MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kott
- wywiad z Czarneckim;

Kowalewicz
-

o
o
o
o

II Sesji OPS;
zaskoczeniu
śladach Zu Dohna;
Dniu Seniora;

Makowski

- o konferencji;
- o kulturze;

Zawadka

- o milicjantach;

Kostrzewski,
Miączyński
- o grożeniu;
- o przywilejach;
- o zasiłkach pogrzebowych;

Kaczyński
- o strzelaniu;

Landowski
- o integracji seniorów;

Ziomka

- o grzybach braku;

Skowron
Jeszcze promień słońca październik rozświetla
Jeszcze zieleń liści nie całkiem pożółkła
I deszcz jeszcze jesienny nie siecze straszliwie
Ale wiemy, już wiemy, że nadejdą słoty
I płacząc przypomną tych co już odeszli
Tych co już nie spotkasz na spacerach leśnych
A tych, których pamięć o zmarłych uwiera,
Którzy z bandyty czynią bohatera
Tym zapomnijmy przewiny doczesne,
Po drugiej stronie zrozumieją, jak to jest bolesne.
JKK

- o bezpiecznym Śląsku

Rybczyński

- o szkoleniu się;

Bartula

- o wspólnym robieniu
więcej;

Otłowski

- o polityce i politykach
wierszem.

Spis treści miesięcznika
2.
2.
4.
6.
8.

Od Redakcji - Jerzy K. Kowalewicz
Zebranie Koła SEiRP w Olsztynie - Jerzy K. Kowalewicz
Rozmowa z prezydentem FSSM RP Z. Czarneckim - Florian Kott „Panorama”
Druga Sesja OPS w Warszawie - Jerzy K. Kowalewicz
Konferencja naukowa: „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych Bohdan Makowski
12. Z policji będą musieli odejść milicjanci? - Grażyna Zawadka „Rzeczpospolita”
13. Mundurowi grożą: Odejdziemy ze służby! - Leszek Kostrzewski, Piotr Mią
czyński, „Gazeta Wyborcza”
15. Rząd nie chce ruszać przywilejów mundurowych. - Leszek Kostrzewski, Piotr
Miączyński
16. Kultura na co dzień. - Bohdan Makowski
18. Zaskoczenie!? - Jerzy K. Kowalewicz
19. Śladami rodziny Zu Dohna - Jerzy K. Kowalewicz
23. Zawody Strzeleckie w Iławie - Jan Kaczyński
23. Dzień Seniora w Kole SEiRP w Iławie - Jerzy K. Kowalewicz
24. Sposób na integrację w Kościerzynie - Józef Landowski
25. Trzydniówka integracyjna w Gdańsku - Józef Landowski
26. Kiedyś grzyby będą?! - Zbigniew Ziomka
27. Śląskie bezpieczne dla seniora - Mieczysław Skowron
28. Szkolili się w Rzeszowie - Franciszek Rybczyński
29. Wspólnie zrobimy więcej!. Posiedzenie dwóch Zarządów SEiRP - Zdzisław
Bartula
31. Głupi czy mądry? - Bohdan Bachmura „Debata”.
33. Stanisław Olszak nie żyje - nekrolog
34. Zmarł Mieczysław Olkowski - nekrolog
35. Komu należy się zasiłek pogrzebowy? - Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński
38. Świat polityki i polityków w rymach. - Kazimierz Otłowski
Okładki:
Pierwsza: Las Miejski w Jakubowie/Olsztynie
Czwarta: Wiesława Andrzejczak - skarbnik Koła SEiRP w Olsztynie

Monument na wspólnym grobie ponad 4 tys. ofiar faszystowskich Niemiec
zamordowanych w Olsztyn.
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Od Redakcji

S

porą, jak na objętość
tego wydania OBI zajmują teksty dotyczące Obywatelskiego
Parlamentu
Seniorów, inauguracji jego
II kadencji i sposobu w jaki
przedstawiciele
sejmowej
większości potraktowali to
gremium i jak podzielili senioralną społeczność na
swoich i innych. Apele: „Nie
dajmy się podzielić!”, kierowane do seniorów nie odniosą żadnego skutku kiedy zostali JUŻ, w sposób
jednoznaczny, podzieleni i
niejako przydzieleni do
określonych opcji politycznych. A przecież starość,
czy może „jesień życia” należna „jak psu buda” nie
powinna być rozdzierana
politycznie i wydzierana
sobie wzajemnie. Ale do
kogo ta mowa?

K

ilka tekstów, przedruków, dotyczy planowanej przez MSWiA zmiany w
ustawie o policji i zaopatrzeniu emerytalnym, a
także politycznego wyzbycia
się z Policji fachowców. Powodem ich usunięcia jest
zaczęcie służby w Milicji
Obywatelskiej, a dziwacznym argumentem: „danie
możliwości
awansowych
młodym” (sic).
I znowu, jak przy stygmatyzacji seniorów „cywilnych”,
wyraźnie i bez ogródek
dzieli się policjantów stosując cezurę rozpoczęcia służby, za jaką uradzono przyjąć rok 1990.
Można i tak! A, że coś takiego jest co najmniej
sprzeczne z zasadami moralnymi i szacunkiem do
pracy drugiego człowieka,
nawet policjanta - bogać
tam.

S

tosunkowo niewiele relacji z imprez, wycieczek i
spotkań integracyjnych nadesłano do OBI w minionym miesiącu. Październik
jest trudnym miesiącem,
jeszcze to nie słotna jesień,
a już przemienność aury
zniechęca do imprezowania
i wypadów za miasto.
rzez OBI, w różnych
miejscach przewijają się
Zaduszki i napływające falami wspomnienia o tych,
których tak nam brakuje,
których zawsze będzie brakowało. Chwila zastanowienia nad sensem życia i nieuchronności jego końca
wyraźnie zaznacza się przy
wieściach o zgonach Naszych Kolegów. Stańmy
przez chwilę, zatrzymajmy
się, wspomnijmy ich!

P

Jerzy K. Kowalewicz

Zebranie Olsztyńskiego Koła SEiRP (27.09.2016 r.) miało charakter wybitnie roboczy. Przedstawiono tegoroczne wykonanie zaplanowanych działań, odniesiono się do
współpracy z KWP w Olsztynie, zachęcono zebranych do udziału w wycieczkach krajoznawczych i wykładach dot. seniorów. Kolejne zebranie zaplanowano na czas po
posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP.
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Wywiad z prezydentem Zdzisławem Czarnecki opublikowany
został w „Panoramie”, wydawnictwie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr. 5-6/2016 r.
kolportowanym na II Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który odbył się w dn. 3 października 2016 r. w Auli Maximum Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
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T

Z

rzeciego października
tego powodu 351 de- bująca (jak sądzę) coś
wziąłem udział w II
legatów spotkało się w ugrać dla siebie, dla swoSesji Obywatelskiego Par- Audytorium
Maximum ich partii, wykorzystując
lamentu Seniorów, delego- Muzeum Żydów Polskich brak "kolegów ze strony
wany przez olsztyńskie POLIN w Warszawie. Tam rządowej". O emerytach i
Stowarzyszenie Emerytów też fakt relegowania OPS z ich potrzebach mówiono
i Rencistów Policyjnych i Sejmu zgodnie potępili wiele i namiętnie współzakwalifikowany przez Ko- przybyli na Sesję goście: czując ich doli i obiecując
misję Wojewódzką.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, co tylko można było.
esja miała odróba podzielenia
być się w Sejseniorów
przez
mie. Miała! PosłanPiS na słusznych i
ka Zwiercan, ta
tych
pogardliwie
pani od glosowania
odesłanych do Muna
dwie
ręce,
zeum Żydów jest o
"zwróciła się" jedtyle wyraźną w tzw.
nak do marszałka
świetle spotkania się
Kuchcińskiego, by
w Sejmie 1 paździerOPS z Sejmu wyn i k a
2 0 1 6
prowadzić i marr., wybranych przez
szałek ochoczo na
PiS osób
z okazji
to przystał. PowoMiędzynarodowego
dem
relegowania
Dnia Osób Starobrad II Sesji OPS- Janusz Kwiecień - Przewodniczący KZ EiR Stra- szych. Był tam obecu z Sejmu był po- ży Więziennej i Jerzy K. Kowalewicz Prezes ZW ny i mówił Brudzińnoć brak wpływu SEiRP w czasie II Sesji Obywatelskiego Parlaski z PiS, i nawet list
na "dobór" kandy- mentu Seniorów.
od marszałka Kuchdatów (sic!), a tak
cińskiego odczytał.
naprawdę doświadczenie z Ewa Kopacz, Krzysztof Ka- I... dość by poczuć się zdekrytycznymi wystąpienia- miński
(NIK), Michał gustowanym - mówiąc całmi młodzieży w czasie ob- Szczerba (poseł), Adam kiem grzecznie.
rad Parlamentu Młodzieżo- Bodnar (rzecznik praw
ak zawsze w przypadwego. Przestraszono się obywatelskich), Władysław
kach takich ogólnopolseniorów i dano im od- Kosiniak-Kamysz - jednym skich zgromadzeń ważne
czuć, że nie są tam po- słowem wyłącznie politycz- są spotkania i kuluarowe
trzebni.
na opozycja sejmowa pró- rozmowy. Okazało się bo-

S

P

J
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Goście Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.
Na samej górze od lewej: Szefowa OPS prowadząca obrady Krystyna Lewkowicz; prezydent Warszawy - Hanna
Gronkiewicz-Waltz: była premier z PO - Ewa Kopacz, Adam Bodnar (rzecznik praw obywatelskich), Krzysztof Kamiński (NIK), Michał Szczerba (poseł PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (poseł PSL) Kilkoro gości nie przybyło,
więc ich nie będę wymieniał. Inna rzecz, że w tym dniu
odbył się, w strugach deszczu, „czarny protest” rozsierdzonych kobiet. Protest, który na czas jakiś oddalił zmianę ustawy o przerywaniu ciąży kobiet polskich.

D
wiem, że z „naszego” Stowarzyszenia w Sesji wzięli
udział koledzy z Mysłowic,
Katowic i Warszawy. A prezes ZG SEiRP Zdzisław
Czarnecki kandydował do
prezydium Ogólnopolskiego
Parlamentu Seniorów. I jak
zawsze czasu na „wymianę
doświadczeń” było zbyt mało. Kolejni mówcy przedłużali swoje wypowiedzi mimo
ograniczeń wpisanych w
porządek obrad.

elegaci złożyli ślubowanie, dokonali wyboru
nowych władz, przyjęli deklarację programową i regulamin działalności OPS.
Jednoznaczność przekazu
(goście Sesji jedynie z partii
i środowisk opozycyjnych)
jest porażająca. Obywatelski Parlament Seniorów nie
jest w zainteresowaniu rządzących i nie zamierzają
tego faktu ukrywać. Kolejny
podział środowiska senioralnego stał się faktem.
Świadomość wykluczenia
w ostatnim etapie życia nie
jest komfortowa.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(77)2016

K

armiono nas przez cały
czas. Od śniadania po
dwudaniowy obiad z podgrzewanego stołu szwedzkiego na holu przed audytorium. Dodatkową atrakcją, o którą byłoby trudno
w Sejmie, była stała wystawa Historii Żydów Polskich.
Wystawa multimedialna z
użyciem wszelkich dostępnych obecnie mediów, jak
prezentacja odrestaurowanych oryginałów: synagoga
z
Gwóżdżca,
z
bimą
(kazalnicą) woje tory, dokumenty i monety z dawnych
lat.

7

ZAPROSZENIE
KONFERENCJA NAUKOWA I WYSTAWA
„POLACY W SIŁACH ZBROJNYCH I POLICJI PAŃSTW OBCYCH”
26 października 2016 r. godz. 10.00„Gościniec Rycerski”- Paprotki 17 k. Giżycka, 11-513 Miłki
ORGANIZATORZY:
!Muzeum Niepodległości w Warszawie!
Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie
PATRONAT:
!Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PROGRAM:
- powitanie uczestników [godz. 10.00]
- odczytanie listu od Komendanta Głównego Policji
- sesja naukowa (wykłady)-[godz. 10-30-13.00
dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
MISJA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W BADANIACH DOTYCZĄCYCH POLONIJNEJ
BIOGRAFISTYKI MILITARNEJ
mgr Iwona Stefaniak (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce)
KAZIMIERZ PUŁASKI – BOHATER DWÓCH NARODÓW
prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)
Z SUPRAŚLA DO MOSKWY. DZIWNE LOSY ROMUALDA MUKLEWICZA.
gen. dyw. Zbigniew Galec (Fundacja Polonia Semper Fidelis)
JAN ZUMBACH – AS MYŚLIWSKI, PRZEMYTNIK I NAJEMNIK
amb. Jerzy Drożdż (Krajowa Izba Gospodarcza)
POLACY W ARMII IMPERIUM OSMAŃSKIEGO
płk dr Jacek Macyszyn (Muzeum Ordynariatu Polowego)
PODPUŁKOWNIK MATT URBAN – BOHATER AMERYKAŃSKIEJ 9. DYWIZJI PIECHOTY
mgr Izabela Mościcka (Muzeum Narodowe w Warszawie)
FAUSTIN WIRKUS –KRÓL GONAVE
insp. Mirosław Karpowicz (Stowarzyszenie Muzeum Policji)
PORUCZNIK RONALD SIECZKOWSKI Z POLICJI AMERYKAŃSKIEJ,CZŁOWIEK,
KTÓRY TROPIŁ „CZARNE PANTERY”
prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Politechnika Zielonogórska)
AMERYKAŃSCY POLICJANCI POLSKIEGO POCHODZENIA
dr Adam Gałkowski (Ministerstwo Obrony Narodowej)
POLACY I OSOBY POLSKIEGO POCHODZENIA WE FRANCUSKIEJ ARMII I POLICJI
mł. insp. Daniel Głowacz (Komenda Główna Policji)
15 LAT STOWARZYSZENIA MUZEUM POLICJI
WYSTAWA
Prezentacja najbardziej znanych sylwetek Polaków służących w obcych armiach i policji
poszczególnych krajów świata (fotografie oraz krótkie biogramy). 19 plansz tematycznych, tzw. roll-up o wymiarach 1m× 2m zadrukowany pełnym kolorem przy użyciu plotera gwarantującego najwyższą jakość druku cyfrowego {autorzy i komisarz wystawy: Zbigniew Judycki].
IMPREZY TOWARZYSZĄCE SYMPOZJUM
!Uroczystość wręczenia medali.
!Promocja publikacji książek wydanych przez: Muzeum Niepodległości i Fundację PSF
Powyższe zaproszenie skierowano do naszego kolegi, Prezesa Koła SEiRP w Giżycku, który zaproszenie przyjął, uczestniczył w Konferencji co opisał na kolejnych stronach Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego
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Konferencja w Paprotce

Tydzień wcześniej otrzymałem zaproszenie na zeum Policji do chwili obecKonferencję Naukową i Wystawę poświęcona nej nie ma.
sobiście od dłuższego
„Polakom W Siłach Zbrojnych i Policji Państw
czasu nawołuję i apeluObcych”.

T

o że coraz częściej mówi
się o naszych przednikach historycznych jest
zrozumiałe, lecz bardziej
zaskoczył mnie fakt otrzymania zaproszenia jako
Prezes Emerytów i Rencistów Policyjnych przy
KPP w Giżycku. I muszę
szanownym P.T. Czytelnikom przyznać się, że
zostałem pozytywne zaskoczony. Sama konferencja była, jak by to
określić, jako jedna z
wielu, którą organizuje
Komenda Główna Policji,
a raczej Biuro Historii i
Tradycji Policji KGP, którego Dyrektorem jest mł.
Insp. Daniel Głowacz. Biuro czynnie współpracuje z
Muzeum Niepodległości w
Warszawie i Fundacją Polonia Semper Fidelis w Warszawie. Z resztą Pan Inspektor przedstawił, a raczej podsumował, 15-to
letni okres działalności Stowarzyszenia Muzeum Poli-

O

ję o dokumentowanie naszej, nawet tej nie odległej,
przeszłości.
Gromadzenie
dokumentów, przedmiotów
naszego jestestwa jest naszym obowiązkiem. I tu nie
chodzi nawet o niekiedy
jako widać aspekt
polityczny.
Właśnie
podczas konferencji
bywało, że przedstawione postacie nie
były tak krystalicznie
czyste, jak byśmy
chcieli.
Nierzadko,
jak to się dziś mówi
postępowały one na
pograniczu
prawa.
Nawet Jan Zumbach
wielki as myśliwski,
Kol. Bohdan Makowski na sali obrad
Dowódca Dywizjonu
zginęło w Katyniu. Policjan- „303”, 6-ty na liście ilości
ci walczyli na różnych fron- zestrzeleń, przedstawiony
tach nie tylko w Kraju. Po został przez gen. dyw. lotwojnie również byli współ- nictwa Zbigniewa Golca w
twórcami rodzącego się sposób rzeczywisty. PokaPaństwa. Wszystkie firmy, zane były jego plusy i miBa! nawet takie kuriozalne, nusy. To chyba spożycie
jak Muzeum
Wianków, zbyt dużej ilości trunków
Chusteczek
haftowanych relaksowych spowodowało,
można odnaleźć, lecz Mu(Ciąg dalszy na stronie 10)
cji. Nie będę przedstawiał
osiągnięć Stowarzyszenia,
lecz dodam tylko że zaciekawił mnie wątek braku
Muzeum Policji – centralnego. Ok. 5 tys policjantów
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prof. dr hab. Wiesław Hład- dając filmy fabularne nieże przed końcem wojny kiewicz, na co dzień naucza rzadko słyszałem w trakcie
zmuszony
został
d o na Politechnice Zielonogór- dialogów nazwiska brzmią„awaryjnego?!” lądowania w skiej w fantastyczny sposób ce po Polsku – Słowiańsku,
Holandii i trafia na kilka przekazał informacje na lecz nigdy nie odbierałem
tygodni do niemieckiej nie- temat naszych rodaków już tego, że nasi rodacy mogli
woli. To życie niekiedy de- zamerykanizowanych, któ- piastować tak wysokie i odcydowało o jego sposobie rzy pełnią (pełnili) trudną powiedzialne stanowiska,
przetrwania. I w
jednocześnie
żadnym stopniu nie
uzyskiwać barujmowało to jego
dzo duże sukcebohaterstwu.
Nie
sy. I dodać nalebędę rozpisywał się
ży, nie zapomio innych bohaterach
nali o swoich
konferencji. Dodam
korzeniach.
tylko, że odczytany
Przykładowo to
był również list –
Policjant Antoni
przesłanie KomenPierzgalski był
danta Głównego do
Naczelnym Maruczestników Konfeszałkiem Parady
rencji, a jednoczePuławskiego w
śnie podziękowanie
Nowym Jorku w
dla działaczy tego
1974 roku.
Stowarzyszenia. To
pewnością
Dedykacja Jerzego Hoffmana.
trzeba było osobina
stronie
ście zobaczyć i usłyinternetowej
szeć.
służbę policyjną w Chicago, Biuro Historii i Tradycji Poama konferencja prze- Nowym Jorku. To oni m.in. licji KGP ukarze się wyczerbiegała zgodnie z powyż- założyli fundację Kazimie- pująca informacja o konfeszym programem .Powitał rza Puławskiego (1968 r) , rencji i w żadnym stopniu
gości komisarz wystawy która zajmowała się niesie- nie jestem w stanie konkuprof. dr habilitowany Zbi- niem pomocy materialnej rować w przekazie tego tygniew Judycki *, który dzię- dla Polaków w Kraju. Przy- pu wiadomości, stąd też nie
kując za wielki wkład pracy znam się szczerze, że oglą- będę
uszczegółowiał
jej
przedstawił
do
przebiegu,
wyróżnienia cztedodam tylrech miłośników
ko, że po
historii.
Zostali
dwakroć, a
oni
odznaczeni
raczej drugi
medalami
„Za
raz zostałem
zasługi dla Stow sumie powarzyszenia Muzytywnie
zeum
Policji".
zaskoczony.
Odznaczenie, odW
gronie
znaczeniem, ale
zaproszoco by nie mówić
nych gości
są to ludzie nie
był nie kto
tylko posiadający
inny,
jak
wysokie
tytuły
J e r z y
naukowe,
lecz
Hoffman!
głownie są to paTak, tak, ten
sjonaci historii.
właśnie,
To oni dokumenktóry
te
tują to co jeszcze
Dumki, piojest możliwe do
senki z kreAutor dedykacji Jerzy Hoffman i autor tekstu
u p ami ęt n ien ia.
sów śpiewaBohdan Makowski na wspólnym zdjęciu.
Przykładowo
(Ciąg dalszy na stronie 11)
(Ciąg dalszy ze strony 9)

Z
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(Ciąg dalszy ze strony 10)

ne za moich czasów na ławeczkach przed domami w
zaciszu współmieszkańców
w
latach
powojennych
umieścił w niebywałych
dziełach jakim są ekranizacje powieści „Ogniem i Mieczem”, „Pan Wołodyjowski”
i „Potop”. Jak się okazało
on że jest również wielkim
miłośnikiem Mazur. Na dowód czego przekazał mi, a
w sumie nam Emerytom
pozdrowienia.
tym momencie, mili
Czytelnicy, poczułem
się w swojej próżności bardzo dowartościowany. Ale

W

tak na prawdę to w momencie zbliżania się do wieczora życia niekiedy człowiek chce być nawet jedynie zauważalny, nie zapomniany. Stąd też kolejny
raz proszę o wsparcie w
kwestii
dokumentowania
tych małych ojczyzn. Nawet
tych naszych lokalnych, w
których każdy z nas nawet
w tym minimalnym stopniu
miał swój udział:
Pozdrawiam Bohdan Makowski s. Władysława
Paprotki – Giżycko
26 X 2016

Emblemat stowarzyszenia policjantów
polskiego pochodzenia pracujących w Nowym Jorku.

Przypisy
* Prof. dr habilitowany Zbigniew Judycki . Pracuje w
Komendzie Głównej od kilku lat. Jest redaktorem naczelnym „Policyjnego Magazynu Historycznego", pomysłodawcą Encyklopedii Policji, zasiada w Kapitule Medalu Honorowego „Za zasługi dla Stowarzyszenia
Muzeum Policji". Przez ponad rok – od lutego 2012
do kwietnia 2013 r. – był
nawet pełnomocnikiem komendanta głównego ds. popularyzacji historii i tradycji w policji. Teraz pracuje
w korpusie służby cywilnej
w gabinecie Działoszyńskiego jako główny specjalista.
Odpowiada m.in. za promocję wydawnictw policyjnych.
Insp. Mirosław Karpowicz

„Blacha” policjanta polskiego i FBI w Chicago
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Z policji będą musieli odejść byli milicjanci?
Start w milicji nie powinien dyskryminować policjantów – twierdzą związkowcy i piszą do premier Szydło.
Grażyna Zawadka,
Rzeczpospolita, 17.10.2016 r.

W

policji zawrzało po
zapowiedziach MSWiA
o tym, że kierownicze stanowiska w największej ze
służb mundurowych stracą
funkcjonariusze,
którzy
przyszli do niej za PRL, czyli przed 1990 rokiem. Najpierw oświadczenie krytykujące taki plan wydała
centrala NSZZ Policjantów.
Teraz zarząd związku z
Wielkopolski wysłał apel do
premier Beaty Szydło.
„Odpowiedzialność,
jaką
zamierza zastosować Państwo (jego prominentni
przedstawiciele), to relikt
mrocznej przeszłości" – piszą sygnatariusze do szefowej rządu w piśmie, które
poznała „Rzeczpospolita".
Brak reakcji uznają za dowód na instrumentalne
traktowanie
policjantów,
którzy z narażeniem życia
dbają o bezpieczeństwo.
końcu września plan
„czyszczenia" policji z
tych, którzy otarli się o
PRL, przedstawił zarządowi
policyjnych związków wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Powtórzył go w Szkole Policji w Szczytnie – na
odprawie służbowej i inauguracji roku akademickiego. Zmiany obejmą różne
szczeble kierownicze – od
komendantów i ich zastępców, naczelników wydziałów, po kierowników sekcji,
dowódców plutonów i kompanii. Operacja potrwa do
końca roku (plany pierwsze
ujawniło Radio RMF).
omysł wywołał falę krytyki. „Krucjata kadrowa,
czystka, mieli pecha uro-

W
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dzić się za wcześnie" –
to komentarze na policyjnych forach.
ielkopolski
oddział
NSZZ Policjantów po
ratunek uderzył do szefowej
rządu. W piśmie do premier
wskazuje: to oficerowie,
którzy „przeszli pozytywną
weryfikację, zanim dostali
się do policji, wzorowo służyli przez 26 lat, a stanowiska kierownicze zajęli dzięki dobrej służbie i kwalifikacjom". Chcą, by premier
zakazała MSWiA wydawania
szefom
komend
„bezprawnych
dyspozycji
politycznych" o odwoływaniu ze stanowisk wspomnianej kategorii oficerów.
– Nie liczy się doświadczenie ani profesjonalizm. To
przejaw ewidentnego upolitycznienia policji, co jest
ustawowo zabronione. Ci
ludzie pracowali po 26 lat,
zostali zweryfikowani i nikt
nie ma prawa piętnować
ich tylko dlatego, że przyszli do służby przed 1990
rokiem
–
mówi
„Rzeczpospolitej"
Andrzej
Szary, szef NSZZ Policjantów w Wielkopolsce.
cześniej centrala policyjnego związku zaznaczyła, że przestępców
trzeba ścigać w każdym
ustroju, a „MO nie została
uznana za organizacje przestępczą". Związkowcy twierdzą, że brak „podstaw
prawnych i merytorycznych" do takiej czystki.
lu policjantów dotkną
zmiany? MSWiA odsyła
do Komendy Głównej Policji, a ta utrzymuje, że do-

W

W
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piero bada sprawę. – Jesteśmy w trakcje weryfikacji
takich danych – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.
wiązkowcy uważają, że
„czystka" obejmie ok.
700 osób. – W 2015 r. w
służbie było ok. 3,5 tys.
funkcjonariuszy wywodzących się z milicji. Na stanowiskach kierowniczych ok.
20 proc. Najwięcej w prewencji – mówi Szary.
blisko stutysięcznej
policji kadra kierownicza już została odmłodzona. W komendach wojewódzkich na kluczowych
stanowiskach są oficerowie,
którzy karierę zaczęli po
1990 r. Tych, którzy otarli
się o PRL, łatwiej znaleźć w
jednostkach
niższych
szczebli, i na mniej eksponowanych
stanowiskach.
Np. W Krakowie to komendanci: miejski i powiatowy,
szef sztabu. Na Śląsku
m.in. szef komendy powiatowej w Myszkowie.
o sądzą o planach resortu szeregowi funkcjonariusze? – Można było
być dobrym milicjantem i
złym policjantem. Ocena
według roku przyjścia do
służby to zły pomysł – mówi
nam wielu mundurowych.
Są za odmładzaniem kadry,
byle z rozsądkiem.
wiązkowcy uważają, że
odwoływani oficerowie
odejdą na emerytury. – Pojawi się luka pokoleniowa,
co wpłynie na poziom bezpieczeństwa – ocenia Andrzej Szary.
r Cezary Tatarczuk,
ekspert w dziedzinie
bezpieczeństwa, uważa, że
absurdalność
kryterium,
pokazuje przykład nadinsp.
Krzysztofa
Gajewskiego,

Z
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który do 2015 r. był komendantem głównym. – Do
policji przyszedł w 1983 r.,
po stanie wojennym. Całe
życie spędził w służbie kryminalnej, to taki filmowy
„porucznik Borewicz", jak
wielu przychodzących u
schyłku MO. – Dobrze wyszkoleni, z dala od polityki.
Serial „07 zgłoś się" świetnie oddawał atmosferę tamtych lat, kiedy istniał kontrast między młodymi, którzy po studiach cywilnych
trafiali
do
milicji,
a
„chowem" ludzi po resortowej szkole w Szczytnie, która wtedy wypuszczała oficerów a la porucznik Jaszczuk – mówi dr Tatar-

czuk. – Wielu szło do służby w czasie transformacji,
ale jeszcze na rozkazach
personalnych MO. To nie
powinno ich przekreślać.
iceszef MSWiA Jarosław Zieliński publicznie zaznaczał, że nikt takich oficerów nie wyrzuca,
ale chodzi o odwołania z
kierowniczych funkcji.
– Czas najwyższy, by wolna
Polska dała szansę młodszym – mówił wiceminister
Zieliński podczas inauguracji roku w Szczytnie. Dodał,
że młodzi szansy nie dostaną, jeśli wciąż kierownicze
funkcje zajmować będą ludzie, „którzy zaczynali w
PRL, a więc w państwie,
które nie było ani w pełni

W

wolne ani w pełni suwerenne".
opinią, że ci o długim
stażu blokują awanse
młodym, nie zgadzają się
związkowcy.
Andrzej Szary ocenia: – Nie
każdy „pistolet" po szkole
oficerskiej nadaje się do
kierowania jednostką. Tu
trzeba umiejętności zarządzania.
eden z represjonowanych
działaczy opozycji z Lubelszczyzny zaznacza: – Pamiętam wywodzących się z
MO, którzy dochrapali się
wysokich stanowisk w policji, a w żadnym razie nie
powinni.

Z
J

Mundurowi grożą:

Odejdziemy ze służby.
Policjanci i żołnierze siedzący za biurkami stracą
wszelkie przywileje emerytalne. To plan ZUS, teraz
zajmie się nim rząd. Związkowcy już piszą protest do
premier Beaty Szydło. Grożą że będą masowo odchodzić ze służby.
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński
Gazeta Wyborcza, wtorek, 25 października 2016

P

remier Beata Szydło
zapowiedziała na początku roku, że jej rząd
przeprowadzi naprawę systemu emerytalnego. Przygotowanie planu ratunkowego scedowała na Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Ten zaś proponuje rewolucję w służbach mundurowych.
undurowi byliby podzieleni na dwie grupy: na tych, którzy biorą
udział w akcjach zagrażających życiu czy zdrowiu, i
na tych pracujących w administracji.
Policjanci, żołnierze, strażacy "zza biurek" byliby
traktowani
jak
zwykli

M

urzędnicy. Musieliby pracować tak jak pozostali
Polacy do 67 lat - a gdy
PiS obniży wiek emerytalny do 60 (kobiety) lub 65
lat (mężczyźni).
zęściowe, choć bardzo
ograniczone przywileje
przysługiwałyby
tylko
mundurowym
biorącym
udział w patrolach, interwencjach, a np. w wojsku
w szkoleniach bojowych,
misjach itp. Nabywaliby
oni prawo do emerytury po
25 latach służby, ale jej
wypłata
przysługiwałaby
dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (czyli po obniżce
60/65 lat). Po co dawać im

C
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prawo do emerytury po 25
latach służby, jak i tak nie
będą mogli z niej od razu
skorzystać?
ZUS chce takim rozwiązaniem wymusić na mundurowych dłuższą pracę. Liczy, że jak nie będą mogli
od razu dostać pieniędzy,
to nie będą zwalniać się z
pracy.
Związki mówią: nie zabieraniu przywilejów emerytalnych
Związki zawodowe taką
propozycją są oburzone: Sprowadza się ona do tego,
że 60 czy 65-letni policjant
będzie musiał biegał za
przestępcą. Przecież to niedorzeczne i zagraża bezpieczeństwu obywateli - mówi
Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący
zarządu
głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
ZUS tłumaczy jednak, że
wcale tak być nie musi. Bo
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ci, którzy nie będą chcieli
lub mogli dłużej chodzić w
patrolach, będą mogli po 25
latach przejść na stanowisko administracyjne. A wtedy nikogo ścigać nie będą.
Możliwe jest też inne rozwiązania: przez 25 lat pracują
na
stanowiskach
"bojowych", a później zatrudniają się w cywilu.
Dzięki temu na starość będą pobierać dwie emerytury: mundurową i z ZUS.
- Nie będzie naszej zgody.
Gdyby takie plany weszły w
życie, policjanci masowo
będą uciekać ze służby zapewnia Tomasz Krzemieński.
ak udało nam się dowiedzieć, związkowcy napisali już list do premier Beaty Szydło, w którym sprzeciwiają się reformie. - Będą
w całej Polsce ogromne protesty - zapowiadają.
Protestów wystraszył się już
minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak.
Przed
kilkoma
dniami
oświadczył związkowcom,
że jego resort nie pracuje
nad zmianami.
Ile oszczędziłby budżet?
ZUS nie ukrywa, że jego
propozycja spowodowałaby
spore oszczędności. Dziś
przywileje emerytalne mundurowych kosztują państwo ponad 14 mld zł rocznie. Wszystko dlatego że
policjanci czy strażacy mogą nadal odchodzić na emeryturę już po 15 latach
służby, w wieku np. 36 lat.
Takie przepisy to ewenement w Europie.
oprzedni rząd PO-PSL
zwiększył wymogi tylko
dla nowo wstępujących do
służby. Oni do emerytury
muszą pracować do 55 lat.
Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania krakowskiej
AGH uważa, że zmiany są
konieczne, bo żadnego pań-

J

stwa nie stać na utrzymywanie trzydziestokilkuletnich emerytów.
- Przecież to są młodzi,
zdrowi ludzie, którzy po
odejściu z policji czy wojska
już następnego dnia zatrudniają się w ochronie
lub agencjach detektywistycznych - mówi.
ydłużenie pracy mundurowych popiera też
prof. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej
z 1999 r. - Emerytura, warto może częściej przypominać jej historyczną polską
nazwę "renta starcza", powinna przysługiwać ludziom starym - mówi.
Według niego, jeżeli mundurowi są zdolni do pracy,
powinni
pracować
jak
wszyscy inni, a jeśli nie są,

W

to nie powinni dostawać nie
emeryturę, ale rentę inwalidzką.
iedy w 1999 r. rozpoczęła się reforma emerytalna, wszyscy mundurowi byli tak jak inni Polacy
w powszechnym systemie,
bez żadnych przywilejów.
Płacili zwyczajnie składki
do ZUS i OFE. Po trzech
latach rząd Leszka Millera
to skasował.
- Gdyby nie ingerencja polityków, którzy jednym ruchem, nie zastanawiając się
nad długookresowymi konsekwencjami, zniweczyli to
rozwiązanie, nie mielibyśmy
już dzisiaj problemu - dodaje prof. Marek Góra.

K

* * *

Wiece informacji na: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol
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Rząd nie chce ruszać przywilejów mundurowych
Premier Beata Szydło poprosiła ZUS o wskazanie, co
trzeba zmienić w systemie emerytalnym. Spodziewała się jakichś drobnych korekt, tymczasem ZUS odpalił granat i zaordynował skasowanie niemoralnych
i niesprawiedliwych przywilejów służb mundurowych
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński
Gazeta Wyborcza, środa, 26 listopada 2016 r.

I

nic dziwnego. Biorąc pod
uwagę przywileje emerytalne, można dojść do
wniosku, że 260 tys. policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy BOR
jest traktowanych przez
państwo jak ludzie pierwszej kategorii, a wszyscy
inni - czyli ponad 15 mln
cywili - podlegający pod
ZUS to kategoria druga, a
może nawet i trzecia.
Przykłady, że tak właśnie
jest?
 Okres chorobowego wlicza się policjantom i żołnierzom do stażu pracy.
A to oznacza, że mogą
wcześniej odejść na emeryturę. Cywile całego
okresu na chorobowym
do stażu zaliczyć nie mogą.
 Przebywanie na L4 nie
obniża w żaden sposób
wysokości
emerytury
mundurowego. Cywile im
dłużej
chorują,
tym
mniejszą mają emeryturę.
 Emeryt mundurowy jednocześnie z emeryturą
może pobierać - ewenement na skalę światową część renty! Specjalna
renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć
emeryturę o 15 proc.,
jeśli orzeczono, że inwalidztwo
pozostaje
w
związku ze służbą. Można ją dostać nawet za
niewielki uszczerbek na
zdrowiu. Nic dziwnego, że
mundurowi masowo z

tego korzystają. Cywil
może o takim prawie pomarzyć.
 Mundurowy nie płaci
żadnych składek emerytalnych,
a
wysokość
świadczenia na emeryturze zależy od ostatniej
pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż
przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie
emeryturę z tego, co sobie uzbiera. W nowym
systemie państwo nie
dopłaci mu ani złotówki.
 No i wreszcie wiek emerytalny. Mundurowi nadal mogą dostać
emeryturę w wieku
35 lat! Kowalski z
ZUS będzie pracował do 67 lat (lub
krócej, jeśli rząd
obniży wiek emerytalny).
merytury mundurowych kosztują
nas wszystkich ponad 14 mld zł rocznie. Nic więc dziwnego, że ZUS chce
skończyć z patologią
i domaga się, aby
policjant pracujący
codziennie 8 godzin
"za biurkiem" nie
miał żadnych przywilejów.
Częściowe
uprawnienia zachowaliby tylko mundurowi patrolujący ulice czy
biorący udział w akcjach
antyterrorystycznych.
zy PiS posłucha ZUS?
Oczywiście, że nie po-

słucha. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak już zapowiedział, że propozycję ZUS
ma w głębokim poważaniu i
nad żadnymi zmianami nie
pracuje i pracować nie będzie. Po co więc rząd zamawiał analizy w ZUS? Nie
wiadomo.
zym to się skończy? Łatwo przewidzieć. Z roku
na rok trzeba będzie zwiększać wydatki na emerytury.
Tymczasem ZUS już wyliczył, że w ciągu pięciu lat
zabraknie mu na wypłatę
świadczeń nawet 400 mld
zł. Gdy PiS obniży wiek
emerytalny, dziura będzie
większa o kolejne kilkadziesiąt miliardów. PiS zdaje się
jednak tym nie przejmować. Najważniejsze jest tu i
teraz. A co będzie po nas?
Niech się martwią kolejne
ekipy.

C

E

C

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(77)2016

Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego ZG
SEiRP. Jak zawsze ciekawy,
kolorowy i pełen aktualnych
informacji
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Kultura na co dzień?
Dzisiejsza kultura ma tyle wspólnego z dobrym wychowaniem, co Izba Lordów z Izba wytrzeźwień…..

W

poprzednich swoich
refleksjach
pisałem
na temat moralności, etyki
a nawet honoru, dziś jeżeli
moich szanownych Czytelników zainteresuje pragnął
bym zwrócić uwaga na taki
element naszej codzienności jakim jest Kultura. I w
żadnym przypadku nie chodzi tu o kulturę w sensie
twórczej, artystycznej, lecz
o tą kulturę pojmowaną w
życiu codziennym jako styl
bycia, zachowania. Tak się
jakoś narobiło, z w ostatnim okresie czasu i ta dziedzina naszej rzeczywistości
uległa zdecydowanej zmianie, a mówiąc wprost całkowitej degradacji. Przypominam sobie film o robotnikach zajmujących się zwożeniem dłużycy w Bieszczadach w okresie powojennym. Tam była taka scenka
kiedy to „kierowniczyna”
aby, jak on to powiedział,
dorównać
pracownikowi
zajmującym się wycinką
bieszczadzkich lasów zaczął
do niego mówić posiłkując
się wyrazami raczej nie kulturalnymi. Twierdził przy
tym innemu rozmówcy, że
tak trzeba,
bo z ludźmi
prostymi inaczej się nie da.
Rzeczywistość była całkiem
inna, bowiem jego ten niby
to prosty i nie nachalny w
kulturze robotnik okazał
się być lekarzem medycyny
wysłanym na zsyłkę za zabójstwo żony. Ale to on właśnie stanął na wysokości
zadania bowiem takim samym „niegramotnym językiem” odpowiadał niby to
ws zy st k o
w ie d z ą ce m u
„kierowniczynie”. Osobiście
jak mam do czynienia z
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osobą kulturalną staram
się mu dorównać. Lecz jak
mam przed sobą chama,
buraka jak by to nie nazywać osobę i niskim poziomie kultury, to w żadnym
przypadku nie staram się
go „wyprostować”. Po prostu staram się być większym… chamem. Proszę mi
wierzyć inaczej się nie da.
Co prawda uczyłem się na
studiach psychologii, lecz
do takich wniosków doszedłem na bazie swojego doświadczenia
życiowego.
Może inny przykład. Będąc
u kolegi, który ma firmę
budowlaną zauważyłem jak
Andrzej M. mówi do pracownika: Panie Wieśku proszę wziąć z warsztatu klucz
„19” i poodkręcać w koparce siłowniki bo za godzinę
będzie klient. Przy czym
zwrócił się do mnie ze
stwierdzeniem: „Zobacz co
będzie się działo”. Rzeczywiście efekt tego eksperymentu już na wstępie mnie
zaskoczył. Pan W. zniknął
czeluściach warsztatu na
kilkanaście minut (miał no
tylko wziąć klucz „19”. W
końcu wyszedł, coś tam
dojadał. W szafce ze szmatami poszukał kawałka
szmaty i znowu zanurzył
się w warsztacie. I tyle go
widzieliśmy. W pewnym
momencie mój rozmówca
Andrzej powiedział: „Zobacz
co będzie się działo”, jak
przemówię jego językiem:
K…wa Wiesiek Zabiję cię
nierobie weżniesz do jasnej
ch… ry ten pie…ony klucz i
dokręcisz siłowniki. Jak nie
to zawalę ci takiego kopa,
że się nie pozbierasz. I stał
się cud. Wiesiek wyleciał

jak z procy z warsztatu,
doleciał do koparki i wystartował do pryzmy z ziemią. Oczywiście siłowników
nie dokręcił i w konsekwencji jeden z nich dwa dni po
tym został urwany.
aki stan rzeczy okazuje
się został żywcem przeniesiony do środowisk jawiących się jako wysoko
usytuowanych, a zwłaszcza
w gronie polityków. To nie
tylko afera podsłuchowa
wykazał, że tam gdzie brak
jest elokwencji, konkretnej
wiedzy używa się wulgaryzmów.
o że jeden z polityków
podczas sesji najwyższego polskiego organu ustawodawczego jak to mówią
najwyższej demokratycznej
władzy pokazuje drugiemu
„FUCK YOU”, to potrafię
zrozumieć, ale w żadnym
przypadku nie mogę pojąc
stanowiska komisji etyki
poselskiej. To ich nie razi,
to zdaniem kolesi wspólnej
adoracji jest drobny gest.
No oczywiście takie mogą
oni zajmować stanowisko,
bo są u niepodważalnej
władzy jednak jak widać ta
ich KINDERSZTUBA była
w ich życiu w powijakach,
lecz wielu z nich czyni to z
premedytacją,
jak
ten
„kierowniczyna” z Bieszczad . Oni po porostu uważają ,ze jak powiesz Ku…
Mać, Ty poje... itp. to jesteś
swój chłop. Jesteś od nich
od tych nie myślących istot,
które wszystko kupią. Z
mojej osobistej, i co pragnę
podkreślić nie uczonego w
tej dziedzinie analityka wynika pewien prosty wniosek. Po prostu ludzie ci na
jakim kolwiek szczeblu i
stanowisku
namaszczeni

T

T

(Ciąg dalszy na stronie 17)
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„Sławny” Macierewiczowy li z MO. Rozbrajali posteprzez słuszną władzę no- Smoleńsk. Dziś nawet na- runki i jak podawał komenwą , czy najnowsza czują zwiska ludzi poświęcają- tator TVP Olsztyn oddział
się bezkarni. Praktycznie to cych swoje życie, poległych tych „wyklętych” pomimo
oni we wszystkich dziedzi- nie w czasie wojny, lecz w zabicia kilku milicjantów
nach życia społecznego nie nowej Polsce z rąk współ- poniósł wielką stratę
bo
musza się liczyć z innymi, bratyńców, są jak ta płach- zginął jeden z ich bohatepoza oczywiście, z tymi któ- ta na byka tych kultural- rów. Gdzie jest kultura ,
rzy ich namaścili. To
etyka dziennikarska.
oni podejmując decyzje
Przecież takie przedwzbudzające kontrowerstawienie w mediach
sje społeczne mają to w
sytuacji jaka miała
nosie. Bo należąc do
miejsce w 1947 rok
jakiejś bandy, która jest
jest nie prawdziwe.
w stanie ich obronić nie
To jest naciąganie na
muszą niczego się bać.
siłę historii. Przecież
Ba! Klasyczni przestępjeszcze żyją ludzie,
cy korzystają nawet z
którzy nie koniecznie
klasycznego prezydencpozytywnie wypowiakiego prawa łaski.
A
dają się o tych ichtak przy okazji interesu- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poległym nich bohaterach. Jest
je mnie czy wiceprezes funkcjonariuszom UB (Szef Szelągowski i to kolejny przykład
partii KORWiN Przemy- funkcjonariusz i Wiśniewski ). Tablica wisia- nie liczenia się z opisław W. skazany prawo- ła 8 lat usunięta „po cichu” na początku nią innych, z rzeczy1990 roku.
mocnym wyrokiem wywistością. I powiem
stąpił już do Prezydenta
Szanownym Czytelnio ułaskawienia. Czemu nych, Ba! Bogobojnych bo- kom, że w celu wyładowanie?! On tylko zachowywał haterów doby obecnej. Cia- nia swojej frustracji chciałsię wulgarnie, kopał szar- ła tych ludzi winno się, ich bym sakramencko zakląć.
pał, znieważał… „psy będą- zdaniem, wykopać. Najle- Ale co to da.??!!
ce na służbie”.
piej na śmietnik.
Zarządzeniem ichniego Mioim zdaniem takie zaziś we wsi Jedwabno nistra Komendy Powiatowe
chowanie w sferze kulzorganizowano insceni- Policji dostały rozkaz ustatury ma odzwierciedlenie w zację na temat „ bohater- lania miejsc pochówków ,
podejmowanych przez tych skiej” walki jednego z pod- tablic pamiątkowych polewszystko-wiedzących poli- oddziałów bandyty Łupasz- głych funkcjonariuszy MO i
tyków decyzjach. Tam się ki. To oni, dziś nazywani SB (KBW, UB), które miały
nie liczy prawda , tam nie żołnierzami wyklętymi nie być unicestwione, wyrzucoma dyskusji na argumenty. rzadko skrytobójczo walczy- ne z naszej rzeczywistości.
Tam nie tylko nie
Nie wiem czy to
Nagrobek poległych funkcjonariuszy MO
można
doszukiwać
się udało, lecz
w Pańskiej Woli gm. Miłki 21.11.1946 roku.
się kultury, tam brak
proszę mi wieTablicy i grobu już nie ma.
szeregu innych cech.
rzyć, że jak co
Chciało by się niekieroku udamy się
dy powiedzieć, spokój
na groby naszych
nad tymi grobami,
Koleżanek i Kolelecz dla wielu z nich
gów i zapalając
w celu podlizania się
symboliczne znisłusznej zmianie” nacze
będziemy
wet groby zmarłych
wspominać tych,
są pretekstem do
których znaliśmy
„chwalebnych” dziaosobiście i zapałań. Tam nie ma ani
limy też znicze
krzty honoru, godnoprzy krzyżu miści,
a
sumienia
syjnym w intenzwłaszcza. I tu nie
cji, tych których
chodzi nawet o ten
(Ciąg dalszy na stronie 18)
(Ciąg dalszy ze strony 16)
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(Ciąg dalszy ze strony 17)

dzisiaj pozbawia się godności, dobrego imienia i pamięci. My o nich powinniśmy pamiętać. Powinniśmy
dokumentować tą naszą
przeszłość, bowiem jak w
naszej polskiej rzeczywistości bywa, może po jakimś
czasie w tym naszym korytarzu dziejowym przewalimy się na drugą stronę.
Szkoda tylko, że zawsze
odbywa się to kosztem ludzi aktywnych nie stojących z boku. I za to my
jesteśmy winni zachowania
ich postaw w naszych pamięciach.
odsumowując dzisiejsze
spotkanie z Czytelnikami jedno mogę stwierdzić,
że jest mi ogromnie przykro, a nawet dołująco, że w
Kraju, w którym mówi się
jako Polska Katolicka wielce bogobojna słowa
wulgarne przychodzą lekko
osobom od których winniśmy oczekiwać pozytywnych wzorców do naśladownictwa. Jest to jak sądzę
efekt nie liczenia się z inny-

P

mi. Ta nawet druga Kultura
artystyczno - twórcza też
jest robiona, tworzona po
potrzeby
koniunkturalne
obecnych
d e c y d en t ó w
(patrz film Smoleńsk – paranoja). To aktorzy w celu
zaistnienia, jak to mówił S.
Dali: jak nie mówią o mnie
nic to niech mówią chociaż
źle, bawią się w polityków,
wystawiane są kontrowersyjne sztuki o podłożu religijnym. Skutkiem tego będzie społeczeństwo płytkie
bez wartości duchowych.
Gonitwa za kasą , stanowiskami, wyzbywa zwłaszcza
młodych ludzi tych pięknych elementów codzienności jakim m.in. jest kultura.
W naszym lokalnym środowisku emerycko - turystycznym (PTTK) już tradycją stały się wypady do teatru. Niby nic wielkiego, ale
w takim mieście jak Giżycko gdzie nawet nie ma kina
to „siorbanie wielkimi haustami” Kultury przez duże
„K” daje nam dużo zadowolenia. Dodatkowo podczas
przejazdów do Warszawy,

Białegostoku lub Gdyni (45 godzin) następuje również
daleko idąca integracja.
Stąd też jak sadzę, a mogę
to powiedzieć na bazie kilkunastu wypadów, zapotrzebowanie na tego typu
imprezy jest coraz większe.
Po prostu ludzie zaprzestają oglądania telewizji publicznej, słuchania i czytania mediów, jest tam, jak
wielu sądzi, zbyt dużo
chamstwa i fałszywej polityki. Tylko powroty do przeszłości, do tej normalnej
kultury dają nam zadowolenie. I niech nasi oponenci
mówią co chcą, pomimo
podejmowania z ich strony
nie tylko działań pozbawionych krzty kultury, ale nawet bardzo często niezgodnych z prawdą i prawem
nie poddajemy się . To być
może ucieczka w tą Kulturę
przez duże „K” daje nam
nadzieję, na być może oczekiwaną lepszą przyszłość,
czego z całego serca moim
czytelnikom życzę.
Bohdan Makowski
s. Władysława.

Zaskoczenie!
Swoistym dodatkiem do tekstu B. Makowskiego jest fakt, który przyjąłem z pewnym
niedowierzaniem, że mógł zaistnieć. I dalej nie wiem z jakiego powodu usunięto z kamiennego obelisku stojącego przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku
Warm. Tablicę, której treść (wg rozmówców) zmieniono na obecny już po przemianach
ustrojowych. I trudno jest pojąć co uraziło cenzorów: wyraz „funkcjonariusze”, czy że
stali „na straży porządku i bezpieczeństwa Ziemi Lidzbarskiej”, bo chyba nie fakt, że
„polegli”.
Jerzy K. Kowalewicz
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kolejną, całodzienną
wycieczkę w poszukiwaniu zamków, pałaców i
dworów na Warmii i Mazurach pojechaliśmy autokarem „Dzikiewicz” w niedzielę (9.10.2016) za pretekst
używając poszukiwanie śladów i materialnych pozostałości (ruin) pruskiej rodziny zu Dohna. Sasiny,
Budwity, Prakwice, Dzierzgoń, Stare Miasto i Kamieniec, wisienka na torcie, to
dawne wiejskie posiadłości
Dohnów w okolicach Szusza, Iławy i Ostródy. Miejsc
gdzie, w lepszym, gorszym,
albo niewidocznych już nad
powierzchnią ziemi, stanie

można obejrzeć to co z
dawnych
wspaniałości
dworskiej pozostało. Wspaniałości, które na dawnych
pocztówka jeszcze widać.
oczny cykl wycieczek, w
których tak chętnie
uczestniczą członkowie Kołą SEiRP w Olsztynie, przygotowany został przez Olsztyński Oddział PTTK w ramach letniej akcji „Olsztyn
Aktywnie”. Są to wycieczki
autokarowe, jak tutaj opisana, ale i piesze, czy koleją. Jedną z zalet takiego
aktywnego spędzania czasu
wolnego, którego my seniorzy mamy jakby w nadmiarze, jest integracja środowi-

R
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Jeden z tzw. „Kamieni Wilhelma II” upamiętniający miejsce
polowań z nazwą ubitego zwierzęcia.

ska emerytów i rencistów
mundurowych z innymi
środowiskami
„cywilów”.
Wędrując po Warmii i Mazurach w grupach nie jesteśmy
anonimowi,
wręcz
przeciwnie stajemy się rozpoznawalni wykazując się
obyciem, kulturą zachowania, wiedzą ogólną i szczegółową o przedmiocie wycieczki.
W tym roku będzie jeszcze
jedna na teren gminy Gietrzwałd słynnej z cudów i
sanktuarium maryjnego.

19

N

a zdjęciu górnym dawny, a poniżej obecny
stan (po częściowej rewitalizacji) jednego z najbardziej
niezwykłych dworców Polsce. Jest drewniany, zbudowano go specjalnie dla cesarza Wilhelma II. Postawiono go w Prakwicach,
teraz stoi w Budwitach.
a pierwszy rzut oka
dworzec
przypomina
chatkę krasnoludków. A
zbudowano go w końcu XIX
wieku dla samego kajsera

N
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Wilhelma II (patrz. Foto).
Tyle że nie w Budwitach, a
oddalonych o 20 kilometrów w prostej linii na zachód Prakwicach. Dworzec
powstał, bo kajser lubił polować w tych okolicach.
Niedaleko miał zresztą swoją letnią rezydencję w Kadynach koło Elbląga. Po I
Wojnie Światowej budynek
dworca został przeniesiony
z Prakwic do Budwit, na
stację leżącą przy linii Małdyty-Malbork. Po przenosinach zmieniono
jednak częściowo
j eg o
kształt.
Po
1945
roku
dalej pełnił
swoją funkcję. W latach
osiemdziesiątych stan
obiektu pogarszał się.

Przynajmniej do połowy lat
dziewięćdziesiątych w poczekalni dworcowej stała
bogato rzeźbiona drewniana ławka, prawdopodobnie
pamiętająca wizyty cesarza.
W 1999 r. zamknięto linię
kolejową, przy której stał
dworzec. Doprowadziło to
do jego stopniowego upadku.
nętrze dworca nie jest
dostępne dla zwiedzających. Obecny właściciel,
rzeźbiarz olsztyński póki co
przerwał naprawy i remonty. Ale jak widać najważniejsze, dach jest przełożony co zapobiega degradacji
drewnianej konstrukcji.

W
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D

awna, okazała świetność „wersalu północy” w Kamieńcu i jego resztki, pozostałości po dwóch wojnach, szabrowaniu i
dwóch pożarach - późnobarokowy pałac w
Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada
Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w
Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów. Budowa trwała cztery lata, a zakończono ją w 1720 roku. Pałac został zbudowany w stylu francuskiego baroku.
pałacu gościli m.in. Fryderyk Wilhelm I i Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern oraz ich następcy. W 1807 r. od 1

W
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kwietnia
do
6
czerwca miał w pałacu swą kwaterę
Napoleon Bonaparte; w tym czasie
spędził trzy tygodnie ze swą metresą, Marią Walewską. Ten fragment
napoleońskiej
historii upamiętniono
w granicie skrzętnie
pomijając
wątek
m i ł o s n o patriotyczny
pani
Walewskiej.

21

W

szystkie obiekty, które
oglądaliśmy w
Kamieńcu są własnościami
prywatnymi, oprócz kościoła oczywiście w Starym
Mieście. Najbardziej na tego
rodzaju własności skorzysta posiadłość w Kamieńcu.
Ruin się nie odbuduje, ale
budynki oficyn, magazynów, stajni są już przystosowywane do obsługi spodziewanego napływu tury-

22

stów. Będą więc hotele, mała gastronomia (z której
skorzystaliśmy piekąc na
wolnym ogniu kiełbaski).
Ma powstać muzeum dawnych zawodów i rękodzieła.
Widać dbałość w zagospodarowaniu i utrzymaniu
posiadłości.
„Polska w ruinie”
otrzymuje nowy
wygląd i być może, ruiny staną

za zmianą wyobrażenia o
wartościach ich samych.
Kolejna wycieczka za miesiąc.
Tekst Jerzy K. Kowalewicz
Foto: Maria i
Jerzy K. Kowalewicz
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Z

arząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Iławie zorganizował w
dniu 30 września 20l6r na strzelnicy sportowej
w Iławie zawody strzeleckie z broni krótkiej i
długiej - sportowej.
W zawodach wzięło udział 24 członków wraz z
rodzinami. Czołowe miejsca zajęli:
Mężczyźni:
Kowalski Janusz
Dołkowski Zygmunt
Araś Janusz
Kobiety:
Kaczyńska Urszula
Witkowska Urszula
Aptowicz Halina

P

o zakończeniu zawodów odbyła się część integracyjna w tym pieczenie kiełbasek przy
ognisku, opowia-danie wspomnień z pracy i
dowcipów.Ponieważ pogoda dopisała, wszyscy
uczestnicy byli zadowoleni korzystając z uroków
przyrody leśnej oraz możliwości spotkania z bliskimi.
Jan Kaczyński - prezes Koła.

D

o udziału w zebraniu Koła SEiRP w Iławie
zaprosił jego Zarząd kol. Ewę Napora - sekretarz ZW SEiRP w Olsztynie i kol. Jerzego K.
Kowalewicza - prezesa ZW. W spotkaniu wziął
udział pan nadkomisarz Rafał Żubertowski - I
zastępca Komendanta Powiatowego w Iławie.
Zebranie z udziałem 26 członków Koła miało
szczególny wymiar, gdyż głównym jego punktem
było uhonorowanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Seniora dyplomami, statuetkami i drobnymi upominkami długowiecznych członków.
I tak w grupie 60. Latków uhonorowano:
Kol. Zbigniewa Zatonia
Kol. Ryszarda Solisa
Kol. Ryszarda Głowackiego
Kol. Andrzeja Garczyńskiego
70. letnich seniorów przybyło dwoje:
Maria Stebelska
Andrzej Aptowicz
80 latkiem okazał się:
Kol. Janusz Kowalski
A 90 lat ukończył:
Kol. Józef Kurkiewicz
Tekst i zdjęcia:
Jerzy K. Kowalewicz

Dzień Seniora w Kole SEiRP w Iławie
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Sposób na integrację

W

dniu 30 września
2016 r. o godz. 17.00,
Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla
emerytów oraz ich współmałżonków spotkanie integracyjne
w
Restauracji
„Gryf” w Kościerzynie. W
spotkaniu na zaproszenie
naszego Koła uczestniczył
Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie mł. insp.
Marcin Piotrzkowski.
a wstępie członków
oraz gości przywitał
Prezes Koła Roman Jereczek który przedstawił program spotkania oraz aktualne działania Zarządu Koła. Również złożył podziękowania za zaproszenie przez
ZW w Gdańsku, mł. insp.
Marcin Piotrzkowski podziękował za zaproszenie
życząc miłego i udanego
spotkania Uroczystym momentem było wręczenie nadanych przez Zarząd Głów-

N
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ny SEiRP odznaczeń i medali aktywnym w działalności członkom naszego
Koła, wręczenia dokonał
Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie oraz Prezes Zarządu Koła. Odznaczeniem „Za wybitne osiągnięcia dla SEIRP” odznaczona Tadeusza Zdunekczłonka Komisji Rewizyjnej
Koła, odznaczeniami „Za
zasługi dla SEiRP” z dyplomem – Wiesława Baczkowskiego – wiceprezesa Koła ,
oraz członków – Franciszka
Ramczykowskiego, Wojciecha Kraskowskiego. Medalami XXV Lat Stowarzyszenia – Bogdana Karczyńskiego i Zbigniewa Chmiel . Nadane odznaczenia zostały
nagrodzone gromkimi brawami przez
zebranych.. Po części oficjalnej w gronie ponad 60 osób
zasiedliśmy do suto
zastawionych stołów, w miłej atmosferze lokalu oraz
dobrych humorach
uczestników
spotkania, trwały wielogodzinne rozmowy

o aktualnej sytuacji środowiska emeryckiego służb
mundurowych
oraz oczywiście wspomnienia z lat
służby z wątkami zabawnych sytuacji. Korzystając z
niebywałej okazji spotkania
się z najstarszymi członkami naszego koła obchodzących w tym roku 85 urodziny - nie mogło zabraknąć
uwiecznienia ich na wspólnej fotografii. Spotkanie
trwało do późnych godzin
wieczornych i było bardzo
dobrze odebrane pod względem przygotowania przez
jego uczestników.
Oprac.
Józef Landowski
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W

dniach 7-9 października 2016 r .jak co
roku Zarząd Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów w Gdańsku zorganizował spotkanie integracyjne emerytów zrzeszonych w Kołach SEiRP ZW
Gdańsk w Domu Wczasowym „ZEW MORZA” w Jastrzębiej Górze. W spotkaniu uczestniczyło 171 osób.
ramach
spotkania
przygotowano bardzo
atrakcyjny program pobytu
pod kątem rekreacyjnym,
artystycznym oraz kulinarnym.
dniu 7.10 ( piątek)
uroczysta kolacja z
biesiadą kaszubską poprzedzona powitaniem w imieniu Zarządu Wojewódzkiego
wszystkich
uczestników
spotkania przez Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku
kol. Erwina Bruggemann.
Po kolacji do północy biesiadników zabawiała przy
muzyce ludowej oraz znanych przebojów Kapela Ka-

W
W

szubska z Władysławowa.
W dniu 8. 10 (sobota) po
śniadaniu zorganizowano
wycieczkę autokarową na
półwysep Helski, z której
skorzystało 50 osób.
Po
obiedzie pokaz swych umiejętności gry i śpiewu z gitarą dał kol. Tomasz Zieliński
z Koła w Gdańsku, który
został nagradzany gromkimi brawami O godz. 19.00
uroczysta kolacja z bankietem w trakcie którego przygrywał zespół muzyczny
„Standard” z pow. kościerskiego. Zabawa trwała do
godz. 2.00 w niedzielę. Spotkanie zakończyło się w dniu 9.10.
(Niedziela) po obiedzie.
trakcie spotkania poza wymienionymi wyżej atrakcjami nieodzownym
punktem
każdego
dnia były długie spacery nad brzegiem
morza oraz zwiedzanie Jastrzębiej Góry i

okolicznych miejscowości
będących nadmorskim kurortem Polski. Był to czas
spotkania dawno niewidzianych koleżanek i kolegów z
lat służby oraz nowych znajomości. Pogoda sprzyjała
mimo prognoz negatywnych. Wszyscy wyjeżdżając
do swych domów byliśmy
bardzo zadowoleni ze tego
spotkania włącznie z komfortem warunków mieszkaniowych.
Opracował:
Józef Landowski

W
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Kiedyś w końcu będą!!!

W

dniu 01.10.2016 r.
emeryci
i
renciści
zrzeszeni w mysłowickim
kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jak co roku wyjechali
na grzybobranie do miejscowości Sieraków w rejon
lasów lublinieckich. Tradycyjnie już grzybów nie było,
lecz wspaniała pogoda,
kontakt z naturą i spacery
po lesie pozwoliły na miłe
spędzenie czasu. Dzięki
życzliwości koła łowieckiego
"Bażant" które udostępniło

26

pomieszczenia i niezbędny
sprzęt możliwe było również
przygotowanie smacznych
potraw z grilla.

w przyszłym roku grzyby
będą.
Tekst Z. Ziomka
Zdjęcia T. Smyrek

B

rak grzybów zrekompensował śpiew i wspólne biesiadowanie przy ognisku, co trwało do późnych
godzin popołudniowych.

W

szyscy w znakomitych
humorach
powrócili
do Mysłowic umawiając się
na przyszłoroczne grzybobranie. Miejmy nadzieję, że
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października
2016 r. konferencją w Mysłowickim Ośrodku Kultury zapoczątkowano
Wojewódzki
Tydzień Seniora. Obok prelekcji i dyskusji dotyczącej
polityki senioralnej i spraw
istotnych dla seniorów,
osoby starsze mogły uczestniczyć w praktycznych pokazach na temat bezpieczeństwa m. in. z udziałem
ratowników medycznych.
rzedstawiciele
Policji
mówili o kwestiach bezpieczeństwa,
przede
wszystkim w kontekście
seniorów, którzy są grupą
szczególnie narażoną na
działania różnego rodzaju
przestępców, w tym oszustów.
aprezentowano
także
z a ł o ż en i a
pr o j e kt u
„Koperta życia”. To specjalna karta, która zawiera
istotne informacje dotyczące jej właściciela – dane

P

Z

osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, informacje o chorobach, czy zażywanych lekach. Umieszczenie tej karty w widocznym miejscu w
domu pozwala służbom medycznym w razie wypadku
lub zasłabnięcia uzyskać
informacje mające istotne
znaczenia dla ratowania
życia. Jak zadeklarował
prezydent miasta Mysłowice Edward Lasok, od listopada b. r. każdy senior zamieszkały w Mysłowicach
będzie mógł otrzymać taką
kartę.
konferencji
oprócz
licznie przybyłych seniorów z Mysłowic i miast
ościennych udział wzięli m.
in.: marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, parlamentarzyści,
komendant
wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Krzysztof
Justyński, władze samorzą-

W
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dowe Mysłowic z prezydentem Edwardem Lasokiem
oraz z niektórych miast
woj. śląskiego, przedstawiciele służb mundurowych.
towarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
w Mysłowicach i zarazem
Mysłowicką Radę Seniorów
reprezentowali Mieczysław
Skowron i Andrzej Makowski.
yła to pierwsza z czterech
zaplanowanych
konferencji „ Śląskie Bezpieczne dla Seniora”, które
odbędą się we wszystkich
subregionach.

S

B

Tekst i zdjęcia:
Mieczysław Skowron
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Szkolili się w Rzeszowie

W

dniu 5 października
2016 r. w siedzibie I
Komisariatu Policji w Rzeszowie odbyło się szkolenie
skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych
kół SEiRP woj. podkarpackiego. Zorganizowane zostało przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego przy
udziale Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, na wniosek
jej Przewodniczącego Franciszka Rybczyńskiego. W
spotkaniu wzięło udział 40
osób.
czestników szkolenia i
zaproszonych
gości
przywitał Wiktor Kowal,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.
ematyka szkolenia obejmowała sprawy finansowe, które omówiła Irena
Kozak, Skarbnik Zarządu
Wojewódzkiego. Problematykę kontroli przedstawił
Franciszek
Rybczyński,
Przewodniczący Wojewódz-

U
T
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kiej Komisji Rewizyjnej.
Rangę spotkania podniosła
obecność: Zdzisława Czarneckiego, Prezesa Zarządu
Głównego oraz Zdzisława
Bartuli, Skarbnika Zarządu
Głównego SEiRP. Podzielili
się oni informacjami o bieżącej pracy Zarządu Głównego i odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.
rezes Zdzisław Czarnecki omówił m. innymi
istotniejsze zmiany w przygotowywanym
projekcie
nowego
Statutu
SEiRP,
zwrócił
uwagę na konieczność utrzymywania
bieżących
kontaktów z posłami
na Sejm
RP przez Zarządy
Wojewódzkie
SEiRP oraz potrzebę budowania
etosu służby milicyjnej i policyjnej.

P

Zdzisław Bartula przybliżył
m. innymi zagadnienie pozyskiwania środków środków finansowych na działalność statutową a przede
wszystkim z działalności
gospodarczej
dotyczącej
ubezpieczenia na życie w
"Warcie" , odpisu 1 % od
podatku dochodowego w
ramach OPP i składek
członkowskich.
Tekst:
Franciszek Rybczyński
Zdjęcia: Anna Bomba
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Wspólnie zrobimy więcej

W

dniu 7 października
2016 r. w Niesulicach,
przepięknie
położonym
ośrodku wypoczynkowym
spotkali się prezesi zarządów kół Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gorzowie
Wlkp. i Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze.
Nie było to pierwsze wspólne spotkanie. Przybyli na
nie insp. Mirosław Kruszelnicki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gorzowie Wlkp. oraz mł.
insp. Anna KołodziejczakMilewska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie
Wlkp. Prezydium Zarządu
Głównego SEiRP reprezentowali Zdzisław Pietryka i
Zdzisław Bartula.
oście nie szczędzili słów
podziękowań m. in. za
przekazywanie przez emerytów wiedzy i doświadczeń, rad i praktycznych
umiejętności młodszym kolegom. Mł. insp. Anna Kołodziejczak-Milewska, na co
dzień sympatyzująca z naszym
stowarzyszeniem
przedstawiła w swoim interesującym
wystąpieniu
praktykę stosowania ceremoniału policyjnego a w
szczególności asysty honorowej i możliwości występowania emerytów w mundu-

G

rach wyjściowych. Uczestnicy spotkania nie ukrywali
oburzenia
decyzjąprzepisem
komendanta
głównego policji o odmowie
asysty dla zmarłych funkcjonariuszy MO, niebędących policjantami. Podnosili też sprawę kontrowersji,
jakie od lat wzbudza sprawa regulaminów działania
wojewódzkich komisji socjalnych, odmiennych, w
każdej komendzie wojewódzkiej policji i stosowanie różnych kryteriów przyznawania pomocy socjalnej.
ewnętrznym tematem
posiedzenia była sprawa zaopiniowania projektu
Statutu
Stowarzyszenia.
Krytyczne głosy dotyczyły
głównie wyboru zarządu
głównego- powinien być
wybierany w określonej
przez zjazd liczbie oraz
kwestia nadania w statucie
kołu, jako podstawowemu
ogniwu działania, odpowiedniego miejsca i rangi.
dzisław
Bartula
„usiłował” przedstawić
stanowisko Zarządu Głównego a właściwie to jego
Prezydium w poruszanych
kwestiach. Kształt statutu
nie jest przesądzony. To w
tym celu przez prawie dwa
lata
Komisja
PrawnoStatutowa próbowała zain-

W

teresować jak najszerszą
grupę naszych członków
proponowanymi jego zmianami. Część tych zmian
wynika z nowej Ustawy o
Stowarzyszeniach i Wolontariacie a część z praktyki
w
stosowaniu
statutu
uchwalonego w 2011 roku.
Po szerokich konsultacjach,
co do których można mieć
wątpliwości /nie wszyscy
prezesi ZW/ZO przekazali
projekt statutu „w dół” i
zarządzili te konsultacje/
Zarząd Główny podejmie
decyzję o ostatecznym projekcie statutu i terminie
zjazdu.
potkanie oceniono, jako
bardzo udane, merytoryczne. Nie dopisała tylko
temperatura atmosferyczna, ale gorąca atmosfera
spotkania spowodowała, że
nikt tego nie zauważył.

S

Tekst: Z. Bartula
Zdjęcia: E. Czerwiński

Z
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W

dniu 13 października
2016 roku w siedzibie
PCK w Ciechanowie miało
miejsce uroczyste spotkanie byłych żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza
Kościuszki. Swój rodowód,
dywizja wywodzi z 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki,
która swój szlak bojowy
rozpoczęła 12 października
1943 roku bitwą pod Lenino. W Ciechanowie początkowo stacjonował 3 Berliński Pułk Zmechanizowany a
potem 1 Ciechanowski Pułk
Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dywizja
została rozformowana w
2011 roku.
a spotkanie przybyli
m.in. Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit, ks.
kapelan Sławomir Trzaska,
Prezes Zarządu Okręgu
Związku Kombatantów RP
płk Wacław Szewczyk, Prezes Zarządu Rejonowego
ZŻWP płk Krzysztof Talak,
Radna pow. ciechanowskiego Ewa Gładysz i Dyrektor
Oddziału Rejonowego PCK
w Ciechanowie Bożena Podleńska.

N
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S

potkanie otworzył i prowadził płk dypl. w st.
spocz. Marek Falkowski,
Prezes Koła ZŻWP w Ciechanowie.
towarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
reprezentowali
Zdzisław
Czarnecki, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP, Prezes
ZG,
Zdzisław
Bartula,
rzecznik prasowy ZG, Henryk Bilski, Prezes ZW
SEiRP w Ostrołęce oraz Sekretarz Zarządu Koła SEiRP
w Ciechanowie Wawrzyniec
Szejko.
o wręczeniu odznaczeń i
wyróżnień oraz legitymacji nowo przyjętym do
Koła ZŻWP w Ciechanowie
członkom, głos
zabrał Zdzisław
Czarnecki
przedstawiając
zadania stojące
przed Federacją. Te zadania
to
ochr ona
godności
żołnierza i funkcjonariuszaważne z uwagi
na
polityczne
dyskryminowa-

S

P

nie zasług pełniących służbę przed 1990 rokiem, rugowanie z pomieszczeń wykorzystywanych na działalność społeczną, odmowa
asysty przy pogrzebach,
sprawy socjalne-nie mniej
ważne przy zakusach pozbawienia środowisk mundurowych resztek uprawnień jakim jest fundusz socjalny oraz kultywowanie
tradycji i historii- istotne w
związku z zakłamywaniem
historii i pisaniem nowej,
na polityczne zapotrzebowanie, mijającej się z rzeczywistością.
Spotkanie zakończono żołnierskim poczęstunkiem.
Tekst i zdjęcia: Z. Bartula
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Głupi czy mądry?
Jakieś dwa tygodnie temu dziennikarz Radia Olsztyn
poprosił mnie o komentarz dotyczący zamiaru pozbycia się z policji ludzi, którzy służyli w peerelowskiej
Milicji Obywatelskiej lub Służbie Bezpieczeństwa.
Była to wypowiedź „na gorąco”, ponieważ o sprawie
dowiedziałem się dopiero od dziennikarza.
Bohdan Bachmura
środa, 26, październik 2016 09:21
http://www.debata.olsztyn.pl/blogi/bogdan-bachmura

P

owiedziałem, że pożegnanie się z byłymi esbekami można potraktować
jako akt spóźnionej, dziejowej
sprawiedliwości,
zwłaszcza, że dokonana w
1990 r. ich weryfikacja
miała nad wyraz liberalny
charakter. Co do byłych
milicjantów, to wieści o ich
ewentualnym rugowaniu ze
służby potraktowałem raczej jak plotkę, dlatego asekuracyjnie
powiedziałem,
że każdy przypadek należy
traktować indywidualnie.
Teraz już wiem, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński naprawdę zapowiedział, podczas inauguracji
roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zbiorowe pożegnanie z
policjantami, którzy zaczynali służbę w Milicji Obywatelskiej*.
eżeli argumenty przedstawicieli rządu dotyczące
zawieszenia Małego Ruchu
Granicznego z powodu zagrożenia
bezpieczeństwa
państwa brzmiały dla mnie
mało przekonująco, to w
przypadku zamierzonych,
zbiorowych czystek w policji zupełnie nie rozumiem o
co chodzi.
sprawiedliwość? Bezpieczeństwo państwa?
A może swoiste wyrównanie
rachunków? Każdy z tych
wyobrażonych
powodów

J
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brzmi tak absurdalnie, że
nie warto nimi się zajmować. Za to bardzo konkretne i namacalne są szkody
jakie państwu, ale przede
nam wszystkim, na poziomie wspólnoty narodowej i
lokalnych
społeczności,
kręgów znajomych, nawet
rodzin, wyrządzają takie
nieprzemyślane, ideologicz-

„człowiek głupi jest
znacznie
bardziej
szkodliwy niż człowiek
zły, ponieważ ten drugi
czasami
odpoczywa,
podczas gdy głupiec
nigdy”
Anatol France
nie motywowane pomysły.
Jest wiele momentów, kiedy przywódcy i narodowe
elity, aby skutecznie budować swą pomyślność po
szczególnie ostrych zakrętach historii, musieli kierować się roztropnością, ważąc na szali wymogi sprawiedliwości i zachowania
jedności. Wykazując instynkt samozachowawczy,
dokonywali trudnych, nie
przez wszystkich zrozumiałych wyborów.
ie trzeba daleko szukać. Tylko ludzie wybrani do wielkich zadań

N

mogli odbudować Państwo
Polskie po upadku trzech
zaborców. Już wtedy zaczęły nas dzielić partyjne swary, ale roztropność nakazywała działanie ponad podziałami wynikającymi ze
służby różnym zaborcom.
Podstawą było zaufanie, że
służba odrodzonej Polsce
oznacza kres lojalności dotychczasowym panom.
We Francji, po okropnościach rewolucji i upadku
Napoleona król Ludwik
XVIII miał aż nadto powodów do wszelakich rozliczeń. Tymczasem nic takiego się nie stało, a elitę administracyjną i wojskową
odrodzonego królestwa stanowiła mieszanka starej
szlachty i „cesarskich”, bo
tego wymagał interes monarchii i poddanych.
A powojenne Niemcy? Proces norymberski czy alianckie komisje denazyfikacyjne
to bardziej mit i propagandowa fasada za którą kryje
się pragmatyczna rzeczywistość powojennych Niemiec. Ich potęgę w dużym
stopniu budowali urzędnicy, duchowni, artyści, policjanci i naukowcy, którzy
byli aktywnymi członkami
społecznych, politycznych i
militarnych organizacji nazistowskich Niemiec.
en. Wehrmachtu Reinhard Gahlen nie tylko
wykupił się od niewoli przekazując armii i wywiadowi
USA cenne akta wywiadowcze, ale tworzył na terenie
okupowanych Niemiec Organizację Gahlena, która
stała się podstawą utworzonej w 1956 r. Federalnej
Służby
Wywiadowczej.
Amerykanie nie mogli się

G

(Ciąg dalszy na stronie 32)
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także oprzeć zapotrzebowaniu na wiedzę niemieckich
naukowców, nawet jeśli,
jak Wernher von Braun,
współtwórca pocisków balistycznych V2, byli członkami NSDAP i oficerami SS.
ragmatyka” III RP opiera
się na modelu pijackiej
równowagi. Najpierw Adam
Michnik, guru poprzedniej
władzy, na żywym przykładzie gen Kiszczaka określił
nowy, obowiązujący przez
wiele lat wzorzec „człowieka
honoru”, a jego bliskie
związki z Jerzym Urbanem
wyznaczyły nowe horyzonty
przyjaźni ponad podziałami. W tej pojemnej formule
znalazła przez długie lata
bezpieczne schronienie, a
nawet, jak gen. Dudek, była fetowana, wszelkiej maści pokomunistyczna szumowina. Teraz, „na drugą
nóżkę”, nasi nowi panowie
proponują inne, biegunowo
odmienne standardy patriotyzmu. Tak mocno odmienne, że wrogów szukają tam,
gdzie Kiszczak i Urban nie
zawsze mieli przyjaciół. Nawet wśród tych, których w
tym roku odznaczano za
wzorową służbę demokratycznej ojczyźnie. Takiemu
rozumowaniu przyświeca
założenie, że po 26 latach
można wejść do tej samej,
dekomunizacyjnej rzeki, i
udawać, że służba w dawnej milicji nawet dzisiaj wyklucza lojalność wobec III
RP.
astanawiam się, która
wersja
jest
gorsza.
Pierwsza: że wiceminister
Zieliński i jego mocodawcy
wierzą w ideowy sens czystek w policji, czy druga: że
nie o pracę w milicji chodzi,
lecz o przedstawienie, za
którym kryje się scenariusz
zwolnienia miejsc dla bliższych partyjnemu ciału

P
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funkcjonariuszy.
ez względu na to która z
nich ma tu zastosowanie, nasuwa mi się spostrzeżenie Anatola Franca,
że „człowiek głupi jest
znacznie bardziej szkodliwy
niż człowiek zły, ponieważ
ten drugi czasami odpoczywa, podczas gdy głupiec
nigdy”. I ja się pod tą diagnozą podpisuję.
Bogdan Bachmura
becnie w policji pracuje
prawie 4000 osób, które rozpoczęły karierę w PRL
-owskiej Milicji Obywatelskiej – wynika z danych, do
których
dotarł
TVN24.
Zgodnie z zapowiedzią nowego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w policji ma dojść do
poważnych zmian w tym
względzie, szczególnie na
stanowiskach
kierowniczych.
ak wynika z danych, do
których
dotarł
portal
TVN24, w policji pracuje
obecnie prawie 4000 funkcjonariuszy wywodzących
się z milicji. Część z nich
piastuje kierownicze stanowiska – począwszy od komendanta głównego, poprzez 9 komendantów wojewódzkich, do 24 zastępców
komendantów. Aż 1118 byłych
milicjantów
pełni
obecnie funkcje inspektorów, ponadto 340 komisarzy, 2318 aspirantów i 140
sierżantów wywodzi się z
PRL-u.
- Już czas, aby na czele policji stanęli ludzie, którzy
nie byli w MO – powiedział
jakiś czas temu nowy minister spraw wewnętrznych,
Mariusz Błaszczak. Jak widać, problem jest wciąż aktualny. - Nam się wydawało
w 2007 roku, że ten problem, jeśli chodzi o funkcje
kierownicze, został załatwiony. Ale najwyraźniej
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wrócił. Są takie garnizony
policji, gdzie znaczną liczbę
funkcji kierowniczych sprawują funkcjonariusze, którzy swój rodowód wiodą
może nie z SB, ale od MO –
komentuje
wiceminister
Jarosław Zieliński, nadzorujący służby mundurowe.
Jak donosi TVN24, trudniej
dotrzeć do informacji na
temat tego, ile z obecnie
pełniących służbę funkcjonariuszy wywodzi się z SB.
- Nie da się uzyskać takich
danych z naszego systemu
informatycznego, obsługującego kadry. To trzeba
sprawdzać na piechotę, sięgając po teczki pracy każdego
z
policjantów
–
brzmiała odpowiedzieć w
Komendzie Głównej Policji.

P

owyższy tekst jest przedrukiem z „Debaty”. Przedruki, ten, jak i z innych periodyków i stron www publikowanych w OBI zawiera się
w cyklu: „Co o służbach
mundurowych piszą inni?” i
jest kolejnym tego typu tekstem.
Oryginalny tytuł przedrukowanego
tekstu
brzmi:
„Pijacka pragmatyka III
RP” i został zmieniony przez
niżej podpisanego. Zmieniono także formatowanie i wyróżnienia akapitów. A także
dodano cytat, w osobnej
ramce, podany przez autora
tekstu w treści artykułu.
„Debata”, nosząca podtytuł
„wolne słowo w Olsztynie”
jest miesięcznikiem specjalizującym się w dziennikarstwie śledczym i zamieszczająca teksty bezkompromisowo - krytyczne w stosunku
do władz Olsztyna, jak Kraju
- ale ponoć zawsze prawdziwe - co nie chroni autorów i
wydawcę przed licznymi procesami o naruszenie dóbr
osobistych.
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Stanisław Olszak z żoną, w 80 Rocznicę Urodzin
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9 października 2016 roku

zmarł por. w st. spocz. MIECZYSŁAW OLKOWSKI
lat 66,
wspaniały kolega, wieloletni członek Lidzbarskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę wiele lat
pracował w resorcie oświaty.
Mietek był wielkim miłośnikiem motoryzacji. Był estetą. Kochał piękno zawarte w
przedmiotach użytkowych stworzonych ludzką ręką. Zbierał takie rzeczy, szczególnie
te pokryte patyną historii. Jego choroba trwała stosunkowo krótko. Denerwował się
zapowiadaną drugą grupową obniżką emerytur. Niestety przegrał obie batalie.
Został pochowany 12.10.2016 r w rodzinnym grobie na cmentarzu komunalnym w
Lidzbarku-Warmińskim przy dźwiękach swojej ulubionej piosenki. Żegnało Go wielu
ludzi przy bardzo licznym udziale koleżanek i kolegów z lidzbarskiego Koła SEiRP. Będzie nam Ciebie Mieczysławie brakowało. Spoczywaj w spokoju.
Cześć Jego Pamięci!
Lucjan Fiedorowicz.
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Komu się należy zasiłek pogrzebowy
Jak otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Ile wynosi zasiłek. Senacka komisja
praw człowieka, praworządności i petycji zaakceptowała niedawno propozycję dopisania do listy osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego
rodziców martwo urodzonych dzieci, których
płci nie da się ustalić.
Katarzyna Klukowska,
Gazeta Wyborcza, wtorek, 11 października 2016

W

tej chwili, aby otrzymać świadczenia z
ubezpieczenia społecznego
(zasiłek pogrzebowy, zasiłek
macierzyński,
skrócony
urlop macierzyński), rodzice muszą przedstawić odpis
aktu urodzenia z adnotacją,
że dziecko urodziło się martwe. Żeby zaś taki akt urodzenia mógł zostać sporządzony, konieczne jest podanie płci dziecka. W wielu
wypadkach można ją ustalić tylko za pomocą badań
genetycznych, które są drogie i nierefundowane (nie
jest to świadczenie medyczne).
KTO DOSTANIE
PIENIĄDZE
Zasiłek pogrzebowy wynosi
4 tys. zł. Wypłaca go ZUS.
(W przypadku osób wykonujących niektóre zawody,
np. policjantów, żołnierzy
czy strażaków, zasady i wysokość zasiłku pogrzebowego są uregulowane odrębnymi przepisami). Zasiłek
nie jest traktowany jak dochód, dlatego nie trzeba go
ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku.
Zasiłek przysługuje temu,
kto pokrył koszty pogrzebu.
Rodzina dostanie świadczenie w pełnej wysokości,
osoby trzecie - do wysokości poniesionych wydatków,
nie więcej jednak niż 4 tys.
zł. Jeśli pogrzeb wyprawiła
więcej niż jedna osoba lub

instytucja, zasiłek zostanie
wypłacony proporcjonalnie
do poniesionych kosztów.
Przykład. Pan Jan żył samotnie. Nie pracował, nie
był ubezpieczony, utrzymywał się z zasiłków z pomocy
społecznej i z tego, co wygrzebał w śmietnikach. Gdy
przestał wychodzić z domu,
zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Okazało się,
że mężczyzna nie żyje od
kilku dni.
Choć nie są zamożnymi
ludźmi, sąsiedzi postanowili wyprawić panu Janowi
pochówek. Sześcioro z nich
zrzuciło się na miejsce na
cmentarzu (grób ziemny),
niedrogą trumnę i księdza,
który zgodził się odprawić
ceremonię za symboliczną
opłatę. Na wszystko brali
pokwitowania i ZUS zwrócił
im koszty, proporcjonalnie
do poniesionych wydatków.
Ważne! Jeśli pogrzeb był
organizowany
na
koszt
państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale
członek rodziny również
poniósł
jakieś wydatki,
przysługuje mu zasiłek w
pełnej wysokości.
JAKIE DOKUMENTY
DO ZASIŁKU
Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS, a rolnikom KRUS.
Jakie dokumenty trzeba
złożyć w ZUS?
 - Po pierwsze, wniosek,
czyli druk ZUS Z-12.
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Można go dostać w każdej
placówce ZUS oraz na
stronie internetowej zakładu www.zus.gov.pl.
 - Po drugie, skrócony odpis aktu zgonu lub odpis
zupełny aktu urodzenia
dziecka z adnotacją, że
urodziło się martwe.
 - Po trzecie, oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich
kopie potwierdzone przez
bank.
 - Po czwarte, dokumenty
potwierdzające
pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo
(więź prawną), czyli odpisy aktów stanu cywilnego
lub dowód osobisty.
 - Po piąte, zaświadczenie,
że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym,
np. odcinek renty lub
emerytury.
Uwaga! Osoba składająca
wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.
Jakie dokumenty trzeba
złożyć w KRUS?
W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników
obowiązują te same zasady
co w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS SR26 należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym
KRUS (wniosek można znaleźć
na
stronie
www.krus.gov.pl w zakładce świadczenia z ubezpieczenia
emerytalnorentowego).
Co jednak, gdy nie tylko
zmarły nie był ubezpieczony, ale też jego rodzina to
osoby bez pracy i prawa do
zasiłku?
Przykład. Pan Franciszek
spod Kołobrzegu pojechał w

(Ciąg dalszy na stronie 36)
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(Ciąg dalszy ze strony 35)

odwiedziny do siostry na
Śląsk. Tam doznał wylewu i
umarł. Był bezrobotny, bez
prawa do zasiłku. Siostra
była w niewiele lepszej sytuacji, bo razem z niepełnosprawnym mężem utrzymywali się z zasiłku opiekuńczego. Nie stać jej było na
wyprawienie bratu pochówku. Z żoną pan Franciszek
rozwiódł się kilka lat wcześniej, a synowie nadal się
uczą.
Zwołano naradę rodzinną i
ustalono, że skremowane
prochy pana Franciszka
zostaną przewiezione pod
Kołobrzeg, a koszty pochówku pokryje KRUS, w
którym ubezpieczony jest
ojciec zmarłego. Gdy jednak
przyszło co do czego, KRUS
odmówił wypłaty zasiłku
pogrzebowego.
Synowie pana Franciszka
zwrócili się więc o wsparcie
do ośrodka pomocy społecznej. Dołączyli fakturę z
zakładu pogrzebowego na
kwotę 3,5 tys. zł.
OPS dokumenty przyjął, ale
zastrzegł, że sprawdzi, czy
sytuacja finansowa rodziny
zmarłego jest rzeczywiście
tak zła, że nikogo nie było
stać na wyprawienie choćby skromnego pochówku.
ROK NA ODEBRANIE
ZASIŁKU
Wniosek o zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć w ciągu
12 miesięcy od dnia śmierci
osoby bliskiej. Co jednak
zrobić, gdy śmierć nastąpiła w niewyjaśnionych okolicznościach, a zwłok nie
można odnaleźć? Wtedy
okres 12 miesięcy liczy się
od dnia pogrzebu, choćby
miał on charakter symboliczny. Podstawą do sprawienia pochówku jest zaświadczenie z policji lub
prokuratury albo prawomocne orzeczenie sądu o
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uznaniu osoby za zmarłą.
Sęk w tym, że w takich sytuacjach ZUS nie zawsze
chce wypłacić zasiłek pogrzebowy.
Przykład 1. We wrześniu
2014 r. pani Halina wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego po mężu.
Postanowieniem sądu mężczyzna został uznany za
zmarłego. Data zgonu to
październik 2001 r. Ciała
nie odnaleziono.
Pani Halina postanowiła
wyprawić mężowi pogrzeb.
Zamówiła mszę w kościele,
tabliczkę z nazwiskiem, kupiła kwiaty, a rachunki dołączyła do wniosku o zasiłek. Ale ZUS odmówił wypłaty. Wyjaśnił, że do pochówku nie doszło, bo nie
było zwłok.
Pani Halina odwołała się
do sądu. I wygrała. Sąd
przypomniał, że ustawa o
emeryturach i rentach posługuje
się
pojęciem
"zasiłku pogrzebowego", a
nie zasiłku "z tytułu pochówku". Nie chodzi tylko o
złożenie ciała do grobu, ale
też o wyprawienie ceremonii.
Za pomnik lub tablicę na
symbolicznym grobie należy
się zwrot wydatków.
Przykład 2. O zasiłek
przed sądem musiała też
walczyć pani Elżbieta. Dlaczego?
Jej matka zmarła 6 grudnia 2014 r. Córka wyprawiła pożegnanie, opłaciła zakład pogrzebowy, kremację,
złotą tabliczkę z nazwiskiem i drewnianą urnę.
Kosztowało ją to 1880 zł.
Pani Elżbieta jest rencistką.
Jej matka w chwili śmierci
też pobierała rentę. Kilka
dni po ceremonii kobieta
złożyła wniosek o zasiłek
pogrzebowy, a dwa miesiące później zatopiła urnę z
prochami matki w Bałtyku.

Tymczasem
jeszcze
w
styczniu 2015 r. ZUS odmówił wypłaty świadczenia.
Pani Elżbieta odwołała się
do sądu. I wygrała. Sąd
uznał, że kobieta pokryła
koszty pogrzebu, więc należy jej się zwrot wydatków.
Zdaniem sądu wydatki,
które poniosła pani Elżbieta, mieszczą się w pojęciu
kosztów pogrzebu. To, że
pochówek faktycznie się nie
odbył, nie ma przy tym znaczenia. Sąd przypomniał, że
według ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
zwłoki mogą być złożone w
grobie ziemnym, murowanym, katakumbach lub zatopione w morzu.
Od wyroku odwołał się
ZUS. Przekonywał, że pani
Elżbieta najpierw wystąpiła
o zasiłek (15 grudnia 2014
r.), a dopiero potem dokonała pochówku (28 lutego
2015 r.), co jest niezgodne z
prawem.
I tym razem sąd stanął po
stronie pani Elżbiety. Przypomniał,
że
pojęciem
"pochówku" posługuje się
ustawa o cmentarzach, zaś
ustawa o emeryturach i
rentach z FUS w dziale pt.
"Zasiłek pogrzebowy" używa
terminu "koszty pogrzebu".
Brak faktycznego pochówku nie jest przeszkodą w
jego wypłacie (sygn. akt VII
Ua 62/15).
RENTA RODZINNA
Jeśli zmarły przed śmiercią
pracował i odprowadzał
składki, pobierał rentę lub
emeryturę z tytułu niezdolności do pracy, był na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym, jego dzieciom, żonie i rodzicom może przysługiwać renta z
ZUS. Można też starać się o
rentę po pracowniku, który
w chwili śmierci nie był na
rencie lub emeryturze, ale
(Ciąg dalszy na stronie 37)
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miał odpowiedni staż i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.
Gdzie się zgłosić po rentę?
Do oddziału ZUS lub KRUS
właściwego dla miejsca zamieszkania starających się
o świadczenie. W zależności
od tego, ile osób ubiega się
o rentę po zmarłym, wyniesie ona od 85 proc. (jedna
osoba) do 95 proc. (trzy
osoby i więcej) świadczenia,
kt ór e
przysł ugiwałoby
zmar ł emu.
Wszystkim
uprawnionym przysługuje
jedna renta, która jest dzielona w równych częściach.
Renta rodzinna należy się
dzieciom
zmarłego
do
ukończenia przez nie 16 lat
(lub 25 lat, jeśli się uczą)
oraz wdowie, która w chwili
śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno
z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do
renty rodzinnej po zmarłym.
Jeśli kobiecie brakuje pięciu lub mniej lat do spełnienia kryterium wieku,
ZUS przyzna jej rentę po
ukończeniu 50 lat.
Gdy małżonkowie byli po
rozwodzie lub żyli w separacji, warunkiem uzyskania
renty po eksmężu jest pobieranie od niego alimentów.
Wreszcie, gdy wdowa nie

spełnia żadnego z tych warunków, a nie ma z czego
żyć, może się starać o rentę
okresową
(maksymalnie
dwuletnią,
gdy
bierze
udział w szkoleniu podnoszącym jej kwalifikacje zawodowe).
Ważne! Sierocie zupełnej
uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje specjalny dodatek w wysokości
392,20 zł.
CO Z RENTĄ LUB EMERYTURĄ PO ZMARŁYM
Zasada jest taka, że renta
lub emerytura należy się za
cały miesiąc, choćby śmierć
świadczeniobiorcy nastąpiła pierwszego dnia miesiąca.
Przykład. Pan Jan zmarł 1
lutego. Tydzień później, 8
lutego, listonosz przyniósł
jego rentę. Rodzina nie musi zwracać świadczenia, bo
należało się ono zmarłemu.
Często jednak zdarza się
tak, że emerytura lub renta
jest wypłacana w ostatnich
dniach miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który się
należy. Jeżeli świadczeniobiorca nie dożył jej wypłaty,
wtedy
pieniądze
trzeba
zwrócić.
A co jeśli pieniądze wpłynęły na konto zmarłego i zostały
wypłacone
przez
członków jego rodziny?
Zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego z 6 maja 2009
r. (sygn. II UZP 2/09), jeśli
nie da się ustalić, kto kon-
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kretnie wypłacił pieniądze z
bankomatu, wtedy za zwrot
nienależnie
wypłaconej
emerytury odpowiedzialny
jest bank, a nie spadkobiercy.
Kto się zalicza do rodziny
według ZUS
 - wdowa lub wdowiec;
 - rodzice (macocha, ojczym, rodzice adopcyjni);
 - dzieci własne, drugiego
małżonka, adoptowane
oraz umieszczone w rodzinie zastępczej;
 - dzieci przyjęte na
utrzymanie i wychowanie
przed osiągnięciem pełnoletności;
 - rodzeństwo;
 - dziadkowie;
 - wnuki;
 - osoby, nad którymi została ustanowiona piecza
prawna.
Kim są osoby trzecie,
które mogą się starać o
zasiłek pogrzebowy:
 - sąsiedzi zmarłego;
 - dom pomocy społecznej
(gdy pensjonariusz był
osobą samotną lub porzuconą przez rodzinę);
 - gmina (np. ośrodek pomocy społecznej);
 - skarb państwa;
 - pracodawca; - związek
wyznaniowy;
 - organizacja kombatancka;
 - areszt śledczy.
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i taplają się w błocie.

Kazimierz Otłowski

Zwykli ludzie na to zęby
zaciskają.
Wobec tej choroby są bezradni
i choć dość tego mają
niczego zmienić nie są władni.

„Świat polityki
i polityków”
Czego od świata
można się spodziewać?

Historia niejedno jeszcze koło
zatoczy
ze zwycięstwem lub sromotą
i nieraz świat zaskoczy
nas paradoksem, złem
czy głupotą.
Ze spokojem więc człowieku
oczekuj niespodzianek świata,
na tę chorobę nie ma leku,
wskazują na to minione lata.
Czy świat się będzie lepszym
stawał,
jak wynika z optymistycznych
notowań?
Kto uwierzy w to będzie
doznawał
wciąż nowych rozczarowań.

Dla jednych owoce,
dla innych resztki
Masy partyjne w akcjach wyborczych się zmagają,
a kiedy zwycięstwem
się skończy wyborcza gonitwa,
z owoców tego zwycięstwa
korzystają
tylko partyjni liderzy
i ich sitwa.

na te bolączki nie ma rady
jak tylko trzeba widzieć w demokracji
oprócz zalet, także jej wady.

Obłuda czeka na eksmisję
Wiara w polityków morale
naiwnością jest i ułudą,
oni poczynają sobie zuchwale
i wciąż od nich cuchnie ułudą.
W walce się władzę zdobywa,
a walka zawsze brudzi.
Że może inaczej bywa?
Niech nikt się nie łudzi.
Politycy w gębach mają same
wartości,
w praktyce tylko władza
dla nich się liczy,
nie może więc być wątpliwości,
polityków moralność
nie dotyczy.
Polityka bez obłudy się
nie obywa,
walki o władzę jest
składnikiem,
choć każdy polityk to ukrywa
przed ludźmi i przeciwnikiem.
Obłuda z polityką szeroki
ma styk.
Zmysł dusicielski w niej się
nie ujawnił.
Szkoda – bo niejeden polityk
już by się nią udławił.

Wyłoniona po wyborach
zwycięska władza,
według zasad przez siebie
skrojonych,
Obłuda w polityce się
swojakami ważne stołki
zadomowiła.
obsadza
Potrafi
nawet
w
niej
i nagradza dla niej zasłużonych.
dominować.
Najgorzej na tym wychodzą
Nie wiadomo, jaka siła
wyborcy i tak zwane partyjne
i kiedy zechce ją eksmitować.
masy.
Na tę obłudę nie ma rady.
Zwycięzców ich sprawy już
Nikomu chyba zwalczyć
nie obchodzą.
jej się nie uda.
Dla mas pozostają resztki
Polityka
nie
pozbędzie
się
powyborczej kiełbasy.
tej wady,
Powyborcze układanki i gry
może być tylko większa lub
się odbywają
mniejsza obłuda.
w majestacie demokratycznych
wartości.
Nic dziwnego, że ludzie
Wyborcze masy z tego nic nie
na polityków rzucają inwektyw
mają
krocie,
oprócz powodów do złości.
gdy politycy pławią się
Skłania to do konstatacji:
w obłudzie
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Mogą tylko posobaczyć,
pokląć ile się tylko da
albo politykom wybaczyć
to, że czynią tyle zła.

Psy i ich właściciele
Kto lubi zwierzęta jest lepszy,
właściciele psów tak mawiają,
ale dlaczego ich psy,
nie przed ich domem srają.
Właściciel psa nieobojętnej
rasy,
lepsza rasa więcej sobie
pozwala,
wychodząc z psem korzysta
z trasy,
by pies srał od jego domu
z dala.
Gdy pies się już odleje
i swoją kupę tam uwali,
właściciel psa się śmieje,
że znów obaj kogoś wykiwali.
Dobry nastrój właściciela
pryska
z szybkością jemu tylko znaną,
gdy przed swoim domem
z bliska
ujrzy kupę przez innego psa
nasraną.
Wtedy klnie i złorzeczy.
Jest to Polakom litania znana,
więc, czy ktoś zaprzeczy,
że psychika właścicieli psów
jest skomplikowana.

Od gęby do kieszeni
Politycy raczej z bogatymi
trzymają.
Troskę o biednych zwykle tylko
udają.
Niejeden z nich nią gębę
wyciera,
z potem się do kieszeni
biednych dobiera

Rozrywkowe gry elit
Polakom rozrywki nie powinno
brakować.
Mogą nią sycić swoje apetyty.
Wystarczy przecież obserwować
gry prowadzone przez elity.
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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. 17.45 - 19.15 i środy w godz. 11.45 - 19.15.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czynnych policjantów.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 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

Na okładce:

Strona I: Las Miejski w Jakubowie/Olsztynie
Strona IV: Wiesława Andrzejczak
Skarbnik Koła SEiRP w Olsztynie
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