Koleżanek i
Kolegów. I co warto podkreślić wielu z
nich aktywnie działa poza naszym środowiskiem. Np. Leszek Dworak współuczestniczył i sam osobiście redagował biuletyny
na temat OSP Spytkowo, Szkoły Gminnej,
Historycznego opisu Gminy Giżycko i inne. Mamy też w swoim gronie Sołtysa
(Leszek Pałdyna Wydminy) i Komendanta
OSP Mikołajki (Julian Brant). Prezesem
Zarządu Okręgowego PTTK Wielkich Jezior Mazurskich jest Jerzy Bielewski. Ryszard Poboży kolejny raz jest sponsorem
wyjazdu dzieciaków za granice (byli w Katarze a obecnie pojadą do USA ), w ramach europejskiego konkursu asertywności. Prezes Koła poza redagowaniem artykułów w OBI pisze również do lokalnych
gazet, ponadto prowadzi autorski cykliczny program w radiu RFM „Gold” (sobota i
niedziela).
względniając powyższe kilku aktywnych członków zostało wyróżnionych
dyplomami. Zawnioskowano również o
wyróżnienie odznaczeniami naszego stowarzyszenia, lecz jak to w życiu bywa
przez
4
miesiące
Zarząd
Główny
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(Prezydium) nie znalazło chwili czasu aby
rozpatrzeć te wnioski i jednie pozostało
nam odczytać informacje o naszych propozycjach. W trakcie dyskusji głos zabrał
kolega Jerzy Kowalewicz, który podsumował i pozytywne ocenił naszą działalność,
życząc dalszej owocnej pracy.
względniając powyższe kilku aktywnych członków zostało wyróżnionych
dyplomami. Zawnioskowano również o
wyróżnienie odznaczeniami naszego stowarzyszenia, lecz jak to w życiu bywa
przez
4
miesiące
Zarząd
Główny
(Prezydium) nie znalazło chwili czasu aby
rozpatrzeć te wnioski i jednie pozostało
nam odczytać informacje o naszych propozycjach. W trakcie dyskusji głos zabrał
kolega Jerzy Kowalewicz, który podsumował i pozytywne ocenił naszą działalność,
życząc dalszej owocnej pracy.
podobnym tonie brzmiało wystąpienie Pana Starosty Wacława Strażewicza. Odczytany został przez wyznaczonego przez niego reprezentanta list gratulacyjny Pana Burmistrza. Wręczono okolicznościowe dyplomy, kwiaty i prezenty.
Było Och i Ach ! i było fajnie. A po tym ?
No cóż nam się krew jeszcze nie zlasowała, wobec tego przenieśliśmy się do Sali
konsumpcyjnej i dalej to już był nie tylko
posiłki, ale również zakąski i toasty.
Było fajnie, bowiem po rozmownej wodzie
przybyły wspomnienia, zaczęto snuć plany
na przyszłość i szkoda tylko, że czas tak
szybko mija, ale o tym chyba wszyscy, a
zwłaszcza emeryci wiedzą aż za bardzo.
Pozdrawiam
Bohdan Makowski s. Władysława.
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Co tak dudni co tak gna…?
To idzie „nowa zmiana”.

P

rawica rękoma IPN-u (Instytutu Polskiej Nienawiści) poprzez zrównanie
komunizmu, a w sumie niedoskonałego
polskiego socjalizmu i Polski Ludowej z
nazizmem doprowadziła do poniżenia,
oczernienia, zniesławienia (to delikatna
forma) znacznej części Polaków. W konsekwencji ludzie ci zostali odsunięci od
wpływów na losy Kraju. Przypomnijcie sobie Szanowni Czytelnicy jak z byle błahego
powodu krzykacze, mąciciele w niegodny
sposób pozbawiali stanowisk Dyrektorów,
Kierowników, osób funkcyjnych. Osób o
dużym doświadczeniu , fachowców. I wtedy było to wszystko w imię niby to sprawiedliwości społecznej. Liczył się tylko cel,
którym było totalne przejecie władzy. A
czyniła to ta pierwsza nie podzielona jeszcze „S”. Dodać należy, że to wszystko było
wspierane nie tylko przez audycje Radia
Wolna Europa, lecz do dziś nie ustalone
pieniądze, z których wielu działaczy „S” do
chwili obecnej nie rozliczyło się. Wtedy ta
teoria słabego ogniwa spełniła się. Jednak
chyba właśnie wtedy wywołanie okrągłego
stołu, propozycje grubej kreski T. Mazowieckiego były chyba największym osiągnięciem naszej polskiej demokracji. Nie
brano się na rękę. Tą naszą lustracje dla
dobra rewolucji powinniśmy i w sumie
przyjęliśmy z pokorą.
ecz jak to zwykle w naszej mentalności
narodowej jest najważniejsze, aby nie
funkcjonować w spokoju, normalności
musieliśmy zniszczyć wszystko co rokowało nadzieje na spokój i normalność. Ta
druga „S” już wtedy podbudowana była
intrygami, knowaniami we własnym łonie.
Ośmieszanie osób których nam świat
wprost zazdrościł. (Ujawnienie duchownego Hejno jako agenta SB w otoczeni JP II,
Premier D. Tusk wnukiem ochotnika z
Wermachtu o Bolku nie wspominając). W
tamtym też okresie kościół w żadnym
przypadku nie interweniował, nie ostudzał
gorących głów. To wszystko było wkalkulowane w oczekiwania i zyski (zwrot zabranych przez Komunę majątków kościelnych, który w rzeczywistości wielokrotnie
przekroczył ich wartość, wiele afer przekazywania majątku narodowego za symboliczną złotówkę. Utrzymywanie z miliono-
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we kwoty rocznie nauczycieli religii tp.
itd.). Mimo tego ta druga „S” przegrała.
Analizy „osiągnięć” ?! 25-cio lecia już dziś
są ukrywane bowiem bilans jest bardzo
nie korzystny. Jedynie udały się imprezy
masowe, kwiaty, wieńce, medale, pomniki.
W tym stanie rzeczy rozbuchane oczekiwaniami masy z czystej przekory, z braku
wyobraźni na zasadzie na złość mamie
odmrożę sobie uszy ale czapki nie założę
zagłosowały na PIS lub inne dziwolągi polityczne w postaci ugrupowania Kukiza.
Przypomnieć należ, że kiedyś Polska Partia Przyjaciół Piwa też załapała się do Sejmu tylko dla tego, że skład osobowy był
zwariowany i aby wywołać u innych liczących się ugrupowań obawę, że w każdej
chwili mogą znaleźć się oni poza parlamentarnymi fotelami. Te rozgrywki knowania, bufonada, bezkrytyczne samoocena wielu polityków lewicy doprowadziła
właśnie do takiego stanu. Pal go licho,
lecz wniosków nikt z tego nie wyciąga. Jak
już o tym pisałem na naszym osiedlu Moniuszki tam gdzie mieszkają głownie emeryci i czynni zawodowo żołnierze WP z rodzinami PIS uzyskał najwięcej głosów.
Dziś Panowie Ci po przegonieniu ich z
obiektów MON-u z podwiniętymi ogonkami zaczynają mędrkować, że należy coś
robić, że należy się konsolidować, że jak
im zaświtała groźba utraty części emerytur otrzeźwieli. Już nie myślą o tym aby
dla czystej przekory wypinając się na PO,
nic nie zyskując można przy okazji dużo
stracić. Zapominają przy tym, że to właśnie głosami PO uchwalono ustawę deubekizacyjną.
ednak nie o tym zamierzałem pisać.
Początkowo jak wielu z nas mieszkańców małych miasteczek, tej przysłowiowej
Polski „D” sądziłem ,że te wszelkiej maści
przepychanki , ta „dobra zmiana” nie dotrze do nas. Jednak okazało się to wysoce
mylne. Nagle, znienacka spokojny, nie
uwikłany w koligacje polityczne Prokurator Rejonowy w Giżycku przestaje używać
tego tytułu i zgodnie z wolą Ministra Sprawiedliwości zwany najważniejszym Prokuratorem wśród prokuratorów polecił
odwołać go i teraz Grzegorz R. już może
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tytułować się jako „pf” Prokurator Rejonowy – pełniący funkcję PR. Jak długo będzie pełnił tą funkcję okaże czas, bo jak
na razie nasz lokalny PIS specjalistami
branży prokuratorskiej nie dysponuje.
Wydawać by się mogło, że to już koniec tej
„dobrej zmiany” w naszym lokalnym wydaniu. Otóż nie. Jest w Giżycku firma budżetowa bezpośrednio podlegająca pod
Warszawę zajmująca się drogami wodnym, utrzymanie kanałów nabrzeży itp.
Kwestiami)*. Dotychczasowy kierownik
piastujący to stanowisko od długich lat
nie był i nie jest uwikłany w jakie kolwiek
opcje polityczne, taki z gatunku moja chata skrajna, sumiennie przykładał się do
pracy, miał zadowoloną z jego poczynań
załogę. W sumie tak trzymać. No tak ale
„dobra zmiana” i tu jest potrzebna. Jednak jak zwolnić gościa w okresie ochronnym bowiem ma już prawie 66 lat. Jeżeli
we wojsku można zmienić nazwę poddziału, związku taktycznego to tu jest pewien
problem bowiem sama zmiany nazwy nic
nie da. I jak to mówią dla chcącego nic
trudnego. Ktoś mądry wpadł na pomysł,
że przecież w rejonie rolniczym były kiedyś
Rejonowe Przedsiębiorstwa Melioracyjnego. To oni kopali rowy melioracyjne, układali dreny z których woda ściekała do studzienek retencyjnych itd. Firmy te jednak
co jest naturalne za czasów już pierwszej
„S” rozgoniono na wszystkie strony świata, były nie intratne bowiem majątek ich
był bardzo mały i nie było dużo do skręcenia. Ale to nie ważne, ważne jest to, że te
rowy, studzienki, przepusty, jazy i inne
budowle melioracyjne postały i ktoś musi
je utrzymać w jako tako sprawnym stanie.
W tych okoliczności powstał tzw. „Związek
Spółek Wodnych”)**. U nas w powiecie
Spółka ta składa się z Szefa i pracownicy
biurowej (jego żony). (Słownie: dwie osoby). Ich biuro to pokój przyklejony do Państwowej Straży Rybackiej, Biura projektowego , o łącznej powierzchni ok. 10 m² .
Rola szefa polega na tym, że po wizji lokalnej goni rolnika np. do oczyszczenia, wykoszenia rowu melioracyjnego, który ma
odprowadzać wody opadowe lub podskórne z określonego areału. A kiedy połajanki
nie pomogą i gdy burak się uprze to on
wynajmie jakąś firmę i oni zrobią to za
niego, ale zabuli leniwy rolnik i przy okazji
wyłoży kasę na Spółkę . Ot i cała działalność „Spółki” – co warto podkreślić nie
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jest ona w żadnym przypadku z gatunku
budżetowej. I to właśnie tą Spółkę postanowiono przyłączyć do wspomnianego molocha przemysłowego mającego swoje zakłady na kilku hektarach w Giżycku i Augustowie, biurowce, potężną rzeszę pracowników stałych oraz sezonowych zatrudnianych w okresie letnim w celu należytego funkcjonowania dróg wodnych.
Firma mająca potężną flotę barek, kutrów,
sprzętu pływającego itp. Łączna wartość
majątku to kilka miliardów złotych. Z tego
zestawienia jednoznacznie wynika, że scalenie obu tych firm jest niezbędne jak by
ktoś durnowato mógł powiedzieć z przyczyn ekonomiczno-finansowych. Prawda
że wierutna bzdura. A to wszystko ma na
celu stworzenia możliwości przegonienia
obecnego Kierownika już nie za pomocą
taczki ale z powodu … reorganizacji firmy.
Być może za rok czasu, a może i wcześniej
okaże się to że decyzja była totalnie nie
trafiona, ale teraz jest okazja aby nowy
Kierownik, odpowiedni człowiek, namaszczony przez „słuszna Wadzę” dostąpił
„należytej zmiany”.
ydawać by się mogło że to nie mój
problem bo ta moja chata też stoi na
skraju i nie powinno mnie to interesować.
Ja jednak uważam, że to jest nasz wspólny problem . Przedstawiony wyżej Modus
vivendi postępowania „słusznej Wadzy”
staje się, o zgrozo ! szablonowym. Nikogo
nie obchodzą skutki takiego działania. W
tym momencie, jako że starozakonni są
najbardziej obeznani w polityce finansowej
przytoczę taki kawał:
„Mosiek wierci się w łóżku i nie daje spać
swojej żonie.
Salcie, zezłoszczona pyta się: - Mosiek czemu się wiercisz, co ciebie tak denerwuje?.
Salcie ja jutro mam oddać Ickowi 5000 zł.
No i w czym masz problem.
Mosiek: Ja nie mam tych 5000 zł.
Salcie wstaje, otwiera okno na oścież i
krzyczy: Icek!, Icek!
Na przeciwko otwiera się okno i Icek pyta
się: - Salcie co ty chcesz.
Icek! Mój Mosiek ma oddać tobie jutro 5000
zł. Tak?,
Tak - 5000 zł.
A Salcie na to: On tych pieniędzy ci nie odda i pokazała mu gest Kozakiewicza.
Zamyka okno, kładzie się do lóżka i odpowiada do zdziwionego Mośka: Widzisz teraz on się martwi, że tej kasy nie dostanie,
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a Ty teraz śpij spokojnie.
Ja mam wrażenie że ta obecna „słuszna
Władza” tak poczyna swoimi decyzjami.
Tego co będzie w przyszłości nie bierze po
uwagę. Po nas niech będzie potop. Natomiast jedyny pozytywny skutek w tego
typu poczynaniach widzę właśnie w zmianie postaw ze strony różnych grup społecznych. Wspomniani wyżej nasi koledzy
ze służb mundurowych sygnały o ewentualnym odebraniu im części emerytur już
widzą w innym świetle. Jest to całkiem
możliwe. Ta groźba jest bardzo realna.
Wiele firm czeka podobne jak wspomniana firma od dróg wodnych „reorganizację”.
Dodam tylko, że przy okazji
niektóry
„elastyczni” zmieniają nagle swoje orientacje polityczne. Były wójt gminy Giżyckiej,
długoletni zasłużony działacz PSL , z namaszczenia tej partii pełnił przez dwie kadencje funkcję wójta. Miesiąc temu zrezygnował z członkowstwa i zamierzał wstąpić do PIS-u. Lokalne władze tej partii
odmówiły mu, lecz … nie koniecznie musi
on należeć do giżyckiego PIS-u i … no cóż,
za jakiś czas okaże się że jest on w PIS-e
np. w Warszawie lub Pcimiu, które to miasto za jego czasów było partnerskim z
Gminą Giżycko. A w sumie to wina moich
Kolegów z SB, którzy za mało osób umieścili na swoich listach. Bowiem sam fakt
pozostawania danej osoby w zainteresowaniu SB w przeszłości, obecnie nobilituje bardzo często taką osobę do grona specjalistów od patriotyzmu, wiedzy historycznej, ekonomii, finansów, polityki a
nawet wiedzy światopoglądowej. Tym spo-

Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W dniu 13 kwietnia 2016 roku, w Dniu
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w jej
76 rocznicę, na dziedzińcu Komendy
Głównej
Policji,
przed
obeliskiem
„Pomordowanym Policjantom Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczystości z
udziałem Mariusza Błaszczaka, Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
kierownictwa Policji w tym nowo mianowanego Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Jarosława Szymczyka, przedstawicieli innych służb mundurowych,
duchowieństwa oraz członków stowarzyszeń i rodzin policyjnych.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
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sobem tworzone są nowe elity pazerne na
władzę i na kasę. Oni wiedzą, że to carpe
diem potrwa jedynie do nowych wyborów,
bowiem jak mi się wydaje nawet najbardziej naiwni , otumaniani obiecankami i
przekonywani przez czarną władzę już się
kolejny raz nie nabiorą . A nam cóż ? Nam
natomiast pozostaje zachować naszą godność z jednej strony a z drugiej cierpliwie
znosić tą nieuzasadnioną agresję względem nas scalając się i nie poddając.
Pozdrawiam BM s. Władysława
Giżycko 22.04.2016
)*Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie - Gospodarstwo Pomocnicze
w Giżycku ul. Wodna 4 Zlewnia wielkich
Jezior Mazurskich, Czarnej Hańczy i Biebrzy. -Inspektorat Giżycko zajmuje się gospodarką wodną z ramienia państwa, w
zakres działalności wchodzą usługi wspierające dla transportu wodnego, obsługa
dróg wodnych, utrzymanie i administracja
jezior, wód żeglugowych będących własnością państwa. Kierownik mgr inż. Andrzej
Żukowski
)**"Związek Spółek Wodnych w Giżycku"
figuruje w rejestrach gospodarczych to:
8450000978. Siedziba przedsiębiorstwa:",
11-500 Giżycko ul. Łuczańska 1 Detaliczne informacje na temat oferty firmy uzyskasz telefonując na numer (87) 428-3231. Współrzędne siedziby firmy to:
54.037213N, 21.75629E. Majątek Spółki,
dwa biurka, 4 krzesła, telefon stacjonarny
z faksem. Czajnik elektryczny.
Policyjnych reprezentowali:
Zdzisław
Czarnecki, Zdzisław Pietryka i Zdzisław
Bartula oraz Marian Stankiewicz i Czesław Okrasa. Wiązankę kwiatów pod obeliskiem złożył Z. Czarnecki wraz z Marianem Stankiewiczem.
o uroczystości zebrani udali się na
ulicę Orkana gdzie miało miejsce uroczyste poświęcenie przez Biskupa Polowego WP, gen. bryg. Józefa Guzdka obiektu Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk otworzył okolicznościowa wystawę „Ostaszków, Twer,
Miednoje - Pamiętamy”
Tekst i zdjęcia: Z. Bartula,
rzecznik prasowy ZG
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PAMIĘTAMY
O NASZYCH SENIORACH
W styczniu 2016r członkowie kaliskiego SEiRP
odwiedzili chorych emerytów i rencistów policyjnych.

O

d kilkunastu lat pamiętamy o naszych koleżankach i kolegach, którzy ze względu na
stan zdrowia nie uczestniczą w organizowanych spotkaniach integracyjnych. Z tymi weteranami służby spotkaliśmy się przekazując
pamiątkowe medale XXV – lecia i listy gratulacyjne od Prezydenta m. Kalisza i Komendanta
Miejskiego Policji. Spotkania te upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze. W rozmowach dominowały wspomnienia z minionych lat służby.
Mówiono o inicjatywach jakie podejmuje SEiRP
współpracując na co dzień z kierownictwem
KM Policji oraz z władzami samorządowymi
miasta Kalisza.

S

eniorom członkowie zarządu życzyli dużo
zdrowia, szczęścia i pomyślności , przypominając, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc członków naszego stowarzyszenia.

W

Spotkanie
na zakończenie zimy

przeddzień zakończenia zimy, sobotę 19
marca 2016 roku członkowie Koła PTTK
„Z Buta” przy Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu spotkali się na
pikniku integracyjnym w wigwamie w miejscowości Korab. Spotkanie to, nie tylko potraktowano jako zabawowo-biesiadne ale także prelekcję na temat opieki przez Nadleśnictwo Grodziec i myśliwych z Kola Łowieckiego nr. 33
„WRZOS” w Brudzewie, nad terenami leśnymi,
przeciwdziałania podpalaniu i kłusownictwu.
Wszystkich przywiała Kapela Muzyczna KALINA z Blizanowa i następnie przygrywała do
tańca. Poczęstunek rozpoczął się od podania
wspaniałego żurku (kuchni Pani Ani) , kulminacja natomiast był pieczony świniak . Na
pikniku było 34 członków naszej organizacji,
wszyscy bawili się (ocenili to zaraz po spotkaniu) przy pięknym ognisku i muzyce do późnego wieczora.
Spotkanie było ważnym elementem integracyjnym mieszczuchów i ludzi lasu, upłynęło w
miłej i przyjacielskiej atmosferze.
H. Kubik
Zdjęcia K. Terczewski

V-ce Prezes H. Kubik
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Weekend
w Bańskiej Niżnej

W

dniach 1-3 kwietnia 2016 r. członkowie koła nr 27 Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach przebywali na wycieczce turystyczno-integracyjnej w Bańskiej Niżnej.
Bazę wypadową stanowiło sprawdzone
wielokrotnie wcześniej gospodarstwo agroturystyczne "GAZDA". Wśród wielu atrakcji był spacer po Zakopanym, kąpiel i masaże w pobliskich Szaflarach czy też odpust
w
miejscowej
parafii
pw.
"Miłosierdzia Bożego".
ospodarze jak zawsze stanęli na wysokości zadania i przez cały czas raczyli
nas smacznym jedzeniem. Kiełbaski z grilla oraz pieczony udziec wieprzowy to tylko
niektóre spośród wielu potraw znajdujących się w menu gaździny Zofii.
a dobre nastroje uczestników wycieczki oprócz warunków socjalnych wpływała piękna, słoneczna pogoda, która towarzyszyła nam podczas całego pobytu,
jak również wspólne, wieczorne biesiadowanie przy muzyce.
puszczając Bańską Niżną wszyscy byli
przekonani, że nie był to ostatni pobyt
u "GAZDY" zwłaszcza, że wielu spośród
uczestników wycieczki odpoczywa tam
kilkakrotnie w ciągu roku.

G
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O

Zbigniew Ziomka
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Z posłem Wojciechem Królem w cztery oczy...

W

dniu 4 kwietnia 2016 r. z inicjatywy
Mieczysława Skowrona - prezesa
koła nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Mysłowicach odbyło się spotkanie z Panem Wojciechem
Królem, posłem na Sejm RP VIII kadencji.
Miejscem spotkania było biuro poselskie a
rozmowa dotyczyła problematyki seniorów
oraz współpracy parlamentu i samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Prezes Mieczysław Skowron poruszył szereg problemów nurtujących środowisko, w
tym środowisko emerytów i rencistów policyjnych. Jednym z ważniejszych tematów,
które zostały omówione były realne obawy
naszych koleżanek i kolegów, związane z
planowaniem prac nad zmianą ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym szeroko rozumianych służb mundurowych i ich rodzin.
Poseł Wojciech Król został poproszony o
monitorowanie na forum parlamentu podjęcia ewentualnych prac nad niekorzystnymi zmianami w wyżej wymienionej
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ustawie, oraz o sygnalizowanie problemu
zainteresowanemu środowisku.
Warto podkreślić, że Wojciech Król zanim
został posłem pracował w samorządzie
Mysłowic a także w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdzie dał sie poznać
jako orędownik osób starszych - między
innymi współtworzył Mysłowicką Radę
Seniorów i Śląską Radę ds. Seniorów. Problemy środowiska były i nadal są mu bliskie, czego dowodem jest zaproszenie do
Sejmu radnych Mysłowickiej Rady Seniorów w dniu 11 maja 2016 r.
Należy mieć nadzieję, że rozmowa i deklaracje posła pozytywnie przysłużą się środowisku emerytów i rencistów policyjnych
a współpraca na rzecz seniorów prowadzona będzie na bieżąco.
Tekst: Zbigniew Ziomka na podstawie relacji Mieczysława Skowrona.
Zdjęcie: Mieczysław Skowron / wykorzystano zbiory archiwalne/.

19

POSIEDZENIE PLENARNE ZO W ZIELONEJ GÓRZE
W dniu 1 kwietnia 2016 r. ( nie jest to prima aprilis) odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego. Frekwencja dopisała, a gościem zaproszonym był Zdzisław
Pietryka – Wiceprezes ZG SEiRP.
brady zgodnie ze statutem i porządkiem dnia przeprowadził Prezes ZO
Jan Papis, witając gościa i członków Zarządu po czym przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Po wyborze protokolanta , Komisji
Uchwał i wniosków , Prezes ZO zreferował
informację o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia w kraju i w okręgu. Wspomniał
również o spotkaniu Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Jarosława Janiaka w Gorzowie z Prezesami ZW i ZO
SEiRP z Gorzowa i Zielonej Góry. Nasz ZO
reprezentowali J.Papis i E. Czerwiński.
Wrażenia z tego spotkania były bardzo
pozytywne dla nas emerytów policyjnych
dalszej części obrad Skarbnik ZO Danuta
Stańczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 r. i plan budżetu na rok
2016, a Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej M. Siemiątkowski złożył sprawozdanie z działalności za 2015 r. oraz wniosek
o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły i plan finansowy na rok
2016.
o czym nastąpiła dyskusja, w której
głos zabierali; A. Bożek, B. Milej, A.
Cieślak i Z. Pietryka. Na zakończenie ob-

O

rad Przew. Komisji Uchwał Józef Der odczytał Uchwałę , która została przegłosowana jednomyślnie.
Posiedzenie plenarne zakończył wspólny
obiad w gościnnym Hotelu zielonogórskiej
„Gwardii”.
Tekst: Zbigniew Kobryń-rzecz. pras.ZO
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński
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W obronie honoru żołnierzy
Sławomir Cenckiewicz, historyk IPN i od
niedawna dyrektor Centralnego Archiwum
Wojskowego, obraził żołnierzy Wojska Polskiego.
łówny historyk PiS zdeptał służbę żołnierzy i wielką daninę ich krwi.
Stwierdził bowiem, iż „żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego nie są Wojskiem Polskim”, a ich szlak bojowy „nie jest częścią
historii oręża polskiego”.
bok takich słów nie można przejść
obojętnie. Od 1989 roku państwo
konsekwentnie wypiera z pamięci historię
Wojska Polskiego walczącego na froncie
wschodnim podczas II wojny światowej.
Umniejsza się ich rolę, skazując nie tylko
na zapomnienie, ale, co gorsza, zarzuca
im się zdradę. Nie wolno dzielić polskiej
krwi na lepszą i gorszą. Bowiem to policzek dla polskiego państwa i nas samych.
Kim byli żołnierze, którzy walczyli u boku
ZSRR? To wcześniejsi zesłańcy na Sybir,
do Kazachstanu i w inne rejony ZSRR.
Przy okazji tworzenia polskiej armii w
ZSRR otrzymali oni niebywałą wręcz okazję do wyrwania się z niewoli. Kierowała
nimi nie tylko niepewność jutra, ale również gorący patriotyzm, który szedł w parze z oddaniem i poświęceniem, co udowodnili na całym szlaku bojowym.
Polsce Ludowej jedna bitwa stoczona przez Wojsko Polskie była czczona szczególnie. To bitwa pod Lenino. Ten
chrzest bojowy polskich żołnierzy w ZSRR
miał być symbolem polsko-radzieckiego
braterstwa broni. Symboliczną datą był
dzień 1 września 1943 roku, kiedy to
Pierwsza Dywizja Piechoty wyruszyła na
front. Cztery lata wcześniej rozpoczęła się
bowiem wojna, której następstwem była
obecność polskich żołnierzy w tym miejscu. Do symboliki przywiązywano olbrzymią rolę. W doktrynie wojennej ZSRR
straty wojenne nie były najważniejsze, a
życie żołnierza było dość cynicznie wykorzystywane. I o ile to potężne imperium
miało olbrzymie zapasy siły ludzkiej, o tyle
każda kropla polskiej krwi kosztowała
wiele. Ta historyczna zwycięska bitwa
kosztowała życie 510 kościuszkowców,
652 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się
do niewoli. To aż 23,7 proc. stanu osobowego! Ta danina krwi nie może pozostać
zapomniana! Polacy wykazali się męstwem
i wielką walecznością. W bitwie pod Leni-
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no zadali Niemcom duże straty - ok. 1500
żołnierzy niemieckich zginęło, a 326 dostało się do niewoli. To trzy razy więcej niż
straty własne! Warto przy tym zauważyć,
że pierwszy i ostatni raz w tej wojnie władze ZSRR uhonorowały troje Polaków tytułami Bohaterów Związku Radzieckiego.
Wśród odznaczonych była kobieta. Z kolei
podczas powstania warszawskiego olbrzymim męstwem wykazał się Edwin Rozłubirski, ps. „Gustaw”, partyzant lewicowej
Armii Ludowej, generał Wojska Polskiego.
Za walki w powstaniu otrzymał on od gen.
Tadeusza „Bora”-Komorowskiego Krzyż
Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.
zlak bojowy żołnierzy gen. Zygmunta
Berlinga, który tworzył zręby Wojska
Polskiego w ZSRR, był olbrzymi - od Lenino do Berlina. Podczas walk na Wale Pomorskim poniesiono największe straty w
jednej operacji. Wówczas życie straciło
ponad 3 tys. żołnierzy. Przełomowym momentem była jednak obecność żołnierzy
Wojska Polskiego w bitwie o Berlin. Zdobycie stolicy III Rzeszy dla polskiego żołnierza to symbol nadzwyczajny. Oto bowiem nadarzała się okazja, aby po sześciu
niemal latach od napaści Niemiec na Polskę, dokonać dziejowej sprawiedliwości.
Ciekawostką może być to, że plany ZSRR
nie przewidywały udziału Polaków w
szturmie na stolicę Niemiec. Dopiero po
interwencji marszałka Michała Żymierskiego u marszałka Żukowa, oraz po osobistej decyzji Stalina, zezwolono na udział
polskich jednostek. Straty również były
duże. Podczas operacji berlińskiej, trwającej od 16 kwietnia do 2 maja 1945 roku,
straty bojowe wyniosły 4871 poległych,
rannych i zaginionych żołnierzy WP. Polska flaga zawisła nad Berlinem, co dziś w
ogóle nie jest eksponowane. Czy może być
większa duma niż biało-czerwona flaga
zawieszona przez kapitana Henryka Jabłońskiego i powiewająca nad gruzami III
Rzeszy?
yją jeszcze weterani tamtych walk i
tamtego wojska. Zapomniani. Haniebne
słowa historyka IPN potwierdzają, że trwa
u nas zajadła batalia o politykę historyczną. Szkoda, że odbija się ona rykoszetem
na tych, którzy swoje męstwo i oddanie
udowodnili na frondę - w przeciwieństwie
do młodego historyka.
Prekiel
Fakty i mity nr 13/2016 s. 26
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Zemsta emerytalna
Politycy z ugrupowania PiS już zapowiadają, że emerytury PRL-owskich funkcjonariuszy służb specjalnych mają być ponownie obniżone.
a to być kara za pracę, którą PiS już
teraz uznało za działalność zbrodniczą, a przez to niedającą podstaw do jakichkolwiek emerytur. Pisiory zapominają,
że emerytura to nie przedmiot do wyrównywania niesprawiedliwości dziejowej, tylko wyraz umowy państwa z funkcjonariuszami legalnej służby państwowej. III RP
jest przecież spadkobiercą tego państwa.
Nie można zabraniać ofiarom występowania o odszkodowania od ww., ale dopóki ci
funkcjonariusze nie są skazani (a już raczej nie będą, bo od 1989 i początku przedawnienia minęło 20 lat) i nie obciążają
ich wyroki zasądzające odszkodowanie za
delikty, to powinni otrzymywać pełną
emeryturę. Mam nadzieję, że dojdą w końcu do sprawiedliwości w Strasburgu, a III
RP w dwójnasób zapłaci za swoje działania. Ustawa, jeśli ma być rzeczywiście
oparta na prawie i sprawiedliwości, powinna być oparta na zindywidualizowanej
odpowiedzialności. Każda inna jest bowiem w demokratycznym państwie prawa
niedopuszczalna, a problem w tym, że
ustawa obecnie obowiązująca, dotycząca
esbeckich
emerytur,
zadziałała
jak
„klauzula generalna”, w dodatku mocno
wybiórcza i nie wprowadzająca żadnych
konkretnych kryteriów dla ustalenia, komu można, a komu nie można zmienić
wysokości emerytury. Toż w żadnym demokratycznym kraju nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa!!! Jak
widać, w tym kraju można wszystko...
Czarny obraz funkcjonariuszy służb PRL
jako członków organizacji oprawców i wrogów wolności niezupełnie odpowiada
prawdzie i nie może być podstawą do zbiorowych rozliczeń z naruszeniem praw nabytych. Tak więc planowana jest po prostu kolejna zemsta sfrustrowanej postsolidarnościowej władzy na funkcjonariuszach tego organu państwa polskiego
sprzed 1989 roku. Propagandowo przeciwstawia się nędzne dzisiejsze emerytury z
generalskimi SB i MO, przedstawiając jednych jako ofiary, a drugich jako ich katów. Jakoś dziwnym trafem zapomina się
wspomnieć, że dzisiejsze nędzne emerytury są skutkiem eksperymentów Leszka
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Balcerowicza na gospodarce oraz rządów
ekip postsolidarnościowych. Nikt nie powie głośno, że owymi katami ekonomicznymi społeczeństwa nie są byli funkcjonariusze służb PRL, ale właśnie ci, co doszli
do władzy na plecach „Solidarności”. Dzisiejsi ministrowie, dyrektorzy, prezesi,
prokuratorzy, sędziowie siedzą cicho i rechoczą radośnie z tego, że to, co
się wypłaca byłym funkcjonariuszom PRL,
stanowi kwotę śmieszną wobec ich własnych wynagrodzeń i emerytur. Tak naprawdę to po prostu potrzebny jest kozioł
ofiarny, który będzie pełnił rolę wyimaginowanego wroga rzekomej wolności. Potrzeba takiego wroga, który nie będzie
walczył ani nie zagrozi utratą władzy lub
destabilizacji systemu państwa, a będzie
napędzał elektorat. Bo przecież to im odbiera się przywileje, a nie nam! Osobiście
chciałbym doczekać czasów, w których to
właśnie d, którzy doprowadzili do ruiny
ten kraj, wysprzedali co się da, napychając własne kieszenie forsą, doprowadzili
obywateli do skrajnej nędzy i zmusili ich
do masowej emigracji, zostali osądzeni tak
samo, jak oni osądzają funkcjonariuszy
służb PRL. I niech każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do budowy kapitalistycznej III
RP, zostanie skazany na dożywocie w postaci życia, jakie zgotował większej części
Polaków. I to nie każdy z osobna, tylko na
mocy takiej samej ustawy o odpowiedzialności zbiorowej - bez możliwości odwoływania do Strasburga.
Michał Czarnowski, Koszalin
Fakty i mity nr 13/2016 r. s. 26
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arol Wyszyński rzecznik prasowy Koła
SEiRP w Elblągu, który przesłał powyższe życzenia jest także licencjonowanym przewodnikiem i „dostarczycielem”
tekstów o historii Elbląga. W tym wydaniu
OBI są „jego” artykuły z „Faktów i mitów
o: O obronie żołnierskiego honoru i zemście emerytalnej.
Jerzy K. Kowalewicz
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Jakiej części emerytury
nie zabierze komornik
Posłowie PiS chcą zmienić zasady ściągania długów z emerytur i rent. Projekt
ustawy jest już po pierwszym czytaniu w
Sejmie.
omysłodawcą projektu o "zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" jest posłanka PiS Barbara Bartuś. - Minimalna
pensja jest chroniona przed egzekucją, ale
minimalna emerytura już nie. Emeryt może nie mieć nawet pieniędzy zapewniających minimum egzystencji - tłumaczy
Bartuś.
Nowe propozycje ma też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
WOLNA OD EGZEKUCJI
Posłowie PiS proponują, aby po potrąceniach komornika emeryt mógł zachować
nie mniej niż minimalną emeryturę, rentę
rodzinną czy rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie wynoszą
882,56 zł brutto. Do tych pieniędzy komornik nie miałby prawa.
Przykład. Pani Bożena z Krakowa od roku pobiera 950 zł brutto emerytury. Ma
10 tys. długu do spłacenia, więc od pół
roku komornik zabiera jej część świadczenia. Na życie zostaje jej 500 zł brutto.
Po zmianach komornik będzie musiał zostawić kwotę odpowiadającą najniższej
emeryturze. Ze świadczenia pani Bożeny
potrąci jedynie niecałe 70 zł brutto.
Inna będzie wolna od egzekucji kwota dla
renty z tytułu częściowej niezdolności do
pracy. Obecnie najniższa renta wynosi
676,75 zł brutto i tyle komornik nie będzie mógł zabrać.
Ale uwaga! Będą wyjątki. Projekt przewiduje, że chronione przed egzekucją będzie
tylko 75 proc. najniższej emerytury lub
renty, np. gdy ktoś ma do spłaty alimenty
albo ZUS stwierdzi, że dostał nienależne
świadczenie. Chodzi np. o "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".
Jak jest teraz
Artykuł 141 ustawy o emeryturach i rentach mówi, że wolne od potrąceń jest jedy-
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nie 50 proc. najniższej emerytury i renty.
Komornik musi zostawić zadłużonemu
emerytowi jedynie ok. 441 zł brutto (ok.
365 zł na rękę), a renciście częściowo niezdolnemu do pracy - ok. 338 zł brutto (ok.
281 zł na rękę).
DOM OPIEKI
Jeśli ktoś przebywa w domu opieki społecznej, zakładzie opiekuńczo--leczniczym
lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
będzie miał prawo zachować 30 proc. najniższej emerytury. Obecnie przepisy pozwalają zachować pensjonariuszom 20
proc.
Poseł Bartuś uzasadniała podczas obrad
komisji sejmowej: - Przez osiem lat byłam
członkiem komisji polityki społecznej i
rodziny, organizowałam spotkania w domach pomocy społecznej. Nie tylko pensjonariusze, ale również personel zwracali
uwagę, że pieniądze, które zostają tym
osobom, często nie wystarczają na wykup
leków. (...) Zdarzały się sytuacje, że dla
pensjonariusza zbierano składkę na leki,
gdyż nie miał możliwości ich wykupienia.
Z kolei poseł Magdalena Kochan (PO)
miała wątpliwości: - Jeżeli zwiększymy
kwotę pozostającą do dyspozycji osoby
zobowiązanej do częściowego pokrywania
kosztów swojego pobytu w domu pomocy
społecznej, (...) różnice w przychodach instytucji, na której barkach spoczywa opieka, nie zostaną zlikwidowane w sztuczny
sposób. Różnice w kosztach utrzymania
zobowiązani będą pokrywać: samorząd,
rodzina albo jedni i drudzy.
BEZ WIARYGODNOŚCI
Niektórzy eksperci ostrzegają, że zmiana
przepisów zaszkodzi części emerytów.
Banki mogą przestać udzielać im kredytów z obawy, że ci mniej zamożni nie będą
ich spłacać. A komornik nie będzie w stanie nic zrobić.
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków
Polskich (ZBP): - Jeżeli ktoś będzie miał
minimalną emeryturę, wolną od egzekucji,
to taka osoba straci zdolność kredytową.
Nie będzie mogła uzyskać kredytu, bo żaden bank nie podejmie ryzyka. Będzie całkowicie wykluczona z obrotu finansowego.
Barbara Bartuś: - Przeciwnicy ustawy
mówią, że jak wprowadzimy nowe prawo,
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to interesy wierzycieli nie będą zabezpieczone, a emeryci stracą zdolność kredytową. Ale komornik może przecież dochodzić
należności np. z majątku emeryta.
Jerzy Bańka: - To tym bardziej będzie dla
emeryta szkodliwe, bo straci na sprzedaży
likwidacyjnej nieruchomości. Cena wywołania jest o 50 proc. niższa od ceny oszacowania.
Innym wyjściem dla banków jest udzielanie kredytów najbiedniejszym emerytom,
ale z żądaniem dodatkowych zabezpieczeń.
POMYSŁ RESORTU RODZINY
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej podziela obawy bankowców i
chce zmodyfikować poselski projekt.
Zmiana miałaby polegać na dobrowolności
potrąceń.
Osoba pobierająca emeryturę minimalną,
która chciałaby dostać kredyt, musiałaby
dobrowolnie podpisać w banku deklarację, że zgadza się na potrącenia rat kredytu ze swojego świadczenia bez postępowania egzekucyjnego.
Dzięki temu bank mógłby dochodzić roszczeń z emerytury minimalnej, a biedni
emeryci zachowaliby zdolność kredytową.
Podobne rozwiązania są już w kodeksie
pracy i dotyczą egzekwowania długów od
pracowników.
Pozostaje pytanie, do jakiej kwoty bank
będzie mógł dochodzić roszczeń. Na razie
resort pracy rozważa, aby 80 proc. najniższej emerytury było chronione przed egzekucją.
- Wydaje mi się, że moglibyśmy zaproponować rozwiązania uwzględniające element dobrowolności, zgody ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy - mówił w Sejmie
Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Resort rodziny czeka jeszcze na opinię
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa
Sprawiedliwości. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.
- Dobrze, że ministerstwo widzi konieczność modyfikacji wcześniejszego projektu.
W trakcie procesu legislacyjnego jesteśmy
gotowi do rozmów - deklaruje Przemysław
Barbrich, rzecznik ZBP.
KOMORNIK WCHODZI DO ZUS
Z roku na rok przybywa emerytów z długami.
- Klienci przychodzą do nas z pytaniami,
dlaczego ich emerytury są niższe niż wcze-
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śniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia
zajął komornik i ZUS musi zrealizować
wniosek komornika - tłumaczy Małgorzata
Korba, rzecznik prasowy ZUS w Lublinie.
W bydgoskim oddziale ZUS ok. 12,5 tys.
emerytur i rent objętych jest egzekucją. To
aż 5,9 proc. świadczeń wypłacanych w
oddziale.
W oddziale w Słupsku długi są ściągane z
blisko 6,8 tys. świadczeń emerytalnorentowych (7,39 proc. wypłacanych tam
świadczeń).
Na koniec listopada 2015 r. oddział w
Opolu wypłacił świadczenia emerytalnorentowe 221,6 tys. osób. Zajęciem komorniczym objętych było 6158 z nich.
W Rzeszowie w grudniu 2015 r. dokonano potrąceń z ponad 5 tys. emerytur i
rent.
KOBIETY CZĘŚCIEJ SIĘ ZADŁUŻAJĄ
W bazie Krajowego Rejestru Długów (KRD)
- to tylko jedna z kilku instytucji mających w bazie dłużników - jest blisko 176
tys. emerytów. Ich łączne zadłużenie to
1,7 mld zł.
Kobiety stanowią 64 proc. wszystkich
dłużników. - Wysoki odsetek starszych
kobiet wśród dłużników spowodowany jest
długością życia. Panie żyją dłużej, czasami
dziedzicząc po śmierci męża zaciągnięte
przez niego długi - wyjaśnia Adam Łącki,
prezes zarządu KRD.
Średnie zadłużenie dłużnika emeryta w
KRD to 9,7 tys. zł (w lutym 2015 r. było to
6614 zł).
Na kobietę przypada średnio 10,1 tys. zł
długu; na mężczyznę - 9,5 tys. Średnia
kwota zobowiązania, czyli 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., telefony i mandaty za jazdę bez
biletu - po ok. 12 proc., i telewizja - nieco
ponad 8 proc.
GŁÓWNIE DŁUGI W BANKU
Według raportu InfoDług opartego na danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej
osoby po 65. roku życia mają 10 proc. z
40,39 mld zł zaległości z tytułu zobowiązań pozakredytowych i kredytowych.
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Przeciętnie w grupie dorosłych Polaków 4
proc. nie płaci rachunków w terminie.
Wśród osób 65-letnich i starszych ten odsetek wynosi 1,3 proc.
3,3 proc. dorosłych ma kłopot ze spłacaniem rat kredytu w terminie (kwoty minimum 200 zł przeterminowane o co najmniej 60 dni). W grupie 65+ odsetek ten
wynosi 3,99 proc.
POŻYCZKA DLA KREWNYCH
Jakie są główne powody zadłużania się
osób starszych? - Pierwszy to niewystarczające dochody, zwłaszcza gdy pojawiają
się niespodziewane wydatki. Dotyczy to

szczególnie osób, które stosunkowo niedawno przeszły na emeryturę. Ale od kilku lat coraz częściej nasi negocjatorzy słyszą od starszych dłużników: "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.
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyńskie,
Gazeta Wyborcza,

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ?
Ministerstwo Zdrowia chce uprościć zasady kierowania do sanatoriów. Obecnie na
wyjazd trzeba czekać nawet 28 miesięcy.
W tym roku NFZ na leczenie uzdrowiskowe chce przeznaczyć 68 mln zł. W 2015 r.
było to 67 mln zł, a w 2014 r. - 62 mln zł.
ZMIANY W USTAWIE
W połowie lutego w Sejmie odbyła się
dyskusja o sanatoriach. Barbara Dziuk,
posłanka PiS, zauważyła, że w sanatoriach jest podział na biednych i bogatych,
a także że ośrodki się sprzedaje i zamienia na spa. Narzekała, że pracownicy nie
mają wpływu na termin i miejsce wyjazdu. W rezultacie często rezygnują.
Mówiła również, że w niektórych ośrodkach dla dzieci są uchybienia i złe warunki sanitarne. - Czy w związku z tym powróci system kontroli w sanatoriach? pytała.
Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia,
wyjaśnił, że w ubiegłym roku z leczenia
uzdrowiskowego skorzystało 400 tys. cierpiących na przewlekłe choroby układu
krążenia, ortopedyczne, neurologiczne. Na
leczenie w sanatorium czeka się od 18 do
28 miesięcy. Czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala uzdrowiskowego to 6-12
miesięcy. Dzieci są przyjmowane na bieżąco.
Warczyński mówił też, że często ktoś ma
skierowanie i ustalony termin wyjazdu,
ale w sanatorium się nie pojawia. Chorzy
chcą wyjeżdżać latem, szczególnie w wakacje, i jak dostaną przydział w innym
okresie, to rezygnują. - Na turnusy zimowe mamy nawet kilkanaście procent rezygnacji - mówił wiceminister.
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Chorzy rezygnują, gdy dowiadują się, że
trzeba zapłacić. Pobyt w szpitalach uzdrowiskowych jest bezpłatny, ale leczenie
sanatoryjne już nie.
Na koniec wiceminister zapewnił, że będzie nowelizacja ustawy uzdrowiskowej,
aby zmienić "skomplikowany tryb skierowań do sanatorium". - Ten tryb wydaje
się nadmiernie rozbudowany (...) i być
może trzeba pomyśleć o normalnym trybie kierowania tak, jak w inne obszary
lecznictwa, np. skierowania do szpitala
czy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Aczkolwiek trzeba być bardzo
ostrożnym, żeby (...) nie spowodować, że
kolejki do lecznictwa uzdrowiskowego
znacznie wzrosną - mówił wiceminister.
CO ZROBIĆ, ABY SIĘ DOSTAĆ DO SANATORIUM
Musimy mieć skierowanie od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego. Wystawia je,
biorąc pod uwagę nasz aktualny stan
zdrowia, brak wskazań lub istniejące
przeciwwskazania oraz wpływ leczenia
uzdrowiskowego na nasz stan zdrowia.
Skierowanie może wystawić lekarz, który
ma podpisaną umowę z NFZ albo pracuje
w przychodni, która podpisała taką umowę.
Wzory skierowań są do pobrania na:
http://www.mz.gov.pl - Leczenie - Lecznictwo uzdrowiskowe.
Ważne! Aby wyjechać, trzeba mieć ważne
badania: + OB, + morfologia, + badanie
moczu, + rentgen klatki piersiowej, +
EKG.
Dzieci muszą mieć wyniki: + OB, + morfologii, + badania moczu, + badania kału
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na obecność jaj pasożytów.
Wyniki muszą być dołączone do skierowania bądź wpisane do jego rubryk.
DO ODDZIAŁU
Całą dokumentację lekarską wraz ze
skierowaniem trzeba zawieźć do oddziału
NFZ lub przesłać pocztą. Dokumenty może też przekazać lekarz.
Fundusz ma 30 dni na zaakceptowanie
skierowania. Jeśli zażąda dodatkowych
pism czy badań, procedura może się przedłużyć o kolejne 14 dni.
Skierowanie zarejestrowane w oddziale
NFZ jest sprawdzane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneo-klimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje
rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.
KTÓRE CHOROBY POZWALAJĄ NA WYJAZD
Możemy się starać o wyjazd, jeśli cierpimy na:
+
chorobę
ortopedyczno-urazową
(ortopedia),
+ choroby układu nerwowego (neurologia),
+ choroby reumatologiczne (reumatologia),
+ choroby kardiologiczne i nadciśnienie
(kardiologia),
+ choroby górnych dróg oddechowych
(laryngologia),
+ choroby dolnych dróg oddechowych
(pulmonologia),
+
choroby
układu
trawienia
(gastroenterologia, hepatologia),
+ cukrzycę (diabetologia),
+ otyłość,
+ choroby endokrynologiczne,
+ osteoporozę,
+ choroby skóry (dermatologia),
+ choroby kobiece (ginekologia),
+ choroby nerek i dróg moczowych
(nefrologia),
+ choroby krwi i układu krwiotwórczego
(hematologia),
+ choroby oka i jego przydatków (choroby
okulistyczne).
NA MIEJSCU LUB WYJAZD
Świadczenia są realizowane w warunkach
ambulatoryjnych (dochodzimy na zabiegi)
lub stacjonarnych (jesteśmy zakwaterowani w ośrodku).
+ Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest
bezpłatny i trwa 21 dni. Dla dzieci to 27
dni. Pracujący otrzymuje w tym czasie
zwolnienie lekarskie.
+ Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym
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trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, a osoby pracującej - częściowo odpłatny. Pracujący odbywają go w ramach
urlopu wypoczynkowego.
+ Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni,
jest bezpłatny i odbywa się w ramach
zwolnienia lekarskiego.
+ Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na
rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni,
jest częściowo odpłatny i odbywa się w
ramach urlopu wypoczynkowego.
+ Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne
dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.
Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani pacjenci wystarczająco sprawni, by
odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni,
zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.
Pracownicy zakładów, które stosowały w
produkcji azbest, zatrudnieni w nich 28
września 1997 roku lub przed tą datą, są
uprawnieni do korzystania raz w roku z
leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z
odpłatności za leczenie uzdrowiskowe.
JAKIE ZABIEGI
W ramach leczenia uzdrowiskowego pacjenci mogą skorzystać - w zależności od
profilu uzdrowiska, od potrzeb i wskazań m.in. z kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych,
ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii.
ILE TO KOSZTUJE?
Ponosimy koszty dojazdu do ośrodka.
Płacimy też za nocleg i wyżywienie - ceny
ustala minister zdrowia.
Taniej jest w tzw. pierwszym sezonie rozliczeniowym (od 1.10 do 30.04), drożej - w
drugim (1.05-30.09). Wysokość opłaty zależy też od standardu pokoju.
Stawki od października 2014 r. wynoszą:
+ za pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym w tańszym sezonie: 28,80 zł, w
droższym: 36,10 zł;
+ za pokój jednoosobowy bez węzła sanitarnego w tańszym sezonie: 22 zł, w
droższym: 29,30 zł;
+ za pokój jednoosobowy w studiu w tańszym sezonie: 23 zł, w droższym: 33 zł;
+ za pokój dwuosobowy z łazienką i ubikacją w tańszym sezonie: 17,30 zł, w
droższym: 24,10 zł;
+ za pokój dwuosobowy w studiu w tańszym sezonie: 14,60 zł, w droższym: 22
zł;

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(72)2016

+ za pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
sanitarnego w tańszym sezonie: 12,50
zł, w droższym: 17,30 zł;
+ za pokój wieloosobowy z łazienką i ubikacją w tańszym sezonie: 11 zł, w droższym: 13,10 zł;
+ za pokój wieloosobowy w studiu w tańszym sezonie: 10,50 zł, w droższym: 12
zł;
+ za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, w tańszym sezonie:
9,40 zł, w droższym: 10,50 zł.
Pokój w studiu ma wspólny przedpokój i
łazienkę z jednym lub kilkoma pokojami.
ZA CO NFZ NIE PŁACI
NFZ nie ponosi kosztów:
+ przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z
powrotem;
+ wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych (odpłatność częściowa);
+ wyżywienia i zakwaterowania podczas
leczenia ambulatoryjnego;
+ pobytu opiekuna pacjenta;
+ dodatkowych obowiązujących w miejscu
położenia zakładu, np. opłat klimatycznych;
+ zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Opłat za wyżywienie i zakwaterowanie nie
ponoszą: dzieci i młodzież do lat 18, a jeśli
nadal się uczą - do 26, dzieci w znacznym
stopniu niepełnosprawne oraz dzieci
uprawnione do renty rodzinnej.
Z własnej kieszeni musimy pokryć dodatkowe opłaty obowiązujące w miejscu położenia zakładu, np. opłaty za zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową, która jest przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
BEZ ODWOŁANIA
Jeśli skierowanie nie uzyska akceptacji
NFZ, zostanie odesłane lekarzowi, który je
wystawił. Fundusz ma obowiązek poinformować pacjenta na piśmie o odmowie i jej
przyczynach (mogą to być wyłącznie
względy medyczne). Od tej decyzji nie
przysługuje odwołanie.
Jeśli nie będzie miejsca w sanatorium,
NFZ powiadomi nas o tym pisemnie. W
zawiadomieniu znajdziemy swój numer w
kolejce na liście i przybliżony czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
Skierowanie podlega weryfikacji co 18
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miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w
tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte,
NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił, w celu weryfikacji.
Gdy jest ona negatywna, lekarz zawiadamia o tym pacjenta i właściwy oddział NFZ
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania.
Jeśli jest pozytywna, skierowanie jest
przesyłane w ciągu 30 dni do oddziału
NFZ, gdzie zostanie poddane ponownej
ocenie. Pozytywna oznacza, że pacjent nie
traci miejsca na liście oczekujących.
Na
stronie
internetowej
https://
skierowania.nfz.gov.pl można sprawdzić
swoje aktualne miejsce na liście oczekujących. Wystarczy podać numer skierowania.
ZMIANA TERMINU
NFZ decyduje o tym, kiedy i dokąd pojedziemy. O decyzji poinformuje nie później
niż dwa tygodnie przed wyjazdem. Co zrobić, gdy nie możemy pojechać w terminie?
Taki przypadek spotkał opisywanego w
"Wyborczej" pana Stanisława. - NFZ wyznaczył mi leczenie sanatoryjne w czasie,
kiedy mam zaplanowany służbowy wyjazd
zagraniczny - tłumaczył pan Stanisław.
Wniosek o leczenie sanatoryjne złożył półtora roku wcześniej. Pod koniec lutego
dowiedział się, że termin wyjazdu to 7
kwietnia. - Natychmiast udałem się do
NFZ z prośbą o zmianę terminu, motywując to obowiązkiem służbowego wyjazdu
zagranicznego - opowiada. Ale nowego terminu nie dostał.
Wyjazdy do sanatoriów przesuwane są
jedynie w przypadkach losowych.
- Jeśli pacjent otrzymał skierowanie w terminie, w którym nie może z niego skorzystać, powinien jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie. NFZ uznaje rezygnację za zasadną tylko w szczególnych,
udokumentowanych przypadkach - tłumaczą urzędnicy NFZ. f
Gdzie się wyleczysz?
+ Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko-Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek,
Połczyn-Zdrój,
GoczałkowiceZdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Gołdap, SolecZdrój, Uniejów, Horyniec--Zdrój, Supraśl,
Inowrocław, Swoszowice, Konstancin,
Wieniec--Zdrój
+ Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka,
Sopot, Dąbki
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+ Uzdrowiska podgórskie: Cieplice-Zdrój,
Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polańczyk,
Duszniki-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz
-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Ustroń, Muszyna-Zdrój, Wapienne
+ Uzdrowiska górskie: Jedlina-Zdrój,
Szczawnica, Krynica-Zdrój, Świeradów-

Zdrój, Lądek-Zdrój, Wysowa--Zdrój, Rabka-Zdrój, Żegiestów-Zdrój
 Sanatorium w urządzonym wyrobisku
górniczym: Wieliczka
Leszek Kostrzewski,
Piotr Miączyński,
Gazeta Wyborcza, 5 kwietnia 2016 r.

W nawiązaniu do poniedziałkowego (26.04.2016 r.)spotkania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sułkowicach, przesyłamy Państwu w załączniku: na kolejnych stronach.
- pliki z ofertą specjalną wypoczynku w Dom Wypoczynkowy Passat Niechorze,
- krótki opis działalności.
Jednocześnie podkreślamy chęć dostosowania oferty do Państwa indywidualnych
potrzeb (w tym zorganizowanie transportu) w tym grup zorganizowanych zarówno w
zakresie programu jak i finalnej ceny.
Pragniemy nadmienić, iż na przestrzeni lat obiekt uzyskał za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego wpis do rejestru ośrodków (Zawiadomienie o wpisie nr
OD/32/0019/14), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowanie zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych (z opiekunami):

-z dysfunkcją narządu ruchu,

z upośledzeniem umysłowym,

- z chorobą psychiczną-ze schorzeniami układu krążenia,

- z cukrzycą.
Dodatkowo uzyskano wpis uprawniający organizację turnusów rehabilitacyjnych
(Zawiadomienie nr OR/32/0013/14), w których uczestniczą osoby niepełnosprawne
korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i jest uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego:
I. Usprawniająco – rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach),

- z upośledzenie umysłowym,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- z cukrzycą,

- ze schorzeniami układu oddechowego,

- z autyzmem,

- z zespołem Downa,
II. rekreacyjno – sportowy i sportowy dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach),

- z upośledzenie umysłowym,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- ze schorzeniami układu oddechowego,
DANE KONTAKTOWE:
ul. Marynarska 3, 72-350 Niechorze
tel. (+48) 91 386 34 18 tel. rezerwacje 604 827 938
e-mail: recepcja@dw-passat.pl
http://www.dw-passat.pl/
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
pozdrawiam,
Łukasz Ceglarek

28

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(72)2016

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(72)2016

29

30

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(72)2016

Bal „Kwitnącej Jabloni”
w Pieckach

W

sobotnie popołudnie 16 kwietnia
członkowie koła SEiR MSWIA z Mrągowa, wspólnie z członkami i sympatykami zespołu „Iskierki Nadziei” SDW z Piecek bawili się na „Balu Kwitnącej Jabłoni”
na Sali Bursztynowej Rezydencji Piecki.
Bal rozpoczął się smacznym obiadem i
niezapomnianymi szlagierami lat 60 i 70.
Każda z grup uczestniczących w balu, w
przerwach tanecznych prezentowała biesiadne przyśpiewki i scenki satyryczne,
przy akompaniamencie dwóch akordeonistów, co tworzyło wyjątkowy nastrój tego
balu. Wspólnie śpiewanie takich piosenek
jak „Szła
dzieweczka”,
„Stokrotka”,
„Podmoskiewski zmierzch”, „Czerwone
jagody”, „On zimny, ona gorąca”, „Gdybym
miał gitarę”, „Sokoły” czy cygańskie ballady, bardzo sprzyjały integracji bawiących
się gości. Bal zakończył się w późnych godzinach nocnych w szampańskiej atmosferze.
Tekst i zdjęcia: Edward Paga
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Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
Pochwała zera
Do wiadomości przyjąć
chciej,
gdy pożegnasz się z karierą,
wtedy jesteś mniej,
niż nawet zero.

Stołki dyrektorskie
też się mnoży.
Widać to gołym okiem,
jak pączkujący
liczni dyrektorzy
tuczą się państwowym
obrokiem.

Choć się tego ludzie
Stanowiska dyrektorskie
wstydzą,
się rozbudowuje
ale w sobie coś takiego
mają, idąc takim torem,
jak urzędnik o czymkolwiek
że tych nienawidzą,
decyduje
którzy czymś się wyróżniają.
to musi być dyrektorem.
Niech w otchłani pesymizmu Pamiętaj więc co dnia,
Jest przykładów wiele
to cię nie pogrąża,
że z takich jak ty zer,
na taki stan idealny,
bowiem w zerze jest doza
rodzi się nieraz siła przegdy błyszczy na czele
optymizmu
wodnia,
i w tym kierunku niech myśl a nawet ci, co mają jej ster. dyrektorskiej gromady – dyrektor generalny.
podąża.
Prezeso-dyrektoromania
Wiadome jest Polakom
Choć zero w pojedynkę
Widać to z bliska,
czemu mają służyć takie anto "nic" – niech zero
jak każda firma się stroi
gaże:
wybaczy,
w nazwę i stanowiska,
robi się to, by dać swojakom
ale postawię przed nim
od prezesów w nich
splendory liczne i wysokie
jedynkę,
aż się roi.
gaże.
a już liczbę znaczy.
Gdy prezesów jest bez liku
W zaklętym kręgu
Nie słusznie więc
i każdy ważny w jakimś
Tak to trwa
pejoratywnie
temacie,
już od Piasta Kołodzieja,
zero się ocenia,
to często iskrzy na styku,
że świat wyrozumiałość ma
bo składa się tak dziwnie,
z tymi, co chodzą
dla kurwy i złodzieja.
że ono cyfry w liczby
w firmowym kieracie.
Żyjemy w jakimś
zmienia.
Pełne są prezesów koryta
kręgu zaklętym,
Gdyby nie zero, tak
i tłuste są ich kiesy,
bo ludzie na ogół
poniewierane
a każdy z nich to hipokryta
to sukinsyny,
nie kwitłaby finansowa
i dba o swoje tylko interesy. nawet ten, co zostaje
sfera,
świętym
Gdy prezesów chmara,
bo zero do zera z jedynką
nigdy
nie
jest
bez
winy.
to jest pewien kram.
dodawane Każdy z nich się stara,
Jak ktoś bez skazy
stworzyły niejednego
być od "czegoś tam".
się pojawi
milionera. Niejeden się błaźni,
wszyscy nienawiścią go
Zero swą rolę odnotowało
nie tylko w ekonomii
i publicystyce,
bo jakby mu było mało,
coraz częściej pojawia się
w polityce.

wymyślając to "czegoś tam".
Innemu brak wyobraźni
i pozostaje z tym
sam na sam.
Ktoś jeszcze inny firmę
zakłada,
bo
jest
w
takiej
potrzebie,
Z przyczyny właśnie tej,
wtedy mu jedno wypada
gdy brak pozycji ci
doskwiera być prezesem tylko
dla siebie.
staraj się byś tylko nie mniej
W
końcu
się
doczekamy,
znaczył od zera.
że kogoś to spotka:
Gdy ludzka osoba
będzie prezesem
dorównuje tylko zeru,
od jakiejś bramy
to ludziom się podoba
lub
prezesem
firmowego
i akceptują ją bez szmeru.
wychodka.
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otoczą,
zawsze ktoś nogę
mu podstawi,
a inni "dołożą" mu ochoczo.
Człowiek rzeczywiście
przyzwoity
szans tu nie ma wcale,
bo zewsząd jest bity,
ludzie go gryzą, jak szakale.
Gdy z tego kręgu wyrwać
mu się uda
i honor swój ocalić,
to ludzka dopadnie
go obłuda,
a sprawców jej już
nie da się ustalić.
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Olsztyński Biuletyn Informacyjny ZW SEiRP w Olsztynie.
Zwraca się z prośbą do Czytelników o informacje i sygnały dotyczące
wszelkich publikacji opisujących wspomnienia, działania i dokonania
funkcjonariuszy Policji i poprzedzającej jej formacji,
Milicji Obywatelskiej
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. wcszła 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 0000 0416 2430

Okładka pierwsza: Góra piasku w Olsztynie
Okładka zamykająca OBI: Kol. Anna Czerniawska
Honorowy wiceprezes ZW SEiRP w Olsztynie
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