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Rada Olsztyńskich Seniorów, której jednym z dwudziestu
pięciu członków jest prezes ZW
SEiRP w Olsztynie Jerzy K. Kowalewicz, wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowała (łącznie z ustawieniem i zebraniem krzeseł widowni) imprezę-koncert z okazji
Dnia Rodziny.
Dwugodzinne śpiewania z estrady
Staromiejskiego Rynku, zgromadziło dosyć jednorodną publiczność: seniorów. Oczywiście, że
byli tam i młodsi, ci którzy dopiero zamierzają być seniorami chociaż przyznaję, że bycie seniorem nikogo nie minie.
Do „rodzaju” publiczności dostosowali się znakomici się wykonawcy z repertuarem znanych,
lubianych i śpiewanych utworów,
wystarczy przejrzeć zamieszczony
obok plakat zapowiadający imprezę.
Miłym akcentem było przygotowanie koszyka słodyczy rozdanych wśród obecnych.
Jerzy K. Kowalewicz
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Szanowni Państwo.

W

ydanie OBI, które
macie
Państwo
przed sobą jest, może nie
inne, ale redagowane w
innym miejscu i też nie w
całości w tym „innym
miejscu” ale ostatni szlif,
ostatnia korekta i dopisanie ostatnich tekstów nastąpiło w Łebie. W Łebie
w domu wypoczynkowym
„Zdrowotel”.
Siedmiodniowy pobyt w tym sanatorium emerytom, rencistom policyjnym zorganizowała, dla ponad 70
uczestników, pani Joanna Leżanko, kierowniczka
Sekcji
Socjalnej
KWP
Olsztyn. O pobycie w
„Zdrowotelu” będzie więcej, także ze zdjęciami w
czerwcowym
wydaniu
OBI. Dla zachęty na więcej zdjęć publikujemy na
dole dowód na to, że
zwiedzaliśmy łebską marinę. A powyżej: główny
(bo stołówka, kawiarnia i
sklepiki)
budynek
„Zdrowotelu”.

N

względem okresu służby
na przed i po przemianach jakie nastąpiły w
1989 r., kiedy to Milicję
Obywatelską przemianowano jedną ustawą, jednym podpisem na Policję.
„Przecieki”, mniej czy
bardziej wiarygodne doniesienia prasowe, czy też
liczne odejścia na emerytury
policjant ów
z
„rodowodem” milicyjnym,
tylko pogłębiają obawy
przed ewentualnymi cięciami emerytur. Sugestie
w tym względzie zawierają też inne artykuły w
numerze. Obserwują kolejne „wpadki” tworzone
jakby z premedytacją, by

obniżyć zaufanie policji
do jej kadr kierowniczych, można odnieść
wrażenie celowego ośmieszania dowodzących policją. Niech za przykład
wystarczy
„przypadek
komendanta
Maja”.
„Prezentacja bizancjum”
w gabinecie Komendanta
Głównego Policji, w tej
formie i z takimi komentarzami, jakich Maj używał, w przychylnej obecności ministra Zielińskiego nie było już dziwacznością, wyreżyserowanym
spektaklem, na użytek
określonej części elektoratu nie kochającego żadnej ze służb mundurowych.
Jerzy K. Kowalewicz

ajważniejszym

jednak
wydarzeniem
maja 2016 r. było posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, o którym bardzo obszernie piszemy wewnątrz miesięcznika. W czasie obrad, w wypowiedziach
dyskutantów i w rozmowach kuluarowych, wyczuwało się pewne napięcie, pewne niedopowiedzenia, które nie wprost
ale jednak wyrażały zaniepokojenie nas wszystkich, emerytów mundurowych o przyszłość, o
możliwość
pr zeżycia
ostatnich lat w spokoju,
bez obaw o dzielenie naszej grupy emeryckiej pod
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Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie

D

nia 11 maja 2016 roku Zarząd Wojewódzki SEiRP Warmii i Mazur spotkał się na pierwszym w tym roku posiedzeniu dla informacyjnego podsumowania działań w okresie od poprzedniego
posiedzenia (23 października 2015 r.) do
dnia obrad.
posiedzeniu oprócz Prezesów Kół
Terenowych lub ich upełnomocnionych zastępców i członków Zarządu Wojewódzkiego udział wzięli zaproszeni goście:
Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu
znakomicie reprezentował kol. Zdzisław
Pietryka I Zastępca Prezesa ZG,
Mł. insp. Zbigniew Czajkowski, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP Olsztyn reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

W

Z Warmińsko-Mazurskiego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policji przybyli na posiedzenie jego przewodniczący pan Sławomir Koniuszy i sekretarz pan Radosław Rząp.
Sekcję Socjalną KWP Olsztyn reprezentowała jej kierowniczka Pani Joanna Leżanko.
Na posiedzenie przybył także kol. Arkadiusz Hasiuk – prezes Związku Emerytów
i Rencistów Prewencji przy WM NSZZ Policji.
części pierwszej posiedzenia kol.
Zdzisław Pietryka w imieniu ZG
SEiRP wręczył odznaczenia i medale pamiątkowe osobom, które wspierają działania ZW w integracji środowiska emerytów
i rencistów policyjnych.
Pani Joanna Leżanko została odznaczona medalem „Za wybitne osiągnięcia dla
SEiRP;
Okolicznościowe „Medale XXV lat SEiRP”
wręczono: mł. insp. Zbigniewowi Czajkowskiemu i kol. Arkadiuszowi Hasiukowi

W

Medale i odznaczenia wręczał kol. Zdzisław Pietryka I wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP
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Koła Terenowe. Po tej relacji wynikł problem z brakiem możliwości porównania
pracy naszej WKR z działaniami W/O Komisji Rewizyjnych w kraju. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak sprawozdań
W/OKR nadsyłanych do Głównej Komisji
Rewizyjnej. WKR Olsztyn, dając impuls do
naprawy takiej sytuacji wyśle swój protokół do ZG SEiRP.
plauz wywołało wystąpienie kol. Janusza Borowińskiego, członka ZW, po
tym jak informował zebranych o przeznaczeniu gratyfikacji za wydanie Jubileuszowego BI na nagrody dla najaktywniejszych
korespondentów kwartalnika. Zainspirowany tą informacją kol. Makowski Bohdan, prezes Koła SEiRP w Giżycku, zaproponował natychmiast, by rozpisać na
Warmii i Mazurach konkurs na wspomnienia pod roboczym tytułem: „Moje
mundurowe wspomnienia”. Propozycję
przyjęto, i wpisano do planu pracy ZW.
Na tym trzygodzinne obrady merytoryczne
ZW zakończono, w przerwie posiedzenia
uczestnicy obrad stanęli do wspólnego
zdjęcia. ( str.4)

A

Przewodniczący W-M NSZZ Policji pan
Sławomir Koniuszy odznaczył Jerzego K.
Kowalewicza „Medalem XXV-lecia NSZZ
Policji”.
Zaproszeni goście i prezesi Kół SEiRP w
swoich wypowiedziach podkreślali dobrą
niezmienioną od lat współpracę SEiRP z
KWP i Jednostkami Terenowymi Policji.

P

odczas obrad części drugiej, merytorycznej, prowadzonej przez prezesa ZW
Jerzego K. Kowalewicza wg przyjętego porządku, przedstawiono:

Informację o działalności ZW łącznie
z planem pracy na 2016 rok

Relację z posiedzenia ZG SEiRP w
Sułkowicach

Stan finansów ZW, wykonanie planu
za 2015 r. i przyjęto budżet na bieżący rok

Działalność Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej
nformacje i relacje z działań ZW zaowocowały gorącą, choć przyjazną, dyskusją
na tematy tak ogólne jak i szczegółowe
dotyczące dnia dzisiejszego i przyszłości
Stowarzyszenia i troską o stan liczebny
członków, który właściwie nie ulega zmianom, ale nie widać jego znaczącego wzrostu. Dał się wyczuć niepokój o nieodległą
przyszłość emerytów mundurowych.
Znakomitym moderatorem dyskusji okazał się kol. Zdzisław Pietryka, którego spokojne odpowiedzi i wyjaśnienia na niektóre dosyć obcesowe pytania i wypowiedzi
obniżały temperaturę dyskusji, zwłaszcza
po relacji z obrad ZG SEiRP w Sułkowicach i informacji o pracach nad nowym
Statutem Stowarzyszenia.
ardzo dobrze zebrani przyjęli relację
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Lucjana Fiedorowicza z
jej działalności. Praktycznie wygląda to
tak, że w ciągu roku kalendarzowego pięcioosobowa WKR kontroluje wszystkie 22

I

Maria Kowalewicz, Ewa Napora i Wiesława Andrzejczak. Na dolnym zdjęciu: Bohdan Makowski, Janusz Borowiński i Lucjan Kołodziejczyk

B
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Dyskusje toczyły się na sali obrad i w
czasie przerw, w kuluarach.

Tekst: Jerzy K. Kowalewicz, zdjęcia: Radosław Rząp i Maria Kowalewicz
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Ręce opadają.
Ja kiedyś cytowałem już słowa Aloszy
Awdiejewa, który był powiedział:
„Historia jest moją duszą, a na duszę
pluć nie pozwolę.”
o tak, ale to powiedział spolonizowany
ruski – kacap i na pewno w ocenie
„nowozmianowych” patriotów nie jest on w
żadnym stopniu wzorcem i autorytetem.
Lecz innego i najbardziej wiarygodnego
autorytetu, jak osoba Marszałka Józefa
Piłsudzkiego, to chyba nie ma. I przytoczę
jego podobne stwierdzenie, no może w
bardziej rozbudowanej formie o treści:
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i ni e ma prawa
do przyszłości”. Tak, tak to on że, w prosty sposób ocenił szacunek do naszej
przeszłości choćby była ona nawet nie
zawsze doskonała.
o tak, ale występuje to nasze polskie
„ale”. Osobiście doszedłem nie jednokrotnie do takiej konkluzji, że w przeszłości można doszukać się pewnych wzorców
i tych negatywnych, aby ich w przyszłości
nie popełniać i tych pozytywnych godnych
naśladownictwa. W tym momencie głoszę,
jak by to ocenili moi oponenci heroizmy,
lecz nadal uważam na bazie swojego doświadczenia życiowego, że właśnie w historii, a narodu zwłaszcza , każdego z nas
ważne są wspomnienia. A z drugiej strony
budowane są na nich w sumie nie ważkie
marzenia. Nie można o tak sobie odwrócić
się jedynie w stronę przyszłości, a tą przeszłość, jaka by ona nie była odrzucić w
niebyt. To właśnie wtedy te nasze marzenia nawet najdrobniej zawsze stają się po
prostu złudzeniami – marzeniami chwilowymi bez realnego pokrycia.
ziś (o czym, to też podkreślę, już kilkakrotnie wspominałem) ktoś za mnie
decyduje, czy ta moja przeszłość, historia
w wymiarze mikro, kiedy dotyczy mojej
osoby i makro, kiedy dotyczy to pewnych
grup społecznych np. byłych służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bez względu na wewnętrzne podziały organizacyjne
(UB, SB, MO, UPP, itd.) jest zła i należy ją
całkowicie wyrugować z naszej codziennej
egzystencji, a z pamięci zwłaszcza. Zrozumiałym było by to, gdyby podjęto jakąkolwiek walkę, dyskusje na argumenty. Tu
decyduje tylko i wyłącznie jednostronna
brutalna siła. A przecież politykę można

N

N
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uprawiać w warunkach negocjacji, dogadywania się, poszukiwanie kompromisów.
Tak osiągnięty cel da w dużej mierze zadowolenie dla obu stron i na to właśnie liczyliśmy nie podejmując z naszej strony
żadnych, ale to żadnych brutalnych działań. A przecież nasza pamięć nie do końca
jest zlasowana. Nawet w wyniku zmian w
obu półkulach mózgowych w pewnym wieku życia bardziej pamięta się fakty z przeszłości niż miejsce gdzie przed chwila połżyłem klucze od mieszkania. Wielu z nas
pamięta fakty z tych właśnie teczek, tworzonych przez nas samych, dokumentów.
Jednak i to jest właśnie chwalebne, a raczej honorowe, że nie słyszałem o żadnym
przypadku, aby tą naszą „wiedzę”, w sumie prawdę, której tak obawiają się nasi
oponenci, ujawniać lub ewentualnie, co
nie daj Boże, wykorzystać do walki politycznej. To właśnie te obawy, tak mi się
osobiście wydaje, decydują że nasi przeciwnicy starają się odebrać nam emerytury, podważać nasza prawdomówność. Ba!
nawet morale. Jak taki człowiek może być
moralnym kiedy to on był w Szkole w Moskwie?!. A dziś to gdzie jeżdżą na nauki?
Czy aby nie do West Point, a tam opowiadają sobie jedynie o przeżyciach seksualnych i jedynie mile spędzają czas. Prawda,
że paranoja. Uszanujmy demokrację, to
ludowładztwo nie polega na tym, aby 11%
społeczeństwa wybierając swoich przedstawicieli decydowało o losie i bycie pozostałej części Narodu. Dzisiejsi politycy z
tym „laniem wody”, z tym „pustosłowiem”
kojarzą mi się raczej mentalnością zabaw
dziecięcych w piaskownicy (nie chce używać bardziej drastycznych określeń). W
wielu przypadkach ich dyskusje przebierają formę: nie bo nie. Tak, tak to nie jest
demagogia z mojej strony. Nie będziemy,
aż tak się zastanawiać nad tym, jakie osoby są tam umieszczone, jeśli dotyczy to
gloryfikacji tamtych formacji to takie symbole zostaną usunięte – zapewnił Vice Minister Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński. A takie przekorne pytanie: Czy tablica nagrobkowa po Milicjancie Karusie
zamordowanym w warszawskim tramwaju
też będzie usunięta?. Już dziś Dyrektor
Departamentu Historii i Tradycji przy Komendzie Głównej Policji rozesłał, nie wici,
a polecenie aby we wszystkich jednostkach organizacyjnych dokonać zestawienia tego typu miejsc pamięci, nazewnic(Ciąg dalszy na stronie 8)

7

(Ciąg dalszy ze strony 7)

twa, dowodów wdzięczności społeczeństwa, ludziom którzy, co tu dużo mówić,
polegli poświęcając swoje życie dla Kraju.
Ten system odpowiedzialności zbiorowej
nadal ciąży na nas, na funkcjonariuszach
nie tylko niebieskich (SB i MO) ale również zielonych (Ludowe Wojsko Polskie,
obecnie WP) i Straż Graniczna, czarnych
(Straż Pożarna), szarych (Służba Więzienna). Pomimo indywidualnej służby w tej
rozliczanej masie jesteśmy tylko, właśnie
masą, bezimienną, bez twarzy, którą obecnie po wykorzystaniu można wypluć, a na
odchodne dowalić dając kopa w postaci
zabrania nabytych uprawnień przyklejając
jednocześnie łątkę sprawcy wszystkiego co
złe w naszym Kraju.
dzieje się to w systemie tak mocno
krzewionych wartości chrześcijańskich. Kiedy to we wszystkich wspomnianych formacjach tworzone są kapelanaty
każdej ze służb mundurowych (za nasze
podatki zamiast etatów dzielnicowych,
których nagminnie w terenie brakuje). To
tam też duchowni krzewiąc wartości
chrześcijańskie nawołują do przebaczenia,
wybaczeniu, nie szukaniu zemsty. Przepraszam tego nie słyszałem, po prostu
poszedłem po bandzie, wydało mi się, że
takie wartości, takie reguły, powinny obowiązywać. No tak ale to jest punkt widzenia tego wrednego komucha, który swoje
młode lata poświęcił dla Kraju. Poświęcił
dla innych współmieszkańców, sąsiadów.
Ja przez pryzmat tych małomiasteczkowych zależności codziennie przechodziłem
weryfikację, taką jak to Ruskie mówią „po
duszam” . Jak byłbym szują i padalcem,
bo za takiego się nie uważam, to po prostu nie mógłbym chodzić w Giżycku z
podniesioną głową. Nadal mam uznanie i
szacunek wśród mieszkańców. Nadal moje
poczynania nie tylko w ramach naszego
stowarzyszenia, ale również na rzec Miasta w ocenie współmieszkańców wzbudzają uznanie. Po prostu posiadam jak by to
najprościej powiedzieć stosunkowo duża
notowania. A takich jak ja w naszym nie
tylko Kole jest wielu. Są oni wybierani w
demokratycznych wyborach do Rad Narodowych, Spółdzielczych, powierza się im
odpowiedzialne stanowiska: Starzy Miejskiej (Giżycki Komendant), Ochotniczej
Straży Pożarnej też Komendant w Mikołajkach, Sołtys w Wydminach, itd., itp. Być
może występują odosobnione przypadki (a

A
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podciągane jest to jako reguła w naszej
zbiorowej odpowiedzialności), kiedy to trafia się emeryt swoją postawa wzbudzający
niechęć i utratę społecznego zaufania, ale
jak sądzę są to na prawdę odosobnione
przypadki. I z tym należy się pogodzić.
Jednak w żadnym przypadku nie mogę
zgodzić się, że moja rola w służbie dla ojczyzny polegała na: Nie wolno gloryfikować tamtych formacji , które służyły w Polsce uzależnionej od wschodniego sąsiada i
tak na prawdę temuż wschodniemu imperium ( J. Zieliński).
ały świat zazdrościł i nadal zazdrości
nam tego swoistego zdrowego rozsądku i prostej kalkulacji, nawet przy
„okrągłym stole” sposobu doprowadzenia
zamian ustrojowych w Polsce w sposób
tak pokojowy. Posiadamy ludzi, z których
tak na prawdę możemy być dumni: Wojtyła, Wałęsa, Jaruzelski. To dzięki nim nie
doszło do bratobójczej wojny i to jest sukcesem w sumie nas wszystkich, jednak ta
nasze durnowata mentalność nie pozwala
cieszyć się z sukcesów. Trzeba to jak zwykle w serdeczny polski sposób spieprzyć.
„Okrągły Stół” to Targowica, Wałęsa to
Bolek, Jaruzelski to Pinoczet,…, na razie
Wojtyłę pozostawiony jest w spokoju.
ziś dorwało się do władzy nawet tej
lokalnej w wielu przypadkach grono
karierowiczów, tchórzliwych typków chowających się za fasadą niby to interesów
partii i jej wodza, a nawet jawni szubrawcy. Wyraźnie rzuca się w oczy, że właśnie
partia obecnie będąca u władzy realizuje
swoje interesy tymi „aktywistami”. W sterowaniu ludźmi wykorzystują Oni nie
rzadko najbrudniejsze metody: stworzenie
dla ludzi będących w cieniu nioby to
szans na stania się ważnym. „Kupowanie”
elektoratu wielkimi obietnicami, które tak
na prawdę po ich spełnieniu okazują się
nie koniecznie wielkie. Przykład „500 +” w
obecnym stadium wdrażania już budzi
kontrowersje. Być może skorzystają tylko
wielodzietne rodziny nie koniecznie najbiedniejsze. W wielu standardach rodzinnych 2+2 te pięćset złotych podniesie jedynie średnią przychodu na członka rodziny i w sumie jest to przychód rzędu
kilkudziesięciu złotych (Pamiętacie Państwo 1000 zł dla każdego nowonarodzonego dziecka to była obietnica PO, też w celu
kupienia głosów). No tak, ale mając media , całą propagandę można być HEPPY.

C

D

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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(Ciąg dalszy ze strony 8)

W obecnej chwili coraz częściej słyszy się
głosy krytyki na Władzę. W konsekwencji
cała strona lewej i po części centralnej
strony sceny politycznej scaliła się w swoich protestach. Znowu nastał moment
walki jak by nie było, wspólnej. Tak jak
powiadał Churchill: „w chwilach walki
potrafimy się scalić, a w spokoju normalnie
żyć nie potrafimy.”
ielu z nas uważa, że te wszelkiej maści przepychanki praktycznie nic
dobrego nie przynoszą. Krótko po przejęciu władzy kosmetycznie załatwia się obiecanki przedwyborcze, ucisza się masy… i
do przodu. W dalszej części trwa ta najbrudniejsza polityka rządzenia w postaci
szantażu (teczki) inwigilacji (zmiana ustaw
o podsłuchach - niby to w interesie Racji
Stanu) i do granic głupoty wykorzystywana cyniczna propaganda. My natomiast w
tej wielkiej masie chcemy tylko normalności. Nadal wielu z nas tak uważa i popiera
to jawnie czynem. W polityce tej, nawet
najniższego szczebla powinna dominować
bezinteresowność, obiektywizm, nie szufladkowanie ludzi, a zwłaszcza uogólniania ich. Jak wyżej podałem kilka przykładów nam , tu na dołach to się udaje. Być
może wynika to z faktu tej aktywności w
warunkach non profit. Spełnione marzenia, satysfakcja i uznanie u innych współmieszkańców to jest motywacją do pracy,
a nie kasa (Spółki Skarbu Państwa), bufonada, odwet, a nawet zemsta. Jednak na-

W

leży mieć na uwadze, że strach się skończy, obojętność tego co z dala od mojej
chaty nie pozostanie bez naszej uwagi. Po
prostu na pewnym etapie tego zwariowanego systemu masom otworzą się oczy.
Odrzucone zostaną mity o „dobrej zmianie” i bezwzględnej sile i przywództwie jedynie słusznej partii i jej Wodza. W konsekwencji ta dyktatura stopniowo będzie
chylić się ku upadkowi. Oby tylko skończyło się to na drodze ewolucyjnej (za pomocą głosów wyborczych) bowiem przygotowanie Gwardii Narodowej (ma być to
kontynuatorka tradycji Żołnierzy Wyklętych – będą to samo robili co oni, palić
wioski?), bojowników w łonie narodowców,
sygnalizować może, że to oddanie władzy
nie koniecznie tak nastąpi.
To może powrócić:
nam cóż pozostaje. Posypanie głowy
popiołem nic tu nie da. Zemsta musi
zadowolić tego, który ją głosi i do czasu
kiedy to On nie zmieni swojego zdania (nie
dozna osobistych satysfakcji) nam pozostaje z pokorą, ale nie na klęczkach przeczekać ten trudny okres. Cierpliwości i…
chciało by się powiedzieć: „ducha nie gaście”.
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 22.05.2016
Dopisek Redakcji:
Na następnej stronie tekst wypowiedzi ministra Zielińskiego na który powołuje się
kol. Makowski w swoich rozważaniach.

A

Maria Kowalewicz w otoczeniu najlepszego zespołu strzeleckiego zawodów. Dalszy tekst na str.
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O Puchar Prezydenta Olsztyna.

N

a strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Lesie
Miejskim w Olsztynie rozegrano 7 maja
2016 r. doroczne zawody strzeleckie o Puchar
Prezydenta Olsztyna z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zawody zorganizowali:
Związek
Żołnierzy Wojska
Polskiego i Liga
Obrony
Kraju,
przy
wsparciu
Olsztyńskiej Rady
Seniorów.
awody
rozegrano
w
dwóch
kategoriach: karabinka
sportowego (kbks)
na 50 metrów
oraz
pistoletu
wojskowego na 25
metrów. W pierwszej z wymienionych
kategorii
startowała
młodzież zrzeszona w
kołach Ligi Obrony Kraju, m.in. z
Pałacu Młodzieży,
Hufca
„Rodło”
ZHP i Gimnazjum
nr 3 w Olsztynie.
W drugiej kategorii
s tartowa li
strzelcy
dorośli,
m.in. reprezentujący koła Związku
Żołnierzy
WP,
emerytów 15 Dywizji Zmechanizowanej, Straż
Miejską, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych, Straż Pożarną, Ligę Obrony Kraju
i Olsztyńską Radę Seniorów.
Wśród szesnastu drużyn uczestniczących w

Z
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strzelaniu z pistoletu wojskowego, najcelniej
strzelali reprezentanci Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Olsztynie zdobywając 141
punktów. O jeden punkt mniej (140)
„wystrzelała”
drużyna
z
koła
LOK
„Przeciwlotnik”.
Na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna
olsztyńskiej
Straży
Miejskiej z wynikiem
137 punktów.
Olsztyńskie
SEiRP
reprezentował zespół
w składzie: Maria Kowalewicz, Waldemar
Zembrzuski i Jerzy K.
Kowalewicz.
Zespół
uplasował się w środkowej części tabeli
wyników zdobywając
łącznie 104 punkty.
Znakomite przygotowanie strzeleckie zaprezentowała
Maria
Kowalewicz zdobywając trzecie miejsce i
brązowy medal wśród
kobiet. Na dołączonych zdjęciach moment dekoracji i gratulacje od przedstawiciela
organizatorów
zawodów.
Zawody
zakończyła
k o n s u m p c j a
„wojskowej grochówki” zawsze smacznej i
zawsze chętnie konsumowanej na powietrzu.
Tekst: Jerzy K. Kowalewicz
Zdjęcia: Waldemar Zembrzuski

11

Obok: Brązowy medal, za zajęcie III miejsca wśród
kobiet dla Marii Kowalewicz, poniżej gratulacje od
kierownictwa zawodów, u dołu natomiast na stanowiskach strzeleckich. Waldemar Zembrzuski jeszcze strzela, Maria już zakończyła bombardowanie
tarczy. To był dobrze i aktywnie spędzany czas.
JKK

12
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IV SPARTAKIADA
WETERANÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W PLESZEWIE

W

dniu 14 maja 2016 roku Zarząd SEiR
Policyjnych, Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego i Klub Żołnierzy Rezerwy w Pleszewie, zorganizowali zawody strzeleckie, których
celem było popularyzowanie sportu strzeleckiego, integracja środowisk służb mundurowych,
wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa
oraz rywalizacja sportowa. Zawody odbyły się
na strzelnicy Karczemka k/Pleszewa. Wzięło w
nich udział 18 zespołów 3 osobowych oraz 28
zawodników indywidualnych. Najliczniejszą
grupę stanowili zawodnicy ze stowarzyszenia w
Kaliszu, w ich barwach także startowała drużyna ZSS „Strzelec Kalisz”. Spartakiadę otworzył prezes SEiRP w Pleszewie Leopold Lis, witając przybyłych zawodników oraz gości w
osobach, Macieja Wsilewskiego – Starostę Pleszewskiego, Andrzeja Jendruszka – V-ce Burmistrza Pleszewa, insp. Pawła Golickiego Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie,
Ryszarda Wilińskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu, Zbigniewa Gąsiorka V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiR
Policyjnych w Poznaniu.
astępnie Sędzia Główny zawodów Zygmunt
Urbaniak omówił regulamin , po czym
przystąpiono do rywalizacji o tytuł najlepszego
strzelca i drużyny. Po ambitnej rywalizacji indywidualnie zawody wygrali:
Sławomir Juraszek SEiR Policji Kalisz;
Damian Meller KPP Pleszew;
Jerzy Żyliński ZŻ WP Krotoszyn.
Drużyny uplasowały się
na następujących miejscach:
1.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych Kalisz w składzie; H. Kubik,
n S. Juraszek i S. Majtas;
2.
Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Pleszew w
składzie; K. Kubiak, B. Bury i J. Wrot-

3.

niak;
Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego
Pleszew w składzie; F. Siekierski, L. Dryjański i K. Daszkiewicz.

Zwycięscy otrzymali puchary i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
za uczestnictwo. Wśród startujących w zawodach kobiet, najlepszą lokatę uzyskała Joanna
Sikora z Wojskowej Komendy Uzupełnień Kalisz .
Podczas trwania zawodów uczestników częstowano napojami i ciastem a na zakończenie
zaserwowano tradycyjną wojskową grochówkę.
Ostatnim akcentem tego wydarzenia było
wspólne zdjęcie uczestników.
Autor tekstu i zdjęć nie podpisał się:

N
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Zawody wędkarskie krwiodawców

W

dniu 23 kwietnia 2016 roku w Stobnie
gm. Godziesze u kolegi Zbyszka Walczaka, zostały przeprowadzony XIV Turniej Wędkarski o Puchar Przewodniczącego Rejonowej
Rady Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kaliszu. Jednocześnie
impreza ta miała charakter integracyjny, środowiska honorowych krwiodawców, czynnych
funkcjonariuszy Policji i emerytów naszego
stowarzyszenia. W turnieju uczestniczyli honorowi dawcy krwi z klubów HDK m. Kalisza.
Łącznie wystawiono 11 drużyn dwu osobowych. Klub HDK PCK przy KMP w Kaliszu reprezentowały drużyny utworzone z czynnych
policjantów oraz z członków PTTK przy Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych
Kalisza w składzie: dr Kol. Matyszczak Grzegorz i Garncarek Jacek, dr Kol. Fehler Jarosław i Głuszczak Krzysztof, dr Kol. Nowak Maciej i Grocholski Grzegorz.
o zaciętej rywalizacji okazało się, że nasi
przedstawiciele spisali się nadzwyczaj dobrze i tak drużyna 3 zajęła I miejsce łącznie
łowiąc 6.4 kg ryb a II miejsce zdobyła drużyna
1, łowiąc 3,82 kg ryb. Natomiast skład 1 uplasował się na VI pozycji. Trzecie miejsce zajęli
przedstawiciele Kaliskich Linii Autobusowych,
łowiąc 3,52 kg ryb. Należy wspomnieć, iż największe ryby złowili Jarosław Fehler i Maciej
Nowak, przedstawiciele naszego koła. Zwycię-

skie drużyny otrzymały puchary a wszystkim
zawodnikom przekazano nagrody rzeczowe.
Dodać nalezy, że mimo kapryśnej pogody w
kwietniu, sobota 23 darzyła nas przyzwoitą
temperaturą i małym zachmurzeniem. Na zakończenie imprezy, organizator uraczył nas
pyszną fasolką po bretońsku. Uczestnicy postanowili, iż w przyszłości ponownie spotkają
się na zawodach.
Henryk Kubik

P

14
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SPOTKANIE SENIORÓW
WALNE ZEBRANIE
KALISKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W

dniu 22 kwietnia 2016r w pięknej Sali
„Kryształowej” Restauracji „Komoda” w
Kaliszu odbyło się Walne Zgromadzenie Kaliskiego SEiRP. Zebranie ukierunkowane było
na sprawozdanie z działalności zarządu i zarazem integracyjne spotkanie seniorów Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
ebranie otworzył Prezes Koła kol. Zbigniew
Gąsiorek, który przywitał zaproszonych
gości: Karolinę Pawliczak – V-ce Prezydenta
m. Kalisza, Zbigniewa Włodarka – V-ce Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, Tomasza
Rogozińskiego – Naczelnika Wydziału Urzędu
Miasta, Ryszarda Struglińskiego –Prezesa ZW
SEiRP, mł. insp. Tomasza Francuszkiewicza –
I Z-cę Komendanta Policji w Kaliszu, płk rez.
Ryszarda Opalińskiego i płk rez. Czeslawa Kowalczyka – z Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk rez. Jana Stasiełuka i
kmdr rez. Romana Muszyńskiego– z Zarządu
Koła ZŻWP, Juliana Kaletę i Jana Paszyna – z
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, Krzysztofa Jackowskiego i Bogdana Kowalczyka z Zarządu Związku Emerytów
i Rencistów Służby Więziennej. Po tym przekazał prowadzenie zebrania kol. Romanowi Wojciechowskiemu.
Następnie za aktywną działalność społeczną
wyróżniono:
„Honorową Odznaką XXV- lecia SEiRP Południowej Wielkopolski”

nadinsp. w st, spocz. Tadeusza Ławniczaka;

Tomasza Rogozińskiego;

Zbigniewa Bolacha;

Teresę Musielak;

Kazimierza Spaleniaka;

Bronisława Ochantla;

Grażynę Jasiukiewicz;

Marka Kryszaka;

Arkadiusza Sobczaka;

Józefa Jaworowskiego;

Adama Wojcieszaka;

Józefa Wojtaszczyka.

Z

Odznaczenia wręczyli: Zbigniew Gąsiorek –
Prezes Koła, Marian Ozdowski – Honorowy Prezes oraz Henryk Kubik i Ryszard Koluśniewski
– V-ce Prezesi Koła.
„Medalem Pamiątkowym XXV lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych”
– w podziękowaniu za działalność na rzecz
naszego Stowarzyszenia i całego środowiska
emerytów i rencistów policyjnych

Karolinę Pawliczak – V-ce Prezydenta m.
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Kalisza;
Jana Andrzejaka – lekarza wspierającego naszych emerytów i rencistów.
Odznaczenia wręczył Zbigniew Gąsiorek – Prezes Koła
„ Złotym Medalem XXXV-lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

Mariana Ozdowskiego;

Karola Jerczaka;

Romana Wojciechowskiego;

Eugeniusza Linkowskiego;

Włodzimierza Pacelta;

Karola Terczewskiego;

Andrzeja Grudnickiego;

Bogdana Dybiocha;

Zygmunta Kłodnickiego.
Odznaczenia wręczyli: płk rez. Ryszard Opaliński i płk rez. Czesław Kowalczyk z zarządu
ZŻWP



Dyplomami ZW SEiRP – za zasługi dla emerytów i rencistów policyjnych.

Janinę Antczak;

Tadeusza Filipczaka;

Hieronima Kempińskiego;

Mariusza Kołodzieja;

Ireneusza Marczyńskiego;

Krzysztofa Marszałka;

Blance Sobczak;

Eugeniusza Wisieckiego.
Wyróżnienia wręczył: Ryszard Strugliński –
prezes ZW SEiRP

P

o tym referat wygłosił Prezes kol. Zbigniew
Gąsiorek, który podkreślił, że:
Do tradycji należą nasze spotkania wiosenne i
jesienne.
Stowarzyszenie nasze rozwija się dynamicznie.
Na XX lecie było nas 115 członków. Aktualnie
jest nas 220 członków zwyczajnych i wspierających. Zasilają nasze szeregi nowi członkowie, ale też odchodzą na zawsze nasi koledzy.
W bieżącym roku pożegnaliśmy: Mieczysława
Józefackiego i Leszka Gąsiora, ich pamięć
uczczono chwilą ciszy.
Naszym celem jest pełna integracja i zapewnienie godziwego wypoczynku po latach służby.
Wypracowaliśmy ciekawe formy pracy, jak:
Rajdy rowerowe,
Wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne,
Pikniki integracyjne,
Spartakiady strzeleckie,
Spotkania historyczne,
Spotkania weteranów 75 plus,
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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(Ciąg dalszy ze strony 15)

Spotkania z Komendantem Wojewódzkim i
Miejskim Policji,
Powołano zespoły problemowe,
Prowadzimy kronikę,
Informujemy zainteresowanych o naszych inicjatywach na stronie internetowej i na tablicach
ogłoszeń,
Każdy poniedziałek mamy dyżury w naszej siedzibie,
Nasi członkowie biorą czynny udział w pracach
innych organizacji pozarządowych,
Angażujemy się do imprez organizowanych
przez miejskie organy samorządowe,
Uczestniczymy w debatach społecznych o tematyce „bezpieczeństwo w mieście i powiecie”,
Odwiedzamy chorych i pomagamy im w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
Pomagamy chorym w zaopatrzeniu w sprzęt
rehabilitacyjny,
Uczestniczymy w opracowaniu wniosków o zapomogi dla seniorów /komisja socjalna/.
Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, które
pozwolą nam miło spędzać życie seniora i skutecznie rozwiązywać istniejące problemy życiowe.

P

rezes podkreślił, że wszystko co robimy to
zawdzięczamy aktywnemu działaniu członkom naszego zarządu, kierownikom zespołów
problemowych i koleżankom jeszcze pracującym Jadwidze Banasiak, Małgorzacie Poczekała, Ani Bendkowskiej i Blance Sobczak oraz
wielu innym. Składamy im moralne podziękowania wyróżniając ich odznaczeniami, dyplomami i listami pochwalnymi.
Prezes podziękował za wsparcie naszych działań władzom samorządowym miasta Kalisza,
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szczególnie pani Karolinie Pawliczak i Kierownictwu Komendy Miejskiej Policji oraz państwu
Margocie i Cezaremu Suszyńskim za goszczenie
nas w swoim lokalu.
Podkreślił o bardzo dobrej współpracy SEiRP z
bratnimi służbami mundurowymi /wojska, pożarnictwa i służby więziennej/ w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych, za
co serdecznie podziękował.
Po wystąpieniu Prezesa głos zabrali: V-ce Prezydent m Kalisza – Karolina Pawliczak i Z-ca Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Tomasz
Francuszkiewicz. Mówcy podkreślali aktywne o
szerokim zakresie działanie naszego stowarzyszenia oraz aktywny udział członków w życiu
miasta. Prezes ZW SEiRP - Ryszard Strugliński
zaznaczył, że kaliskie stowarzyszenie należy do
najbardziej rozwijających się o bardzo szerokim
zakresie działania, należy do najliczniejszych w
województwie i wprowadza co raz to nowe formy
pracy.
Kol. Ryszard Koluśniewski przedstawił problematykę ubezpieczeń osobowych.
Waldemar
Pawlak poinformował o planowanych w 2016 r
wycieczkach.
Po tej części kol. Wojciechowski zarządził przerwę i wszyscy zjedli smaczny obiad.
Po obiedzie wyłoniono zwycięzcę losowania haftu Irys ofiarowanego przez Kol. Halinę Pawlak.
Następnie przy kawie i ciastku rozpoczęto wieczorek taneczny i wspomnienia z różnych momentów służby. Muzykę przygotował o podawał
dj kol. Henryk Kubik.
W spotkaniu uczestniczyło nas 187 osób w
miłej i przyjemnej atmosferze.
Rzecznik prasowy
Roman Wojciechowski
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Narada
Stowarzyszenia Generałów Policji RP

W

dniu 18.05.2016 r.
Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało naradę roboczą w
której uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych organizacji zrzeszających emerytów policyjnych:
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej
 Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej
z siedzibą we Wrocławiu
Obrady
prowadził
nadinsp. w st. spocz. Adam
Rapacki.
Przedstawiciele organizacji
uczestniczących w spotkaniu przekazali informacje
o działalności, funkcjonowaniu, planach na przyszłość i problemach nurtujących swych członków.
Najbardziej licznym jest
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych,
skupiające 18 835 członków w 22 oddziałach terenowych
prowadzących

działalność w 326 kołach
na obszarze całe Polski.
Organizacja ta zrzesza
funkcjonariuszy będących
już na emeryturze lub rencie. Członkami pozostałych trzech organizacji mogą być zarówno emeryci
jak też aktualnie czynni
funkcjonariusze
Policji.
Stwarza to doskonałą okazję do rozwijania więzi
międzypokoleniowych
i
integracji środowiska policyjnego. Organizacje te są
znacznie mniej liczebne – i
tak: Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej liczy 67 członków, Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej – 150
członków i 30 wspierających, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej
z siedzibą we Wrocławiu –
130 członków.
W toku ożywionej dyskusji
merytorycznej wyodrębnić
należy następujące zagadnienia:
 obrona godności i honoru
emerytowanych
funkcjonariuszy i całego środowiska mundurowego,

 propagowanie pamięci o
poległych kolegach –
policjantach i milicjantach,
 obrona
upraw3nien
emerytalnych i przysługujących nam praw nabytych,
 kultywowanie uroczystości policyjnych oraz
szacunek do historii i
tradycji służb mundurowych.
Wiele uwagi poświęcono
także ocenie kondycji Policji i jej współpracy ze środowiskiem emerytów oraz
możliwościach
wykorzystania emerytów służb
mundurowych w systemie
bezpieczeństwa pastwa.
nicjatywa zorganizowania takiego spotkania
wyszła naprzeciw oczekiwaniom
wszystkich
uczestników, którzy mieli
możliwość zaprezentowania swoich programów
działania,
co
powinno
zmierzać do planowania
wspólnych przedsięwzięć
w zakresie podejmowanych działań w przyszłości.

I

opracował
Zdzisław Pietryka
I wiceprezes ZG SEiRP

Uczestnicy narady Stowarzyszenie Generałów Policji RP.
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Śląskie „Senioralia 2016”
W dniach 8 – 9 maja 2016 r. na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie pod patronatem marszałka województwa śląskiego, Pana Wojciecha Saługi zorganizowany
został V Kongres „Obywatel Senior” w ramach pierwszych w regionie śląskim tzw. „Senioraliów”.

Z

wypowiedzi
marszałka, Pana Wojciecha Saługi wynika,
że Kongres „Obywatel Senior” wpisał się już do stałych imprez w Parku Śląskim.
Zadaniem
„Senioraliów”
jest stworzenie seniorom nowych
możliwości i zachęty dp
spełnienia
osobistych
aspiracji. Chodzi również
o to, by zmieniać myślenie
o osobach starszych. Seniorzy bowiem, to nie problem, lecz wielki potencjał.
W niedzielę, 8 maja
ok. godz. 14.00 w Parku
Śląskim Kongres rozpoczął
się od sztuki.
Na scenie zaprezentowały się śpiewające zespoły senioralne z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w: Lublińcu, Będzinie,
Bytomiu; z Uniwersytetu
Śląskiego.
Szczególnym
zainteresowaniem cieszył
się występ teatralny zespołu „Wesołe Kumoszki z
Chorzowa” ze Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w
Chorzowie, który pokazał
fragment spektaklu p.t. „
10 Kobiet i On”.
Ponadto
odbywały
się licznie różnego rodzaju
warsztaty, prezentacje jak:
Kongresowe graffiti XXL,
stoisko z malowaniem ekotoreb, tworzenie ekobiżuterii, Akademia Zdrowej
Kanapki, Design na widelcu – warsztaty kulinarne z
Top Chefem, Rodzinny
Park Zabaw, Akademia
Ruchu Drogowego, Mia-

steczko Funduszowe, Miasteczko Senioralne, Nordic
walking, Warsztaty rękodzieła, Mistrz kierownicy –
prezentacja WORD Katowice i inne.
W poniedziałek, 9
maja od ok. godz. 9.30 w
Parku Śląskim w Chorzowie – w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny
miały miejsce warsztaty –
bloki programowe: Na naukę nigdy nie jest za późno, Gminy Przyjazne Seniorom, O tym się nie mówi.
W Kongresie wzięło
udział wiele osobistości,
które podzieliły się swoją
wiedzą na temat szeregu
problemów i zagadnień,
jak m. in.: prof. Violetta
Skrzypulec – Plinta ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów,
Adam Bodnar, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Bo-
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żena Borowiec, dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Woj. Śląskiego, mł. insp. Krzysztof
Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach ds.
Ochrony Praw Człowieka,
Jolanta Kwaśniewska –
Fundacja
„Porozumienie
bez Barier”, dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej
Handlowej, prof. Monika
Jagielska z Wydz. Prawa i
Administracji UŚ,
dr
Aleksandra Ziembińska –
Buczyńska z Politechniki
Śląskiej.
W Kongresie z ramienia
Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych udział wzięli Alina Skowron i Mieczysław
Skowron z Mysłowic.
Jak widać program
Kongresu był bardzo bogaty w treści i na pewno z
pożytkiem na przyszłość
dla seniorów. Ponadto do
dyspozycji seniorów było
szereg informatorów, poradników, opracowań dot.
szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów, różnego rodzaju druków, w
tym KART iCE itp.---Opracowali i fotografowali:
Alina i Mieczysław
Skowronowie.
- na foto poniżej.
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Nowa siedziba Koła SEiRP w Wejherowie

W

dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze, w
nowej siedzibie, uroczyste
posiedzenie
Prezydium
Zarządu Koła w Wejherowie z udziałem kierownictwa Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie w
osobach insp. Beaty Perzyńskiej,
Komendanta
Powiatowego Policji w Wejherowie i jej I-szego Zastępcy, podinsp. Marcina
Potrykusa. Członków i zaproszonych gości powitał
Prezes Zarządu Koła kol.
Waldemar
Nowoczyn.
Dziękując Komendantowi
za przydzielenie Kołu pomieszczenia wręczył wiązankę kwiatów. Uczestni-

czący w zebraniu członkowie wejherowskiego Koła
kol. Mirosław Odyniecki
wręczył w ramach promocji wszystkim uczestnikom

swoją książkę pt. " Wejherowskie Wojenki Wyborcze" wraz z autografami a Kol. Tadeusz Trocki,
którego pasją jest malarstwo, podarował Kołu obraz - krajobraz górski.

dantce

za

przydzielenie

Posiedzenie prezydium Koła w nowej siedzibie. Kołu pomieszczenia wrę-

W

dniu 29 kwietnia 2016 r. o
godz. 11.00 w
nowej siedzibie przy ul.
Gdańskiej 100 A, odbyło
się pierwsze uroczyste
posiedzenie
prezydium
Zarządu Koła w Wejherowie przy udziale kierownictwa Komendy Powiato-
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wej Policji w Wejherowie
w osobach insp. Beaty
Perzyńskiej - Komendantki Powiatowej Policji w
Wejherowie i I-szego zastępcy podinsp. Marcina
Potrykusa. Witając członków i zaproszonych gości
prezes kol. Waldemar Nowoczyn dziękując komen-

czył wiązankę kwiatów w
dowód
podziękowania.
Uczestniczący
członek
wejherowskiego Koła kol.
Mirosław Odyniecki wręczył wszystkim uczestnikom swoją książkę pt. "
Wejherowskie
Wojenki
Wyborcze" podpisując autografem, i tym samym
promując ją. Zaś kol. Tadeusz Trocki , którego
pasją jest malowanie podarował Kołu obraz - krajobraz morski.
Tekst: Henryk Kaźmierski
-rzecznik ZW SEiRP w
Gdańsku z/s w Gdyni
Foto: Henryk Kaźmierski,
Janusz Aranowski
i Tadeusz Trocki
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Posiedzenie ZW SEiRP
we Wrocławiu
W dniu 7 maja 2016 r. w Ośrodku KonferencyjnoWypoczynkowym „Krucze Skały” w Karpaczu obradował Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze.
Zdzisław Bartula

W

śród zaproszonych
gości był Andrzej
Kląskała,
Prezes
Stowarzyszenia Komendantów Policji we Wrocławiu,
Mieczysław Walczyk i Robert
Husak, Wiceprzewodniczący
ZW NSZZ Policjantów we
Wrocławiu oraz Zenon Dziwicki, Honorowy członek Prezydium ZW SEiRP. Zarząd
Główny SEiRP reprezentował
Zdzisław Bartula, skarbnik i
rzecznik prasowy ZG.
Minutą ciszy uczczono
pamięć tych, co odeszli z szeregów naszego Stowarzyszenia a następnie przystąpiono
do realizacji zatwierdzonego
porządku zebrania. Z. Bartula wraz z Henrykiem Grotkiewiczem, Prezesem ZW SEiRP
we Wrocławiu zs. w Jeleniej
Górze, przewodniczącym obrad, wręczyli odznaczenia i
okolicznościowe medale i dyplomy.
Następnie uczestnicy
posiedzenia udali się do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze gdzie zapoznali się
zarówno ze stałą ekspozycja
dotyczącą historii tego miasta
i regionu oraz okolicznościo-

wą wystawą „Rysunek XVI –
XVIII wiek”.
W drugiej sesji Prezes
H. Grotkiewicz przedstawił
obszerne sprawozdanie z
działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostat-
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niego jego plenarnego posiedzenia. Podobne sprawozdania złożyli przedstawiciele
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika ZW.
Bronisław Białkowski, IWiceprezes ZW przedstawił
projekt planu działań na
2016 rok, który został przyjęty.
W ostatniej części obrad, w ramach dyskusji głos
zabrali goście, uczestnicy
posiedzenia oraz Z. Bartula,
który przedstawił zebranym
szczegółową problematykę
poruszaną na wyjazdowym
posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP w Sułkowicach.

21

Do lekarza za darmo
bez ubezpieczenia
Już wkrótce, bez względu na to, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy nie, lekarz rodzinny przyjmie nas za darmo,
a pielęgniarka z poradni za darmo zrobi zastrzyk.
Judyta Watoła

M

inister
zdrowia
Konstanty Radziwiłł chce wielkiej
reformy systemu opieki
zdrowotnej. Chciałby, aby
wszyscy, bez względu na
to, w jakim charakterze są
zatrudnieni i czy w ogóle
pracują, mieli prawo do
darmowego leczenia we
wszystkich szpitalach i
poradniach, które mają
kontrakt. Leczenie ma być
finansowane z budżetu
państwa. Nie wiadomo,
kiedy i czy w ogóle uda się
ministrowi przeprowadzić
taką reformę.
POMOC DLA WSZYSTKICH
Teraz wprowadza zmianę,
która ma wejść w życie już
niebawem, ale Ministerstwo Zdrowia nie chce podać dokładnego terminu. Z
projektu wynika, że będzie
to od razu po ogłoszeniu
właściwej nowelizacji ustawy zdrowotnej w Dzienniku Ustaw. Zmiana będzie
polegać na bezpłatnym dla
wszystkich dostępie do
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Za leczenie w szpitalach i
poradniach specjalistycznych nieubezpieczeni nadal będą musieli płacić.
Nie dotyczy to dzieci do
18. roku życia oraz kobiet
w ciąży i połogu, którym
zgodnie z prawem należy
się opieka medyczna bez
względu na to, czy są
ubezpieczone, czy nie. Ta-
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kie prawo mają także osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy.
KTO JEST UBEZPIECZONY, A KTO NIE
Z danych Narodowego
Funduszu Zdrowia wynika, że osób, które deklarują się jako ubezpieczone,
jest w Polsce prawie 36,6
mln.
Ale według Centralnego
Wykazu
Ubezpieczonych
aż 2,5 mln z nich nie ma
uprawnień do darmowego
leczenia. Po wpisaniu numeru PESEL ich nazwiska
wyświetlają się w bazie
eWUŚ na czerwono. Dlaczego? Znaczna część z
nich to osoby, które wyjechały do pracy za granicę.
Nie opłacają już składek
zdrowotnych w Polsce. O
ile pracują w którymś z
krajów Unii Europejskiej w razie nagłej potrzeby
darmowe leczenie im się
należy na mocy unijnych
przepisów (wystarczy, że
będą mieli przy sobie
EKUZ, czyli Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).
Pozostali nieubezpieczeni
to osoby, które są zatrudnione na umowach śmieciowych, nikt ich do ubezpieczenia nie zgłosił i nie
opłacają składki dobrowolnie.
OBOWIĄZEK JEST
Ubezpieczenie zdrowotne
jest w Polsce obowiązkowe. To znaczy, że jeśli pracujemy na etacie, musimy

odprowadzać składkę od
naszej pensji, czy nam się
to podoba, czy nie. W
praktyce robi to za nas
pracodawca.
Wysokość
składki jest zależna od naszych zarobków. Składkę
obowiązkowo odprowadzają również emeryci i renciści. Ubezpieczeni są także
rolnicy, za których składkę wpłaca do NFZ budżet
państwa, osoby pobierające świadczenie socjalne,
zasiłki
przedemerytalne,
opiekuńcze, rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne, żołnierze,
funkcjonariusze
państwowi, studenci i doktoranci, bezrobotni, matki
na urlopach wychowawczych.
Ci, którzy mają obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zgłosić do ubezpieczenia także członków
swojej rodziny, jeżeli oni
sami nie płacą składki
zdrowotnej.
Rodzice mają wręcz ustawowy obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie
z przepisami trzeba to
uczynić w ciągu siedmiu
dni od narodzin.
Objąć swoim ubezpieczeniem można także niepracującego współmałżonka,
pasierba, dziecko przysposobione,
wnuka
albo
dziecko obce, dla którego
ustanowiono opiekę, lub
dziecko obce w ramach
rodziny zastępczej bądź
rodzinnego domu dziecka,
do ukończenia przez nie
18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie
kształcenia
nauczycieli,
uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia
doktoranckie - do ukończenia 26 lat. Jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełno(Ciąg dalszy na stronie 23)
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sprawności lub inne traktowane na równi - można
je objąć swoim ubezpieczeniem bez względu na wiek.
KOGO eWUŚ WYŚWIETLA NA CZERWONO
Zdarza się często, że czerwony kolor przy naszym
nazwisku w bazie eWUŚ to
efekt czyjejś pomyłki lub
naszej niewiedzy. Rodzice
często zapominają o zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia przy zmianie pracy.
Po prostu nie zgłaszają
nowemu pracodawcy, że
mają dzieci, i potem w poradni baza eWUŚ wyświetla ich nazwisko na czerwono. Choć dzieciom i tak
należy się darmowe leczenie, zdarza się, że poradnia w takiej sytuacji odmawia przyjęcia lub żąda
pieniędzy jak za komercyjną wizytę.
Na czerwono w bazie
eWUŚ bardzo często wyświetlają się też nazwiska
studentów:
najczęściej
dlatego, że studenci podjęli na jakiś czas pracę zarobkową. Wtedy mieli prawo do własnego ubezpieczenia. Dlatego, gdy student kończy pracować,
jego rodzice powinni ponownie zgłosić go do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Jeśli to niemożliwe, studenta do ubezpieczenia
może zgłosić uczelnia, na
której studiuje.
Paradoksalnie w eWUŚ na
czerwono wyświetlają się
także bardzo często nazwiska osób, którym ubezpieczenie zdrowotne przysługuje na mocy decyzji samego ZUS. Tak było w
przypadku pana Andrzeja
Kozakusa ze Świętochłowic. ZUS przyznał mu prawo do darmowej opieki
zdrowotnej i świadczeń
rehabilitacyjnych. Przysłu-

gują one osobom, które ze
względu na długotrwałą
niezdolność do pracy nie
odprowadzają same składek zdrowotnych. Prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje wówczas w okresie, na jaki
przyznany został zasiłek.
Kiedy pan Andrzej przyszedł ze skierowaniem na
rehabilitację, rejestratorka
skserowała decyzję ZUS,
ale ponieważ okazało się,
że pacjenta nie ma w bazie
ubezpieczonych
eWUŚ,
zażądała od niego wypisania oświadczenia, że przysługuje mu bezpłatne leczenie. Ten odmówił, argumentując, że decyzja ZUS
wystarczy. Nie pomógł nawet telefon do NFZ i zapewnienia urzędniczek, że
chory ma rację i oświadczenie jest niepotrzebne.
Dlaczego nazwisko pana
Andrzeja wyświetliło się w
bazie eWUŚ na czerwono,
skoro opiera się ona na
danych z samego ZUS?
Okazuje się, że jest aktualizowana z poślizgiem. ZUS
przekazuje do eWUŚ dane
dopiero po wypłacie świadczenia rehabilitacyjnego,
bo najpierw sprawdza, czy
osoba, której przyznał to
świadczenie, nie podjęła w
tym czasie pracy zarobkowej. W rezultacie nazwisko
takiej osoby wyświetla się
na zielono w bazie eWUŚ
dopiero pod koniec miesiąca, a na początku kolejnego znów na czerwono, tak
jakby nie była ubezpieczona, mimo że zasiłek dalej
jej przysługuje.
Opisana historia miała
zaskakujący finał. Ten
sam śląski NFZ, który instruował poradnię w Świętochłowicach, że ma przyjąć Andrzeja Kozakusa bez
względu na to, że wyświetla się w eWUŚ jako nieu-
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bezpieczony, sam z tego
samego powodu odmówił
mu rozpatrzenia wniosku
o wyjazd do sanatorium.
JAK SAMEMU
OPŁACAĆ SKŁADKĘ
Jeżeli nie jesteśmy objęci
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego lub nikt
nas nie zgłosił do ubezpieczenia, możemy dobrowolnie opłacać składkę zdrowotną. Robimy to na podstawie umowy z NFZ, którą podpisuje się w oddziale
wojewódzkim
funduszu
lub jego delegaturze. Jesteśmy wówczas objęci
ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym
w umowie, a przestajemy
być z dniem rozwiązania
umowy lub po upływie
miesiąca
nieprzerwanej
zaległości w opłacaniu
składek.
Podstawę wymiaru składki w przypadku osób, które dobrowolnie zgłaszają
się do ubezpieczenia zdrowotnego, stanowi kwota
deklarowanego miesięcznego dochodu. Składka
nie może być jednak niższa niż 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego
kwartału. Obecnie to ok.
380 zł. Osoby, które nie
były przez dłuższy czas
ubezpieczone,
muszą
wnieść funduszowi dodatkową opłatę. Jej wysokość
jest uzależniona od tego,
jak długo pozostawali nieubezpieczeni, i wynosi:
+ 20 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby,
której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od trzech miesięcy do roku;
 + 50 proc. dla osoby, u
(Ciąg dalszy na stronie 24)
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której przerwa wynosi do 2 lat;
 + 100 proc. dla osób, które nie płaciły
składki w okresie od 2 do 5 lat;
 + 150 proc. w przypadku przerwy trwającej od 5 do 10 lat;
 + 200 proc. dla tych, którzy nie płacili na
ubezpieczenie zdrowotne więcej niż 10
lat.
KOGO ŚCIGA NFZ
I KOGO ŚCIGAĆ PRZESTANIE
Z informacji NFZ wynika, że zaledwie 15
tys. osób opłaca dobrowolnie składkę zdrowotną. Niewiele, jeśli wziąć pod uwagę liczbę 2,5 mln osób, które według bazy eWUŚ
są nieubezpieczone, a nawet tylko liczbę
tych, do których wysyła wezwania do zapłaty za leczenie, które - w ocenie funduszu wcale nie należało im się darmo.
Tylko śląski NFZ zbadał oświadczenia aż
19 tys. pacjentów, którzy zapewniali, że
brak ich nazwiska w bazie ubezpieczonych
jest tylko kwestią pomyłki. W przypadku
1,5 tys. uznał oświadczenia za fałszywe i to
do nich wysłał wezwania do zapłaty na
łączną kwotę 3,2 mln zł.
Najwyższa kwota zwrotu, jakiej śląski oddział funduszu zażądał od chorego, to 43
tys. zł. NFZ wielu pacjentom rozkłada zobowiązania na raty, a niektórym umarza należność ze względu na sytuację materialną.
O kwoty poniżej 100 zł fundusz się nie upomina, czyli za jedną wizytę u lekarza rodzinnego czy specjalisty (chodzi o stawki,
które płaci lekarzom NFZ, a nie stawki, które obowiązują, gdy idziemy prywatnie na

wizytę). Jeśli jednak odbędziemy więcej wizyt, dostaniemy refundowane recepty itp.,
NFZ "kumuluje nasze długi" i wówczas żąda
zwrotu pieniędzy.
Zmiana, która niebawem ma wejść w życie,
polega na tym, że NFZ nie będzie już wliczał
do "długu" należności za świadczenia w
POZ, czyli porad lekarzy rodzinnych, zastrzyków podawanych przez pielęgniarki
czy wizyt w punktach nocnej i świątecznej
pomocy medycznej.
Nie znaczy to, że baza eWUŚ zniknie. Po
przyjściu do poradni rodzinnej rejestratorka
nadal będzie sprawdzać, czy wyświetlamy
się w niej na zielono, czy na czerwono, ale
nie będzie to miało wpływu na to, czy lekarz
nas przyjmie. Nie będziemy musieli składać
oświadczenia, a fundusz nie będzie prowadził postępowania administracyjnego, nawet jeśli się okaże, że naprawdę nie byliśmy
w dniu wizyty ubezpieczeni.
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie
obawia się, iż zapewnienie wszystkim darmowych wizyt w POZ wpłynie na zmniejszenie się liczby osób dobrowolnie opłacających składkę.
Zmiana będzie się opłacać, bo leczenie w
POZ kosztuje mniej niż ściganie pacjentów,
którym za darmo się ono wcale nie należało. - Nie będzie już sytuacji, w których pacjent nie skorzystał ze świadczeń z obawy
przed poniesieniem kosztów - przekonuje
rzeczniczka ministerstwa Milena Kruszewska.
Gazeta Wyborcza, wtorek, 24 maja 2016

Za ile zębów zapłaci NFZ?
W leczeniu stomatologicznym dzieciom należy się z
NFZ znacznie więcej niż dorosłym. Nawet jeśli leczymy
zęby prywatnie, warto wiedzieć, że w ramach świadczeń NFZ na przykład usuwanie kamienia można mieć
dwa razy w roku za darmo.
Judyta Watoła
SZTYWNY LIMIT
Jeśli złamiemy nogę, a
potem będzie się ona źle
goić, lekarz zleci nam tyle
zdjęć rentgenowskich, ile
tylko będzie potrzeba. NFZ
za wszystko zapłaci. Do
wszystkich lekarstw, jakie
przepisze nam kardiolog
na receptę refundowaną,
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też dopłaci, bez względu
na to, ile tych recept będzie.
Tak jest we wszystkich
dziedzinach leczenia poza
stomatologią. W tym przypadku NFZ stawia sztywne limity, np. dwa zdjęcia
RTG zębów w roku i koniec. Za trzecie będziemy

musieli zapłacić z własnej
kieszeni.
- W stomatologii pacjenci
mogą liczyć tylko na refundację
podstawowego
leczenia. Na miejscu NFZ
nie rozszerzałabym jednak
koszyka świadczeń gwarantowanych, lecz zwiększyła nakłady na leczenie
zębów, podpisując kontrakty z większą niż dotąd
liczbą gabinetów - mówi
prof. Marta Tanasiewicz,
śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii.
A z pieniędzmi nie jest
(Ciąg dalszy na stronie 25)
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najlepiej. W 2008 roku
NFZ wydał na leczenie w
ogóle 52 mld zł, ale z tego
na nasze zęby tylko 1,9
mld zł. W tym roku budżet
na leczenie to 72 mld zł
(niecałe 4 proc.), a wydatki
na stomatologię wynoszą
1,8 mld (zaledwie 2,5
proc.).
NFZ tnie wydatki na zęby,
bo mu na to pozwalamy.
Większość z nas nie traktuje próchnicy jak choroby. Nie zdajemy sobie
sprawy, że może być przyczyną wielu groźnych powikłań, a nawet śmiertelnego w skutkach zakażenia.
Wśród ekspertów pojawił
się nawet pomysł, by w
ogóle nie refundować już
leczenia zębów dorosłym i
wszystko przeznaczyć na
dzieci, by wchodziły w dorosłe życie ze zdrowymi
zębami. Na razie dorosłym
coś się jeszcze za darmo
należy, choć o wiele mniej
niż dzieciom.
Warto przeczytać, co minister zdrowia zawarł w
koszyku gwarantowanych
świadczeń stomatologicznych, bo za wszystko, co
jest poza tym, zapłacimy u
dentysty 100 proc.
Przed wieloma laty na
przykład w Śląskiej Kasie
Chorych można było dopłacić do refundowanego
leczenia (np. za samą
plombę z lepszego materiału). Niestety, wraz z nastaniem Narodowego Funduszu Zdrowia zniesiono
tę możliwość.
BADANIE I ZNIECZULENIE
Lekarskie badanie stomatologiczne z instruktażem
higieny jamy ustnej należy
nam się raz w roku, natomiast kontrola wykonana
przez lekarza dentystę trzy

razy. NFZ refunduje także
badanie żywości zębów
(przy okazji bada się trzy
zęby sąsiednie lub przeciwstawne). Refundowane
badanie zębów nie musi
być związane od razu z ich
leczeniem.
Osoba ubezpieczona może
liczyć na dwa zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
w ciągu 12 miesięcy. Zdjęcia przysługują nam tylko
wtedy, gdy dany ząb leczymy także w ramach kontraktu z NFZ. Raz na trzy
lata przysługuje nam pantomogram, czyli panoramiczne
zdjęcie
szczęk
(skierowanie musi wydać
chirurg szczękowy lub periodontolog, czyli specjalista w dziedzinie leczenia
chorób przyzębia).
Znieczulenie także przysługuje nam w ramach
ubezpieczenia. NFZ refunduje trzy rodzaje znieczuleń: powierzchniowe (pod
postacią sprayu), nasiękowe (wstrzyknięcie leku
znieczulającego w bezpośrednią okolicę leczonego
zęba) oraz znieczulenie
przewodowe (wstrzyknięcie
leku, który ma zneutralizować nerw w zębie, powoduje zanik czucia na części twarzy). Przepisy nie są
precyzyjne:
mówią,
że
znieczulenie ma być stosowane w razie potrzeby.
CHOROBY PRZYZĘBIA
W ramach ubezpieczenia
mamy prawo do zabiegu
usuwania złogów nazębnych, czyli kamienia, raz
na rok. Osoby dotknięte
paradontopatią
(kiedyś
nazywaną
paradontozą)
mogą liczyć na płukanie
kieszonki dziąsłowej i zaaplikowanie w nią leku, a
także
unieruchomienie
zębów ligaturą drucianą.
Dentysta, który ma kontrakt z NFZ, powinien tak-
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że zająć się leczeniem
zmian na błonie śluzowej
jamy ustnej oraz kiretażem. Zabieg polega na wyskrobaniu ścian chorej
kieszonki przyzębnej i powierzchni korzenia zęba.
Dzięki temu w miejscu
usuniętej, chorej tkanki, w
której chwiał się ząb, może
powstać nowa, która lepiej
go będzie trzymać.
LECZENIE PRÓCHNICY
Leczenie próchnicy przysługuje nam bez względu
na wiek we wszystkich zębach (do trzech ubytków w
jednym zębie, nawet jeśli
są rozległe). Gorzej z materiałami do ich wypełnienia. NFZ zrefunduje dorosłemu tylko tzw. fleczer
(wypełnienie czasowe), wypełnienia oparte na cemencie (tzw. cementy na
bazie wodorotlenku wapnia, fosforanowe i glasjonomerowe) oraz amalgamat (nielubiany ze względu na ciemny kolor i zawartość rtęci, choć nierzadko trwalszy od innych
materiałów). Jeśli chodzi o
kompozytowe
materiały
chemoutwardzalne, czyli
znacznie ładniejsze jasne
plomby, to w ramach
ubezpieczenia należą się
pacjentom po 18. roku
życia tylko w zębach
przednich (górnych i dolnych od jedynki do trójki).
W ramach leczenia zachowawczego
przysługuje
nam
także
trepanacja
martwego zęba (otwarcie) i
założenie opatrunku oraz
dewitalizacja miazgi zęba z
opatrunkiem
(potocznie
nazywana zatruciem).
Leczenie endodontyczne,
czyli kanałowe, przysługuje dorosłym tylko w siekaczach i kłach, czyli tak
samo jak w przypadku
plomb z lepszych materia(Ciąg dalszy na stronie 26)
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łów w zębach od jedynki
do trójki (górnych i dolnych). To zęby jednokanałowe: Fundusz płaci bowiem tylko za usunięcie
miazgi z jednego kanału.
Refundowane leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem i wypełnieniem tego kanału nie
obejmuje
opracowania
ubytku (wyborowania) i
odbudowy korony zęba.
USUWANIE I CHIRURGIA
W ramach ubezpieczenia
należy nam się usunięcie
każdego zęba, który będzie
tego wymagał, dowolną
techniką lub operacyjnie.
Inne refundowane zabiegi
chirurgii stomatologicznej
to: zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech
zębodołów
łącznie
ze
szwem, chirurgiczne zaopatrzenie
dużej
albo
znacznie zanieczyszczonej
rany, zatamowanie masywnego krwawienia w
obrębie jamy ustnej np.
przez podwiązanie naczyń,
wycięcie małego guzka,
zmiany
guzopodobnej,
włókniaka lub pobranie
wycinka/biopsji
kości
wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego, usunięcie torbieli zębopochodnej, usunięcie kamienia ze ślinianki,
zamknięcie
połączenia
między jamą ustną a zatokami (które powstało np.
po wyrwaniu zęba), nacięcie ropnia w jamie ustnej z
drenażem i opatrunkiem,
unieruchomienie
zwichniętego zęba lub grupy
zębów,
unieruchomienie
złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami, zaopatrzenie złamanej szczęki
lub żuchwy, założenie drucianej szyny, unieruchomienie zwichniętej żu-
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chwy.
PROTEZY
Leczenie protetyczne z
zastosowaniem
ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych
w szczęce i żuchwie należy
się tylko raz na pięć lat, a
naprawa protezy, która się
popsuła, raz na dwa lata.
W ramach ubezpieczenia
możemy liczyć na protezę
częściową wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie maksimum ośmiu brakujących
zębów w jednym łuku.
NFZ zrefunduje nam także
całkowitą protezę szczęki
lub/i żuchwy łącznie z pobraniem wycisku.
W przypadku chorych,
którzy potrzebują protezy
z powodu chirurgicznego
leczenia nowotworów w
obrębie twarzoczaszki, nie
obowiązują te ograniczenia. To znaczy, że mogą
oni liczyć na operacje rekonstrukcyjne i nowe zęby
bez względu na to, czy od
otrzymania ostatniej refundowanej protezy minęło
już pięć lat, czy nie. Dostają też protezy z lepszych materiałów.
CO SIĘ NALEŻY
DZIECIOM
Dzieciom i młodzieży do
18. roku życia NFZ płaci
za więcej usług niż dorosłym. I tak w trakcie leczenia ortodontocznego przysługuje
im
dodatkowe
zdjęcie panoramicze, a w
uzasadnionych
przypadkach zdjęcie cefalometryczne (RTG całej czaszki). W ramach profilaktyki stomatologicznej raz
do ukończenia 8. roku życia przysługuje im zabezpieczenie zębów szóstych
lakiem. Ponadto mogą liczyć
na
lakierowanie
wszystkich zębów stałych,
ale nie częściej raz na

kwartał. Małym dzieciom
NFZ refunduje też tzw.
impregnację
zębiny
(tkanka leżąca pod szkliwem) na zębach mlecznych. Zabieg ten nazywany jest również lapisowaniem i ma na celu zabezpieczenie
zębów
przed
próchnicą.
Gdy chodzi o leczenie
próchnicy u dzieci, w zębach od jedynki do trójki
górnych i dolnych Fundusz płaci za plombę światłoutwardzalną.
We
wszystkich zębach dzieci i
młodzież mogą mieć w ramach ubezpieczenia leczenie kanałowe. NFZ płaci
też za kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w
zębach stałych i opatrunki
na zębach mlecznych.
Leczenie
ortodontyczne
wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego przysługuje do
ukończenia 12. roku życia
(w tym: kontrola wyników
leczenia do ukończenia 13.
roku życia). Za naprawę i
wymianę aparatu ortodontycznego uszkodzonego z
powodu nieprawidłowego
użytkowania NFZ nie płaci.
Dzieciom, a także dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności
przysługuje leczenie zębów
w znieczuleniu ogólnym.
Świadczenie w tym zakresie obejmuje także konsultację
anestezjologiczną
wraz z niezbędnymi badaniami, leki do znieczulenia
ogólnego, zabieg znieczulenia ogólnego, sam zabieg
stomatologiczny oraz opiekę po wykonanym zabiegu.
KOBIETY W CIĄŻY
Kobiety w okresie ciąży i
połogu są szczególnie na(Ciąg dalszy na stronie 27)
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rażone na choroby zębów i
przyzębia. Po pierwsze, pH
śliny staje się bardziej
kwaśne, a to sprzyja
próchnicy. Po drugie, dochodzi do przerostu naczyń krwionośnych w obrębie dziąseł i przyzębia.
W powiększonych kieszonkach zębowych rozwijają
się groźne bakterie.
NFZ refunduje kobietom
w ciąży leczenie chorób

przyzębia, w tym m.in. zakładanie opatrunku paradontologicznego na każde
trzy kolejne przestrzenie
międzyzębowe, usunięcie
złogów
nazębnych
(kamienia) raz na pół roku. Badania kontrolne zębów przysługują ciężarnym raz na kwartał, a leczenie
kanałowe
we
wszystkich zębach (nie
obejmuje
odbudowania
korony zęba).

Zniżki i ulgi dla starszych
Tańsze bilety, bezpłatne leki, zniżki na zajęcia sportowe. Sprawdź, co się należy starszym. Część ulg wynika z przepisów, inne oferują poszczególne miasta i
prywatne firmy.
Marcin Czyżewski
BEZPŁATNE LEKI
Darmowe leki dla seniorów to jedna z głównych
obietnic ekipy rządzącej.
Nowelizację Sejm uchwalił w marcu, a prezydent
podpisał na początku maja.
Każdy, kto skończył 75
lat, bez względu na status
materialny, będzie miał
prawo do darmowych leków z wykazu ogłaszanego przez ministra zdrowia. Na liście mają się
znaleźć leki stosowane
przy chorobach wieku
podeszłego,
chorobach
kardiologicznych, urologicznych czy reumatologicznych. Pierwsze obwieszczenie z listą leków
ma zacząć obowiązywać 1
września.
Bezpłatne leki będą mogli przepisywać lekarze
oraz niektóre pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej.
MIASTA DLA SENIORÓW
Wrocławską kartę seniora może wyrobić każdy,
kto skończył 60 lat. Zrobiło to ok. 30 tys. osób,

które mogą np.
w soboty kupować bilety
na wystawy w Muzeum
Narodowym za 1 zł,
korzystać z bezpłatnego
tygodniowego wstępu na
ekspozycje w Muzeum
Etnograficznym,
uczestniczyć w zajęciach
tanecznych czy warsztatach choreoterapii za 10
zł. Mają zniżki na kursy
języka angielskiego, zabiegi rehabilitacyjne, wycieczki, bilety do kina,
jogę, siłownię, do restauracji, na naprawę protez
zębowych.
W Łodzi prowadzony jest
projekt "Miejska karta
seniora".
Mieszkańcy,
którzy ukończyli 60 lat,
mają zniżki m.in. na leczenie zębów, zakup akcesoriów do aparatów słuchowych, okulary, masaże, badania krwi, kursy
tańca, wczasy, naprawę
samochodu.
W trakcie Łódzkich Senioraliów
posiadacze
miejskiej karty seniora
mogą podróżować bezpłatnie
komunikacją
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POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
Każdy oddział NFZ kontraktuje z dentystami pomoc doraźną na wypadek
gwałtownego bólu zęba.
Wykaz placówek dostępny
jest na stronach internetowych oddziałów. Czynne
są od poniedziałku do
piątku godz. 19 do 7 rano,
a w sobotę, niedzielę i
święta przez całą dobę.
Gazeta Wyborcza, 25.05.2016

miejską i korzystać z 50procentowych zniżek u
partnerów karty – m.in.
wybrać się do pizzerii,
fryzjera, kosmetyczki czy
skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.
Zielona Góra przygotowała kartę "ZGrani zielonogórzanie 50+". Jest przeznaczona dla osób, które
ukończyły 50 lat, czyli do
co trzeciego mieszkańca
miasta (nie trzeba spełniać żadnych innych warunków). Ma ją 24 tys.
osób. Dostają zniżki w
restauracjach, na zakup
dywanów czy biletów do
teatru.
Szczecin
mieszkańcom
powyżej 65. roku życia
oferuje szczecińską kartę
seniora. Jej posiadacze
mają dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury,
rehabilitacji i odnowy biologicznej, dostają także
zniżki i bezpłatne oferty w
punktach
handlowousługowych.
Aby otrzymać lubelską
kartę seniora, wystarczy
mieć ukończone 60 lat.
Do programu przystąpiło
ok. 90 podmiotów, m.in.
teatry, kina, muzea, placówki medyczne, cukiernie, kwiaciarnie.
W Warszawie emeryci,
(Ciąg dalszy na stronie 28)
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renciści i seniorzy mogą
korzystać ze zniżek w ramach karty warszawiaka.
Białystok dla osób, które
ukończyły 60 lat, ma kartę
aktywnego seniora. Jej posiadacze zapłacą o połowę
mniej za wstęp do obiektów
Białostockiego
Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Białostockiego Ośrodka Kultury,
Teatru Lalek czy Muzeum
Wojska. Skorzystają z ulg u
partnerów prywatnych.
Katowice wydają
karty
"Aktywny senior" mieszkańcom, którzy ukończyli 60
lat. Honoruje je prawie 150
instytucji miejskich i prywatnych firm, m.in. Galeria
Sztuki Współczesnej BWA,
Centrum
Kultury
"Katowice", miejskie biblioteki publiczne, Muzeum
Historii Katowic, zakłady
optyczne, kwiaciarnie, księgarnie, restauracje. Katowicki urząd miasta przygotował program "Babcia,
dziadek i ja w Katowicach",
w ramach którego można
skorzystać m.in. z bezpłatnych wejść na kąpieliska i
lodowiska miejskie (dla
dziadków z wnuczętami do
7. roku życia), ulgowych
biletów wstępu do teatru
Ateneum, a także sal zabaw
i wesołego miasteczka. Aby
móc korzystać z programu,
trzeba wyrobić sobie legitymację uczestnika.
Do wdrożenia karty seniora przygotowuje się Opole,
a już teraz obowiązuje tam
pakiet zniżek dla osób starszych na wstęp do obiektów
miejskich, np. do ogrodu
zoologicznego czy do Galerii
Sztuki Współczesnej.
Prace nad przygotowaniem
karty seniora trwają także
w Gdańsku. Instytucje kultury – np. Opera Bałtycka –
już mają w swojej ofercie
akcje i imprezy adresowane
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do seniorów.
Niebawem z karty seniora
będą
korzystać
starsi
mieszkańcy Torunia. Na
razie ulgi proponują tam
miejskie instytucje kultury
i obiekty sportowe.
W Olsztynie jest realizowany program "Senior bliżej
kultury". Filharmonia Warmińsko-Mazurska i Teatr
im. Stefana Jaracza przekazują pulę biletów dla
starszych. Są one bezpłatne
lub znacznie tańsze, niż
wynikałoby to z cennika.
Promocje seniorzy mają też
na basenie miejskim.
Mniej za interesujące spędzanie wolnego czasu płacą
starsi mieszkańcy Krakowa. Na bilety do teatrów,
miejskich muzeów i ogrodu
zoologicznego mają 50 proc.
zniżki.
W Bydgoszczy zniżki seniorom proponują działające w
mieście instytucje kultury:
Teatr Polski, Opera Nova,
Galeria Miejska BWA czy
Filharmonia Pomorska, w
której bilety ulgowe mogą
kupować osoby po 60. roku
życia, a dla seniorów, którzy mają 70 lat, są bilety za
1 zł.
Ze zniżek dla seniorów,
m.in. na bilety do kin, teatrów, na zajęcia edukacyjne, sportowe, a nawet z
bezpłatnych badań można
skorzystać w Poznaniu.
Stowarzyszenia i firmy, które przygotowały ofertę dla
starszych, zostały wyróżnione certyfikatem "Miejsce
przyjazne seniorom".
ZNIŻKI NA KULTURĘ
Niezależnie od zniżek proponowanych przez miasta i
instytucje w Polsce obowiązują przepisy, które obligują muzea państwowe do
wprowadzenia
ulgowych
biletów dla osób powyżej
65. roku życia, emerytów,
rencistów i rencistów so-

cjalnych.
Dokumentami
uprawniającymi do korzystania z ulgi są legitymacje
emeryta lub rencisty albo
dokumenty potwierdzające
wiek.
TAŃSZE PODRÓŻE
Starsze osoby oraz kombatanci mogą korzystać z tańszych przejazdów środkami
komunikacji publicznej.
Kombatantom,
w
tym
członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej,
przysługują ulgi ustawowe:
51 proc. zniżki na bilety w
pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i
InterCity. W Express InterCity i Express InterCity
Premium ulga jest w drugiej klasie.
Kombatanci – inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczeni
do pierwszej grupy inwalidzkiej lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – mają 78 proc. ulgi w
pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i
InterCity. W pierwszej klasie pociągów Express InterCity i Express InterCity
Premium zniżka wynosi 37
proc., a w drugiej klasie –
51 proc.
Aby otrzymać ulgę, potrzebne jest m.in. zaświadczenie lub legitymacja wydawane przez Urząd ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o
przysługujących uprawnieniach.
Ustawowe ulgi dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów i wdowców
po nich obowiązują w komunikacji
autobusowej.
Wdowa lub wdowiec muszą
być rencistami lub emerytami albo otrzymywać uposażenie w stanie spoczynku
bądź uposażenie rodzinne.
(Ciąg dalszy na stronie 29)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 5(73)2016

(Ciąg dalszy ze strony 28)

W autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej otrzymują 51 proc.
zniżki,
w
komunikacji
miejskiej – 50 proc.
Emeryci, renciści i ich
małżonkowie, na których
pobierane są zasiłki rodzinne, mogą dwa razy w
roku wykorzystać 37-proc.
ulgę na przejazdy drugą
klasą pociągami Regio,
RegioEkspres, TLK, InterCity, Express InterCity i
Express
InterCity
Premium. Przejazd tam i z
powrotem to dwa przejazdy.
Wyższe zniżki mają niepełnosprawni seniorzy, np.
osoby niewidome uznane
za niezdolne do samodzielnej egzystencji dostają 93
proc. zniżki w pociągach
osobowych, a w pospiesznych i ekspresowych – 51
proc. Inni niezdolni do samodzielnej egzystencji mają 49 proc. ulgi w pociągach osobowych oraz 37
proc. – w pospiesznych i
ekspresowych.
PKP Intercity oferuje także
ulgę "Bilet dla seniora" dla
wszystkich, którzy ukończyli
60
lat.
30procentowa zniżka obowiązuje na przejazdy w
komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii spółki w pierwszej i
drugiej klasie. Aby potwierdzić uprawnienie do
zniżki, wystarczy okazać
konduktorowi dokument
ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.
MIEJSKIE AUTOBUSY
W komunikacji miejskiej z
ustawowych ulg uprawniających do bezpłatnych
przewozów korzystają inwalidzi wojenni i wojskowi,
niektóre ofiary represji wojennych i okresu powojen-

nego oraz kombatanci,
którzy mają prawo do 50proc. zniżek.
W miejskich zakładach
komunikacyjnych i spółkach prowadzących przewozy nie obowiązują ustawowe zniżki dla seniorów,
ale często miasta proponują ulgi lub bezpłatne
przejazdy.
Za darmo autobusami
oraz tramwajami mogą
jeździć osoby, które ukończyły 70 lat m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Opolu, Szczecinie, Lublinie, Gdańsku,
Olsztynie, we Wrocławiu
czy w Warszawie. A np. w
Toruniu i Bydgoszczy osoby po 65. roku życia podróżują miejską komunikacją bezpłatnie.
Emeryci mają 50-proc.
zniżki na bilety np. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi,
Opolu, Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Gdańsku,
Katowicach, Warszawie i
we Wrocławiu. Podróżujący emeryci i renciści muszą mieć przy sobie dokument uprawniający do
zniżki: dowód osobisty lub
inny dokument ze zdjęciem wraz z imienną legitymacją
potwierdzającą
status emeryta lub rencisty, ewentualnie innym
dokumentem potwierdzającym uprawnienia.
Uwaga! Zasady korzystania z darmowych przejazdów lub ulgowych biletów
różnią się w poszczególnych miastach, dlatego
warto dopytać o szczegóły
w urzędzie, zakładzie lub
przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
Samorządy oferują udogodnienia dla seniorów
korzystających z komunikacji miejskiej. Np. w
Szczecinie stosowana jest
"Ulga dla seniora" w wyso-
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kości 50 proc. zniżki na
bilety, przysługująca pasażerom, którzy skończyli 67
lat.
We Wrocławiu bezpłatne
przejazdy
komunikacją
przysługują
członkom
Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierom Wrocławia.
W Poznaniu osoby po 65.
roku życia posiadające
poznańską elektroniczną
kartę aglomeracyjną PEKA
mogą kupić bilet roczny
na komunikację miejską
za 50 zł. Podobny bilet dla
seniorów ma Warszawa.
W Białymstoku 1 stycznia
został wprowadzony całoroczny ulgowy bilet komunikacji miejskiej w ramach
programu "Karta aktywnego seniora". Jest skierowany do seniorów, którzy posiadają imienną białostocką kartę miejską i zaświadczenie wydane przez
miejski ośrodek pomocy
rodzinie potwierdzające, że
osiągają dochód niższy od
kryterium
dochodowego
obowiązującego
przy
udzielaniu świadczeń z
pomocy społecznej. Taki
bilet kosztuje 120 zł i jest
ważny przez rok.
PASZPORT ZA DARMO
Seniorzy, którzy chcą wyjechać za granicę, nie muszą płacić za wydanie
paszportu 140 zł. Jeśli w
dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat, to
otrzymają dokument za
darmo.
Emeryci, renciści, osoby
nie peł no s pr a wne
lub
współmałżonkowie pozostający na ich utrzymaniu
zapłacą tylko połowę, czyli
70 zł. Dotyczy to także
kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu powojennego.
Gazeta Wyborcza,
środa, 17 maja 2016
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MAJÓWKA
W LIDZBARSKIM KOLE SEiRP
Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz

M

ajówkę zorganizowano 14 maja
2016 r tradycyjnie już w Zaciszu Leśnym
k / L i d z b a r k a Warmińskiego
pod
tzw.”Grzybkiem”. W założeniu statutowym jest to
spotkanie
integracyjne
członków Koła i ich rodzin
oraz sympatyków organizacji.A w rzeczywistości
była to biesiada przy grillu ,muzyce i tańcach na
której bawiło się 29 osób.
Impreza rozpoczęła
się o godzinie 14.30 i w
pierwszych minutach jej
trwania kol, kol. Alinie
Rutkowskiej-Stępień, Leokadii Buczko, Mirosławie
Jabłonowskiej i Henrykowi
Sułkowskiemu prezesi zarządu Koła uroczyście wręczyli zaległe legitymacje
członkowskie oraz odznaki
organizacyjne. Po upływie
kilku godzin znaleziono

czas na wspólną fotografię
uczestników tego sympatycznego i niemalże rodzinnego spotkania. Było
trochę chłodno a od powiewów wiatru goście zasłonili się wcześniej rozpostartymi plandekami ogrodowymi.Nikt jednak nie
narzekał na zimno gdyż
atmosfera zabawy była od
początku gorąca.
Najwytrwalsi zeszli z
desek parkietu i od stołów
około godziny 23.00. Ko-
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lejną imprezą w Kole jest
wycieczka rowerowa po
okolicznych
profesjonalnych ścieżkach, których
jest bardzo dużo. Wycieczka przewidziana jest w
pierwszej dekadzie czerwca.. Chętni do udziału niechaj już przygotowują rowery i oczekują na telefoniczną wiadomość o czasie
i miejscu spotkania-tj.
miejscu startu. Meta przygotowana będzie w jakimś
ogródku piwnym lub przy
ognisku ale ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną na najbliższym posiedzeniu roboczym zarządu
Koła. Tak więc do następnego miłego spotkania w
czerwcu.
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Mrągowska majówka nad morzem.
Edward Paga

W

dniach 8-12 maja
40-to osobowa grupa członków i sym-

patyków mrągowskiego koła
SEiRP korzystało z zorganizowanego wypoczynku nad na-

szym morzem w miejscowości
Krynica Morska. Kwaterowaliśmy w pięknie położonym
kompleksie leśnym, ośrodku
wypoczynkowo-szkoleniowym
PERKOZ. Oddalonym około
100 metrów od piaszczystej
plaży. Pięć dni błogiego wylegiwania się na skąpanej słońcem plaży. Pogoda była
wprost letnia 24-26 stopni C.
Były także kąpiele morskie.
Nie straszna „ciut” chłodna,
morska woda dla starych,
mazurskich wilków szuwarowo-bagiennych. Podczas popołudniowych spacerów można było spotkać „prawie”
oswojone dziki. Wieczorami
spotykaliśmy się w sali kominkowej ośrodka w której
tańców i śpiewów biesiadnych nie było końca. Zorganizowany był wieczorek przy
ognisku z kiełbaską na patyku, grzańcem i muzyką na
żywo. Muzyka lat 70 i 80tych, rozpalała do białości
teren wokół ogniska. Wróciliśmy do domów wypoczęci
opaleni i naładowani świeżą
energią na dalsze dni.
Więcej zdjęć
stronie
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na

następnej
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grunt, że nasi rodacy
wreszcie wolny kraj mają.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
On i jego skóra
Mówią o nim z naciskiem,
że zbyt wiele ozdobników ma
przed nazwiskiem,
choć nie jest intelektu
gejzerem,
a po prostu zwykłym zerem.

zaraz jego psychika.

Cechuje go jednak
umiejętność niemała,
takie poglądy wybiera,
by zawsze zyskała
na tym jego kariera.

Psychika nie spełni od razu
tego wymogu.
Ona niejedną przeszkodę
zwyciężyła,
gdy do pokonania progu
już przygotowana była.

Ma już taką kameleona
naturę,
często więc zmienia swoją
skórę
i tak na każdym etapie,
na jakąś fuchę się załapie.
Poglądy swoje też od młodu
na różne korzyści wymienia
i nie ma z tego powodu
żadnych wyrzutów
sumienia.
jak trzeba jest nijaki
i wtedy jego wolą niezłomną
jest by jego obraz taki
był dla niego barwą
ochronną.
Już nieraz tak bywało
i nadal u niego bywa,
że jego piękne hasło
się stawało
atrapą, co prywatę skrywa.
Przed lustrem nie staje,
bo mu się wydaje,
że kiedyś tak się zdarzy,
iż nie rozpozna własnej
twarzy.
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Elity się żrą o władzę
choć wszystko jest
na rozstaju,
ale pamiętaj – ci radzę,
że żyjesz we własnym kraju.

Przebieranie do czegoś
nogami
nie czyni więc gotową
do tego psychiki
ona idzie swoimi torami,
a od tego zależą wyniki.

Balcerowicz wymyślił polski
wolny rynek,
Lewandowski zrobił
pierwszą prywatyzację.
Był to dobry dla bogatych
uczynek,
wszyscy mają wolny kraj i
demokrację.
Coraz to jakaś nowa zgraja
w Warszawie, czy byle kłaju
robi sobie z ludzi jaja,
ale żyjemy w wolnym kraju.

Znany Prezydent chciał
Psychika może przebyć
rozdać miliony,
różne progi,
lecz było to takie baju baju,
ale ludzie muszą wiedzieć to, byś ty był zadowolony,
że woli jej nie zastąpią nogi, że żyjesz w takim kraju.
jeśli progi zdobywać chcą.
Już nie wiadomo kto z kim,
Choć relacji nogi – psychika za czym i przeciw komu,
dotyczy ocena niejednaka,
ty pamiętaj przede
to wszakże z niej wynika
wszystkim,
jedna myśl jako oznaka:
że jesteś we własnym domu.
Skoro pragniemy sprostać
Ceny kształtują się
wymaganiom
swobodnie,
by wytyczać szczytne cele,
podwyżki w ludzi uderzają
to dlaczego w ich osiąganiu
jak gromy,
mądrości jest tak niewiele?
ty musisz znosić

We własnym kraju

to pogodnie,
Obiecywały nam nowe ruchy bo inni za to budują piękne
domy.
życie jak w raju
i choć o nich zanikają
Dawniej władzą pysznili się
słuchy,
czerwoni,
to żyjemy we własnym
obecnie dla czarnych
kraju.
prosperity

Nogi i psychika

Choć wyszły nici
o obiecywanego raju
i są nowi banici,
to żyjemy we własnym
kraju.

Człowieka nogi
pokonać mogą
niejedne progi
choć nie jest stonogą.

Gdy ci na górze
wkurzają ciebie
ty śpiewaj w chórze,
że jesteś u siebie.

Lecz tu przychodzi myśl
pokorna,
że z ego nie wynika
by do tego była zdolna

To nic, że wielu jest
bez pracy
i kiszki im marsza grają,

i – jak zawsze – jesteśmy
"my" i "oni",
a w wolnym kraju
nie musisz być syty.
Gdy sejm nie okazał rządowi
sentymentu,
to znaczy prezydent
polskiego kraju,
wnet się pozbył parlamentu,
bo właśnie żyjesz
w takim kraju.
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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 z zakresu cyfrowego
prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. wchodzi 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: Jezioro Browarne w Jakubowie/Olsztynie
Pani Joanna Leżanko - szefowa Sekcji Socjalnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
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