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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Czarnecki
- List do władz RP

Kowalewicz

- Posiedzenie ZG SEiRP
- od Redakcji.

Borowiński

- Miejsce i rola SEiRP

OPZZ

- zaproszenie na obchody 1. Maja.

Makowski

- z okazji 1-Maja

Osik

- sens pozwu art. 24kc
- spotkanie z Piekarską
w Olsztynie

Pieczkin

- OPS Warmii i Mazur
w Sejmiku

Skrzeszewski

- spotkanie z Zemke w
Bydgoszczy

www.dzieje.pl

- manifestacja emerytów mundurowych
przed Sejmem RP.

Jastrzębski
Ty, który w gorejącym krzaku mieszkasz
I patrzysz z góry na krzywd lawiny
Spróbuj zrozumieć szarego człowieka
Któremu władz minionych przypisują winy,
Któremu odpowiedzialność zbiorową
Wskazują, jako jego, osobową.
Wszak tylko do Ciebie możemy zawołać
Gdyż nas tu nie chcą, pragną relegować.
-

-

- jaja wielkanocne na
Wielkanoc

Otłowski

- o polityce i politykach
w rymach.
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11. Posiedzenie ZG SEiRP - Jerzy K.
Kowalewicz
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- www.kwp.olsztyn
26. Sens pozwów z art. 24 kc
- Marek Osik

Od Redakcji

W

itam po miesięcznej
przerwie. Przerwie, którą
wypełniła tak ogromna masa zdarzeń i
tzw. eventów, że nie
sposób wszystkie zawrzeć w miesięczniku.
Stąd
też,
jak
„Olsztynianie” (mieszk
ańcy stolicy i województwa) zauważyli,
przekazujemy
je
„oddzielnie”
w
cod z i e n n y c h
„Pakietach”.
Dzisiaj
rano (30 kwietnia)
„poszedł” już nr 26.
Zawartość „pakietów”
jest dosyć zróżnicowana i zależy wprost od
tego co Redakcja wyszuka w sieci lub dotrze do niej mailami.
„Pakietową”
zasadą
stało się publikowanie

27. Spotkanie z Piekarską w Olsztynie
- Marek Osik
28. Obywatelski Parlament Seniorów w
Sejmiku Olsztyna - Aleksander Pieczkin
32. Spotkanie z europosłem Januszem
Zemke w Bydgoszczy
- Roman Skrzeszewski
34 Wielka lustracja
- Henryk Budzyński
36. Jaja wielkanocne na Wielkanoc
- Janusz Maciej Jastrzębski
37. Kancelarie adwokackie - wykaz
38. O polityce i politykach w rymach
- Kazimierz Otłowski.
Okładki;
Str. 1. - Krzew oczaru
Str. IV - Marek Osik, członek prezydium
ZW SEiRP w Olsztynie.

pełnych treści, a nie
jedynie linków, odsyłających do stron,
gdzie owe treści są
prezentowane.
ealna groźba kolejnego obniżenia
rent i emerytur mundurowym przyniosła
paradoksalnie „dobry
skutek” w postaci zauważalnego wzrostu
aktywności represjonowanych. Poszkodowani wśród członków
SEiRP zaczęli dostrzegać osoby które, podobnie, jak w czasie
pierwszej represji, zaoferowały chęć pomocy prawnej i materialnej (druk i zaopatrzenie w dostępne przepisy i wymagane w
postępowaniach sądowych druki - to na poziomie Zarządu Woje-

R
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wódzkiego.
Zarząd
Główny SEiRP z naszych składek opłaca
wszak opinie ekspertów i biegłych konstytucjonalistów). Ze zrozumiałych więc, całkiem
materialnych,
względów
oferujemy
swoją pomoc członkom naszego Stowarzyszenia opłacającym
składki.
ak dotąd największą
i skuteczną aktywność w przygotowaniach do procedur
prawnych, protestach,
pikietach i w kierowaniu listów otwartych
do władz RP, w formułowaniu zapytań i
sprostowań
oczywistych
przekłamań
propagandowych, wy-

J

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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(Ciąg dalszy ze strony 2)

kazuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Ta kierownicza, było nie było, rola Federacji jest
doceniana zwłaszcza,
że w jej skład wchodzą
przecież wszystkie rodzaje służb mundurowych Polski. Poszczególne Stowarzyszenia
mundurowych emerytów i rencistów mają w
tych działaniach bezpośredni udział, gdyż
Prezydent
Zdzisław
Czarnecki
proponuje
wszystkie działania z
ich upoważnienia i za
ich zgodą. Nie znaczy
to oczywiście, że nie
mogą Stowarzyszenia,
członkowie
Federacji
proponować własnych
akcji, czy rozwiązań,
trzeba jednak przyznać, że zbiorowa mądrość jest skuteczniejszym środkiem przeciwdziałającym nieprawościom z jakimi przyszło się zmierzyć mundurowym w ich „jesieni
życia”.
analność sloganu:
„w jedności siła”,
jedynie wzmacnia jego
znaczenie w obecnych
czasach. Przecież łatwiej „zarządzać” małymi zespołami ludzkimi
na dodatek ze sobą
skłóconymi.
Łatwiej
wybierać ryby z saka
po jednej, powoli tak
by inne nic w tym

B

”wybieraniu” nie dostrzegły groźby dla pozostałych, jeszcze bezp o ś r e d n i o
„niedotkniętych”, skrywających płonne nadzieje, że „może mnie
nie zauważą”, że „nie
dostrzegą” mojej mundurowej przeszłości. Przecież nic złego nikomu nie uczyniłem, ja
tylko służyłem…
Owo wybierania „ryb z
saku” przypomina bajkę mistrza Krasickiego, którą przytaczam
poniżej dla ducha pocieszenia na końcu
utworu:
CZAPLA, RYBY I RAK
Czapla stara, jak to bywa,
Trochę ślepa, trochę
krzywa,
Gdy już ryb łowić
nie mogła,
Na taki się koncept wmogła.
Rzekła rybom: "Wy nie
wiecie,
A tu o was idzie przecie".
Więc wiedzieć chciały,
Czego się obawiać miały.
"Wczora
Z wieczora
Wysłuchałam, jak rybacy
Rozmawiali: wiele pracy
Łowić wędką lub
więcierzem;
Spuśćmy staw, wszystkie
zabierzem,
Nie będą mieć otuchy,
Skoro staw będzie suchy."
Ryby w płacz, a czapla
na to:
"Boleję nad waszą stratą,
Lecz można temu zaradzić,
I gdzie indziej was osadzić;
Jest tu drugi staw blisko,
Tam obierzecie siedlisko,
Chociaż pierwszy wysuszą,
Z drugiego was nie ruszą".
"Więc nas przenieś!"
- rzekły ryby:
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Wzdrygnęła się czapla niby;
Dała się na koniec użyć,
Zaczęła służyć.
Brała jedną po drugiej w
pysk, niby nieść mając,
I tak pomału zjadając.
Zachciało się na koniec
skosztować i raki.
Jeden z nich widząc, iż go
czapla niesie w krzaki,
Postrzegł zdradę, o zemstę
się zaraz pokusił.
Tak dobrze za kark ujął, iż
czaplę udusił.
Padła nieżywa:
Tak zdrajcom bywa.

Z

astanawiające być
może będzie Państwa Czytelników zastosowanie kart z życzeniami wielkanocnymi, jako „wypełniaczy”
stron.
Można
było
„zebrać” wspomniane
karty w jeden blok na
kilku stronach jedna
po drugiej nie trudząc
się wklejaniem ich w
tak wielu miejscach.
Uznaliśmy jednak, że
pojedyncze karty na
stronach będą bardziej
widoczne i przyciągną
wzrok czytelnika, a
więc tak forma podziękowania życzącym będzie skuteczniejsza.
Szanowni Państwo!
Redakcja OBI serdecznie dziękuje za wszystkie życzenia, które Redakcja otrzymała. Za
te które publikujemy,
jak i za te kartki, dla
których zabrakło już
miejsca. Obiecujemy,
że życzenia Wasze zobowiązują i je spełnimy.
Jerzy K. Kowalewicz
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Posiedzenie ZG SEiRP w Ustroniu (23-25.04.2017 r.)
obradowało niemal w pełnym składzie. Na szczegółową
analizę przebiegu obrad, ich wyników i podjętych
uchwał przyjdzie odpowiedni czas. By dać obraz problemów jakie dyskutowano publikujemy „skrócony”
ich wykaz bez proceduralnych, chociaż bardzo ważnych dla ważności obrad, fragmentów.
Redakcja
Dzień 23.04.2017r.
 Zmiany w składzie Prezydium ZG wynikające z
NKZD
w
dniu
26.01.2017 r./A Duda/
 Przedstawienie uwag i
wniosków wynikających
z kontroli Prezydium ZG
i ZG oraz uwag o wykonaniu budżetu a także
wniosków z przeprowadzonych kontroli wynikających z §33 pkt.1 i 2

Statutu
 Przyjęcie stanowiska Zarządu Głównego dotyczącego wyników kontroli GKR przeprowadzonej
na podstawie uchwały
ZG w zakresie procedury
zmiany ubezpieczyciela
ubezpieczenia na życie./
Duda, Pietryka/
 Omówienie
protokołu
kontroli GKR przeprowadzonej w ZG w dniach 3-

4 kwietnia 2017r.
 Informacja GKR o wynikach
przeprowadzonej
kontroli doraźnej w ZW
w Warszawie wynikającej z uchwały ZG na posiedzeniu w Soczewce w
dn. 9-10.12.2016 roku /
Piasecki/
 Informacja o sytuacji
prawnej w kołach w Sieradzu i
 Propozycja
dotycząca
rozwiązania komisji problemowych z uwagi na
brak ich działania/za
wyjątkiem
prawnostatutowej/ i powołania
doraźnego zespołu do
opracowania
projektu
Statutu, regulaminu od-

Foto u góry strony: Prezesi ZW, ZO i zaproszeni goście w czasie obrad.
Foto poniżej: Prezydium Posiedzenia: (od Lewej). Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki,
Piotr Styczyński, Antoni Duda.
Foto na kolejnej stronie: Zdzisław Bartula - tym razem bez osłony okularów.
„Zbiorówka” podczas godzinnego wypadu na Równicę do „Biesówki”
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znaczeń oraz regulaminu
ZG i jego Prezydium/
Duda, Orkisz, Jaros/; w
przypadku pozytywnych
k on s ult a cji
p o dj ęc i e
uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminów
ZG i Prezydium ZG,
Dzień 24.04.2017
 Informacja nt. sytuacji
finansowej Stowarzyszenia, proponowane działania na rzecz ograniczenia
wydatków oraz wzrostu
przychodów wynikające z
dalszego
zmniejszenia
ilości członków, zerowej
aktywności koordynatorów ubezpieczeń na życie
i braku zainteresowania
większości
kierownictw
ZW/ZO
problematyką
ubezpieczeniową/
Bartula/
 Podjęcie ew. uchwały o
upoważnieniu Prezydium
ZG do rozmów dot. zwiększenia
wysokości
„prowizji” z uwagi na wysokie straty poniesione w
związku z działalnością
gospodarczą i podatkiem
VAT a także działań mających na celu zabezpieczenie bazy ubezpieczonych przed jej wyciekiem
 Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu wyników fi-








nansowych za 2016 rok
oraz przeznaczeniu wypracowanego „zysku” na
cele statutowe
Podjęcie ew. uchwały o
zmianach w budżecie na
2017 rok.
Omówienie
propozycji
zmian w funkcjonowaniu
biura ZG mających na
celu poprawę w zakresie
przepływu
informacji,
ograniczenia biurokracji i
kosztów.
Plan pracy Stowarzyszenia i ZG oraz Prezydium
ZG
na
2017
rok/
Pietryka/
Informacja o spotkaniach, konferencjach itp.
związanych z tematyka
u st a wy
r e pr e sy jn ej /
Duda, Pietryka, Skrycki,
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Bartula,/
 Podjęcie ew. uchwały w
sprawie dalszego wydawania biuletynu informacyjnego
 Podjęcie uchwały dot. zawarcia porozumienia z
kancelarią prawniczą w
zakresie obsługi prawnej
Stowarzyszenia
 Podjęcia stanowiska Stowarzyszenia wobec projektowanych zmian w
Statucie
FSSM
RPwystąpienia honorowych
gości
 Sprawozdanie
komisji
uchwał i wniosków
 Podsumowanie i zakończenie obrad /Duda/
Dzień 25.04.2017
Wyjazd uczestników
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MIEJSCE I ROLA STOWARZYSZENIA
- DOKĄD ZMIERZAMY?
Nasze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, jak nigdy dotąd nie było w tak krytycznej, kryzysowej sytuacji. Warunkuje tu przede wszystkim sytuacja polityczna w kraju, ale dołączają także czynniki wewnętrznego kryzysu organizacyjnego w Stowarzyszeniu. Nie będę odnosił się do przeszłości, a skupię się na teraźniejszości i przyszłości i będę stawiał
pytania, skłaniające do refleksji.

D

obrym prognostykiem
jest zmiana Prezesa
Zarządu Głównego i nowe
spojrzenie jego, oraz najbliższych współpracowników na rolę Stowarzyszenia
w środowisku emerytów
policyjnych. Nie będę gołosłowny- cyklicznie ukazują
się komunikaty na stronie
internetowej
NSZZ Policjantów
o SEiRP.
o dobry znak
ciepłych stosunków prezesa
Antoniego Dudy
ze
strukturami
związkowymi, a
nasi członkowie
to zauważają i
oceniają
jako
krok w dobrym
kierunku. Partner związkowy to
ważny oraz silny
sojusznik.
Czy
nadal będzie kontynuacja i poszerzenie zakresu wspólnych działań?
A może my w Biuletynie
Informacyjnym zrewanżujemy się kącikiem związkowym?
ależy zabiegać o sojuszników w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Federacja
Stowarzyszeń
Służb Mundurowych nie
rozwiązuje wszystkich problemów i trzeba szukać
szerszej akceptacji społecznej. Dobrym uzupełnieniem
to nawiązanie współpracy z

T

N

dantem Głównym Policji.
Uważam, że błędem jest
nader chłodny, a nawet
wrogi stosunek do kierownictwa. Zbyt dużo mamy do
stracenia jako Stowarzyszenie, a czy otwarta walka
jest dobrym wyjściem? A
może
nawiązać
dialog?
OPZZ, Związkiem Emery- Wspólne płaszczyzny możtów, Rencistów i Inwalidów na znaleźć, choćby takie
RP, Radami Senioralnymi. jak mapa zagrożeń porządAktywność
rozwijać
na ku publicznego, czy mediawszystkich szczeblach, aby cje. Dla Antoniego Dudy
nie być „ozdobnikiem” lecz prowadzenie dialogu to nie
przebijać się z naszymi pro- pierwszyzna, gdyż. kilka lat
blemami poza środowisko temu notował na tym polu
policyjne. Sylwetki naszych sukcesy. Stawiam retoryczaktywistów niechaj będą ne pytanie. Czy aktualnie
jest możliwy dialog?
dnowić
kontakty międzynarodowe z partnerami, z którymi
mamy podpisane
umowy o współpracy, oraz dążyć
do zawarcia kolejnych partnerskich
kontaktów. Byłem
prekursorem nawiązania kontaktów z weteranami
Gość posiedzenia ZG SEiRP w Ustroniu
policji czeskiej, a z
kol. Henryk Borowiński
Wilhelmem Grudz Leszkiem Orkiszem - wiceprezesem ZG
niem zaliczyliśmy
wizytówką Stowarzyszenia. wiele lat temu inauguracyjSkończmy z chowaniem ne spotkanie międzynarogłowy i dumnie nośmy imię dowe na terenie Czeskiego
emeryta policyjnego, który Cieszyna w restauracji.
jest akceptowany społecz- Potem nastąpił dalszy etap
nie. Zacierajmy cierpliwie współpracy poszerzonej o
schematy, które nas styg- Słowację, Węgry i inne kramatyzują.
Czy
Zarząd je Europy, a świetnie zapiGłówny podejmie temat i sał się w tej dziedzinie Jan
będzie koordynował ten Papis. O skuteczności pokierunek działań?
parcia międzynarodowego
ależy na nowo zdefinio- można było się przekonać,
wać stosunki ze struk- gdy „walczyliśmy” o utrzyturami Resortu Spraw We- manie funduszu socjalnego
wnętrznych i Administracji i przedłożyliśmy rezolucję
- Ministrem, oraz Komen- poparcia

O

N
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ówczesnym władzom Platformy Obywatelskiej. Czy
nie powrócić do sprawdzonych wzorców i wykorzystać w sprawie ustawy represyjnej?
W kwestiach wewnątrzorganizacyjnych uważam, że
należy zwiększyć udział
mas członkowskich w określaniu kierunków działania.
Nie oddalajmy się od ludzi.
Centrala
Stowarzyszenia
musi wsłuchiwać się - co
„teren” ma do powiedzenia.
Wytworzyć atmosferę członka, że to jest JEGO STOWARZYSZENIE. Stać nas
na podjęcie takiej konsolidacji?
Widzę potrzebę podjęcia
próby zinwentaryzowania
biedy naszego środowiska
emeryckiego, aby zadać
kłam rozpowszechnianym
w Polsce stereotypom o
horrendalnych
świadczeniach
emerytalnorentowych. Ankiety powinny być opracowane przez
profesjonalistów z którejś
uczelni, a następnie wykorzystane w pracach naukowych, co pozbawiało by argumentów do ataków politycznych na polu nauko-

wym. Opracowania naukowe mają swoją wymowę.
Proszę się wypowiedzieć czy
jest szansa na realizację tej
koncepcji?
ugeruję, aby w praktyce
działania Stowarzyszenia
określić granice apolityczności. Czy w obecnych realiach w ogóle jest ona możliwa?
roponuję także przywrócić właściwą rangę polityce medialnej i wizerunkowej.
hciałbym aby skończyć
z
negacją
dorobku
ćwierćwiecza Stowarzyszenia
i
przyjąć
zasadę
„wartości dodanej” wszystkich kadencji, gdyż tacy
działacze jak Leszek Bartosiak, Zdzisław Czarnecki,
Leszek Orkisz, Andrzej Czopek, Henryk Grobelny, Józefa Łozińska, Aleksander
Kozlowicz czy Jan Papis,
Edward Kłosowski i Janusz
Cyr - to żywa historia, wielcy ludzie i chluba naszej
organizacji. Panie Prezesie
Antoni Duda! Zaproszenie
mnie i dzisiejsze wystąpienie na forum Zarządu
Głównego poczytuję jako
zaszczyt i okazanie szacun-

S
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C
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ku wobec wszystkich starszych działaczy. Dziękuję i
składam solenne zapewnienie, że będę służył swoją
wiedzą i doświadczeniem
na miarę sił i możliwości.
a bazie kontynuacji
sprawdzonych wzorców
z przeszłości stawiam pytanie do Zarządu Głównego,
czy nie uważacie Państwo
za
słuszne
powołanie
uchwałą: instytucji Kapituły Wyróżnień i Rady Konsultacyjnej - zgodnie z § 29
pkt.7) Statutu? Chyba konsultacje mogą być pomocne
Koledze Prezesowi?
szystkim moim koleżankom i kolegom
dziękuję za okazywaną pamięć i sympatię, oraz wyrażam wdzięczność za wspólne lata współpracy na rzecz
Stowarzyszenia.
Nowym
władzom życzę sukcesów w
walce z przeciwnościami, w
trudnym dla środowiska
czasie.
Henryk Borowiński
- honorowy prezes
Zarządu Głównego SEiRP

N

W

Ustroń
23 kwietnia 2017 rok.
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REZOLUCJA KONGRESU
PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW TERENOWYCH
NSZZ POLICJANTÓW
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1938198746458713&id=1777736369171619

K

ierując się troską o prawidłowe zabezpieczenie interesów polskich policjantów i
emerytów policyjnych oraz
obawami o przestrzeganie
przez organy państwa zasad
suwerenności związkowej w
Policji, apelujemy do Pani Prezes Rady Ministrów, a także do
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o wycofanie się
z zamiaru wprowadzenia zmian
w regulacjach dotyczących
funkcjonowania związku zawodowego w Policji. Równocześnie apelujemy o podjęcie partnerskiej i merytorycznej współpracy zmierzającej do poprawy
bytu polskich policjantów,
emerytów policyjnych i członków ich rodzin. Podkreślamy
jednocześnie, że działania podejmowane przez obecne kierownictwo NSZZ Policjantów
są konsekwencją opinii całego
środowiska policyjnego, które
od swoich przedstawicieli zawsze wymagało zdecydowanej
postawy, konsekwencji w działaniu oraz sprzeciwiania się
temu, co w ogólnej opinii było
złe lub wręcz szkodliwe.
kraju uważającym się za
demokratyczny, działalność Związku konsekwentnie
realizującego swoje obowiązki
statutowe nie powinna być powodem retorsji ze strony organów państwa. Z coraz większym niepokojem obserwujemy
wzmagającą się niechęć kierownictwa resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji do
NSZZ Policjantów. Liderzy
NSZZ Policjantów, krytykujący
m.in. marnotrawienie kapitału
ludzkiego w Policji i ODBIERANIE SŁUSZNIE NABYTYCH PRAW EMERYTALNYCH, jeszcze kilka miesięcy

W

temu posądzani byli przez kierownictwo resortu o polityczne
motywy, potem unikano spotkań, a gdy to nie wpłynęło na
zmianę postawy Związku, Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji postanowił stworzyć konkurencję dla NSZZ
Policjantów i przygotował projekt nowelizacji dedykowanej
wyłącznie dla Policji. Patrząc z
niepokojem na eskalację niechęci w stosunku do NSZZ
Policjantów nie dziwi nas nieobecność Pana Ministra i Pana
Komendanta Głównego Policji
na naszym Kongresie. Chociaż
mimo wszystko mieliśmy nadzieję, że na tak ważnym i wyjątkowym dla naszego środowiska spotkaniu będziemy mogli
ich gościć, będziemy mogli
zapoznać się z planami i wymienić poglądy. Ubolewamy,
że Związkowi Zawodowemu
Policjantów odmawia się konstruktywnej dyskusji o tym, co
dla policjantów i dla Policji jest
dziś najważniejsze.
artwi nas, że sytuacja ta
wpłynie na pogorszenie
się i tak już złych nastrojów
wśród policjantów i emerytów
policyjnych. Nasze środowisko
od lat domaga się poprawy warunków
socjalno-bytowych,
warunków służby i szkolenia
odpowiadającego
aktualnym
wyzwaniom. Od lat ulega rozczarowaniu, ponieważ kolejne
rządy nie realizują swoich
obietnic wyborczych albo realizują je w sposób niewystarczający. Walcząc o to wszystko i
piętnując występujące patologie chcemy, by Policja stawała
się instytucją coraz sprawniejszą. Nasze działania w rezultacie służą przecież bezpieczeństwo całego społeczeństwa.
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Przywódcy partyjni doskonale
zdają sobie z tego sprawę, że
„tylko odpowiednio wyposażone i dobrze opłacane służby
mogą prawidłowo wypełniać
swoje obowiązki, a państwo ma
obowiązek dbania o tych, którzy mu służą, ma obowiązek
zapewnienia im odpowiednich
świadczeń.” Tę niezwykle pokrzepiającą myśl wyraził nie
kto inny, jak Pan Prezes Jarosław Kaczyński, w liście skierowanym do przewodniczącego
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w roku 2010, podczas
kampanii prezydenckiej. Nie
uważamy, by od tamtego czasu
w naszym kraju wydarzyło się
coś, co zmieniłoby aktualność
tych słów, tym bardziej, że użyto ich w nawiązaniu do wzorców międzywojennych, po które sięgamy odnosząc się do
etosu służby i patriotyzmu.
Pragniemy zapewnić ponadto,
że nie tylko nie ulegamy jakimkolwiek inspiracjom czy wpływom politycznym, ale sprzeciwiamy się wszelkim próbom
upolityczniania polskiej Policji,
traktując apolityczność, jako
podstawowy warunek zaufania
społecznego do instytucji państwowych. W 27-letniej historii
naszego Związku protestowaliśmy przeciwko każdej złej decyzji rządu, niezależnie od tego, jaka partia w danym czasie
sprawowała władzę. Krytykowaliśmy decyzje o powoływaniu i odwoływaniu ze stanowisk kierowniczych, motywowane innymi względami niż
merytoryczne, piętnowaliśmy
każde postępowanie, które mogło ujawniać polityczne sympatie bądź antypatie. Broniliśmy
apolityczności Policji i bronić
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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jej będziemy wciąż, gdyż z doświadczenia wiemy, że każde
społeczne niezadowolenie zawsze skupia się na policjantach,
których wielokrotnie atakowano, opluwano i lżono z winy
nieudolnej polityki państwa. To
nie pojedynczy policjanci poszukujący wsparcia politycznego dla swej kariery, burzą apolityczność Policji. Apolityczność
Policji burzą politycy, chcący
podporządkować tę instytucję
celom własnych partii. Dyscyplinowaniu pojedynczych policjantów służy ustawa. Przed

zakusami
krótkowzrocznych
działaczy partyjnych ustawa tak
skutecznie już nie chroni, szczególnie wtedy, gdy wywodzą się
z partii sprawującej władzę. Z
myślenia kategoriami właściwie
postrzeganego interesu państwa
i szeroko rozumianego interesu
społecznego wywodzimy swój
obowiązek stania na straży apolityczności Policji. Służymy w
ten sposób policjantom i służymy społeczeństwu polskiemu.
ardzo mocno liczymy więc
na to, że Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Pani
Prezes Rady Ministrów, do któ-

B

rych przede wszystkim adresujemy swoją rezolucję, zrozumieją intencje wszelkich naszych działań i wpłyną na unormowanie istniejącej sytuacji i
stworzą nam warunki służące
partnerskiemu rozwiązywaniu
problemów naszego środowiska. A tych problemów naprawdę jest wiele. Wiemy jak je rozwiązywać i chcemy podzielić
się swoimi propozycjami oraz
swoim doświadczeniem.
W imieniu Kongresu
Przewodniczących Zarządów
Terenowych NSZZ Policjantów:
Uczestnicy Kongresu/-/

Manifestacja przed Sejmem
Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/manifestacja-przed-sejmem-ws-zmiany-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej

Do zmiany tzw. ustawy dezubekizacyjnej, obniżającej
emerytury i renty byłych pracowników aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin wzywali w sobotę
uczestnicy manifestacji zorganizowanej przed Sejmem przez SLD oraz Federację Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP.

Z

apowiedziano
m.in.
zgłoszenie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej - jak to określono "represyjną" ustawę oraz
ogłoszono powstanie komitetu inicjatywy ustawodawczej. Obywatelski projekt
ma - jak poinformowano "wyeliminować" z porządku

prawnego zapisy z tzw.
ustawy dezubekizacyjnej i
"przywrócić godną emeryturę za służbę".
"Pierwszym celem jest powołanie komitetów protestacyjnych (...) drugim powołanie obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej (...), którego zada-
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niem będzie m.in. zbieranie podpisów obywateli
popierających nasz projekt" - mówił do zgromadzonych prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych
Zdzisław
Czarnecki. Dodał, że głównym zadaniem inicjatywy
jest "ochrona godności i
honoru żołnierza i funkcjonariusza, pieniądze są na
drugim miejscu".
ierwotnie SLD planowało organizację w sobotę
w Sejmie konferencji zaty-

P
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tułowanej: "Ochrona praw
funkcjonariuszy i żołnierzy
w demokratycznym państwie". Kancelaria Sejmu
cofnęła jednak zgodę na jej
organizację - jak informowano decyzja została podjęta z przyczyn organizacyjnych
i
bezpieczeństwa.
"Organizator
zgłosił
do
uczestnictwa w niej niemalże 700 osób. Dodatkowo,
podkreślam, że zarówno
liczba gości, jak i rzeczywista tematyka konferencji,
nie była ujęta we wstępnym
wniosku organizatorów" uzasadniał w środę dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.
"Chcieliśmy spotkanie odbyć w Sejmie, ale powiedziano nam, że zagrażamy
bezpieczeństwu państwa,
czyli że byli generałowie,
oficerowie i podoficerowie
zagrażają bezpieczeństwu
państwa. Jeśli nie możemy
się spotkać wewnątrz Sejmu, to musimy odbyć spotkanie na powietrzu" - powiedział w sobotę dziennikarzom europoseł SLD Janusz Zemke.
chwalona 16 grudnia
2016 r. i podpisana
przez prezydenta Andrzeja
Dudę 29 grudnia ustawa
obniża emerytury i renty
"za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22
lipca 1944 r. do 31 lipca
1990 r. (w połowie 1990 r.
powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych
osób nie będzie mogła być
wyższa niż średnie świadczenie w ZUS (emerytura ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5
tys. zł, renta rodzinna - ok.
1,7 tys. zł).
emke dodał, że polski
Sejm na mocy tej ustawy "przyjął odpowiedzialność zbiorową" funkcjona-
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riuszy. "Obecna władza PiS
na tej grupie się po prostu
mści, to jest po prostu zwykła zemsta. Żadna władza
nie jest jednak wieczna,
wybory będą za dwa lata i
być może władza nowa będzie to musiała zmienić" zaznaczył.
"Trzy zasady, które są fundamentem działania służb
specjalnych w każdym kraju to: ciągłość pracy, konspiracja działań i zaufanie.
Polska wszystkie te trzy
zasady złamała" - mówił do
manifestantów b. szef WSI
gen. Marek Dukaczewski.
Dodał, że Polska "w zakresie zaufania - i w NATO i w
UE - przesunęła się na szary koniec".
olityk i b. szef MSWiA w
latach 2004-2005 Ryszard Kalisz powiedział z
kolei, że "musimy walczyć o
państwo wolnych i równych
obywateli". "Nie możemy
jako państwo być zakładnikiem Nowogrodzkiej" - mówił. Dodał, że "kiedykolwiek
władza PiS przeminie, będziemy musieli dochować
godności każdego człowieka; ci którzy łamią prawo
będą musieli ponieść konsekwencje (...) ale my nie
będziemy stosowali odpowiedzialności zbiorowej".
Uczestnicy sobotniej manifestacji trzymali transparenty z hasłami: "Władzo!
Dość zemsty na wojsko-
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wych emerytach", "No pasaran!",
"Represjonowani
emeryci
mundurowi".
Skandowali: "Polska wolna
od kaczyzmu".
Według szacunków MSWiA
obniżonych zostanie ponad
18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i
ponad 9 tys. rent rodzinnych. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy
ma sprawdzać IPN, który
informował, że weryfikacja
obejmie ponad 240 tys.
osób.
katalogu znalazły się
m.in. służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
jednostki wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniające
zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujące czynności operacyjno-techniczne
niezbędne w działalności
SB, a także odpowiedzialne
za szkolnictwo, dyscyplinę,
kadry
i
ideowowychowawcze aspekty pracy w SB. Kolejna grupa formacji, to jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja
wojskowa, wojskowa służba
wewnętrzna, zarząd II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego.
(PAP)

W
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Inicjatywa ustawodawcza.
- zasady jej tworzenia.
W związku z rodzącą się inicjatywą ustawodawczą
dotyczącą naszych problemów wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. powstanie konieczność
zbierania podpisów.

P

o zawiązaniu się komitetu inicjatywy ustawodawczej , zebraniu przez
komitet 1000 podpisów,
nastąpi zawiadomienie do
Marszałka Sejmu . Jeżeli
zawiadomienie spełni wymogi formalne Marszałek w
terminie 14 dni postanawia
o przyjęciu zawiadomienia.
Po otrzymaniu postanowienia komitet ogłasza w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej.
Od tego momentu mamy
trzy miesiące na zebranie
podpisów.
rojekt ustawy wraz z
załączonym
wykazem
podpisów obywateli popierających projekt nie może
zostać wniesiony później
niż 3 miesiące od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
Wobec powyższej sytuacji
proponuję
wyprzedzająco
powiadomić wszystkich zainteresowanych,
kolegów
dotkniętych ustawą z 16
grudnia 2016 r., o czekają-

P

cym ich zadaniu.
roponuję aby każda zainteresowana osoba , na
własny użytek, sporządziła
sobie wyprzedzająco listę
osób które poparłyby projekt znowelizowanej ustawy
(rodzina , znajomi, przyjaciele itp.). Usprawni to i
przyspieszy zbieranie podpisów.
o ogłoszeniu faktu nabycia osobowości prawnej
przez komitet, przystąpilibyśmy do zbierania podpisów na przygotowanych
przez komitet drukach.
owinniśmy zebrać 130
tyś. podpisów. Mając na
uwadze fakt, ze nie wszyscy
koledzy i koleżanki, z różnych względów, nie mogą
aktywnie uczestniczyć w
zbieraniu podpisów pozostała część funkcjonariuszy
powinna
zmierzać
do
zebrania
jak największej
ilości.
P r z y -

P
P
P
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puszczam, że zebranie od
20 do 40 podpisów nie powinno nikomu sprawić
większej trudności.
eżeli projekt ustawy został wniesiony zgodnie z
postanowieniami art. 7 ust.
2, art. 9 ust. 2 oraz art. 10
ust. 2, Marszałek Sejmu
kieruje projekt ustawy do
pierwszego czytania w Sejmie i zawiadamia o tym
pełnomocnika komitetu.
rt. 11. 1. W wypadku
stwierdzenia, że treść
projektu ustawy lub uzasadnienia jest zmieniona,
Marszałek Sejmu, w drodze
postanowienia, nie później
niż w terminie 14 dni od
dnia wniesienia projektu,
odmawia jego przyjęcia.
a umotywowane postanowienie
Marszałka
Sejmu pełnomocnikowi komitetu przysługuje skarga
do Sądu Najwyższego. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.

J
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1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY
„Przywróćmy godną pracę”
1 maja to międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy
i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia.
W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie
„śmieciowego” zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system
emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – „dobrych” miejsc pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie.
Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”.
Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego”. Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zweryfikowanej Europejskiej Karty Społecznej.

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i
Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i podejmowania
pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków o aktywny udział w obchodach 1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.
Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej
konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach oraz o udział w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.
Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych oraz mieszkańców Polski, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja do udziału w warszawskiej manifestacji.

Rada Ogólnopolskiego Porumienienia
Związków Zawodowych
Warszawa, 22 marca 2017 r.
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Z okazji 1-Maja
Co tak dudni, co tak grzmi?
Niebo huczy, ziemia drży.
Czy wichura groźna dmie?
Czy to burza idzie? Nie!
To idzie młodość, młodość,
młodość
I śpiewa: Być murem, piosenką jak wiatr
I spadnie jak burza,
Jak w maju ulewa
Po której odradza się świat.
Dla budowy młode dłonie,
Dla budowy młoda myśl.
Potrafimy jutro bronić
Tego, co tworzymy dziś.
To idzie młodość, młodość,
młodość
I śpiewa, bo ona odrodzi
świat.*

1 Maja - Święto Pracy,
Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone
jest od 1890 roku, zaś w
P olsc e
Świ ęt o
Pr acy
jest
świętem
państwowym od 1950.
Podkreślić należy, ze na
ziemiach polskich pierwsze
obchody zawsze odbywały
się wbrew woli zaborców.
Najbardziej tragiczne starcia demonstrantów z carskim wojskiem, policją oraz
kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami. W latach 80
-tych nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do
oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Święto
Pracy miało również szczególną wagę dla nazewnictwa w czasie PRL-u. Nazwę
imienia „1 Maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na
cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z
najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK „1 Ma-

ja” w Wodzisławiu Śląskim.
Kościół Katolicki również
docenił trud klasy robotniczej ogłaszając 1 Maja
Świętem Robotnika, a papież Pius XII umieścił je w
kalendarzu
liturgicznym w 1955roku.
bchody 1 Maja dla
obecnej słusznej zmiany jawią sie jako święto na
wskroś PRL-owskie i ichni
politycy wpływając na media przy daleko idącym poparciu instytucji kościelnych (rzymskokatolickich
zwłaszcza) starają się to
święto przegonić w niebyt.
W sumie nie było by to nic
złego gdyby nie to nasze
polskie „ale”. Bo tak na
prawdę
jak
poprzednio
wspominałam ta obecna
„klasa” bez klasy w żadnym
wypadku nie jest reprezentantem klasy robotniczej.
Nadal masy dostają w d., a
wybrańcom nomen omen
tych właśnie klas wiedzie
się bardzo dobrze. Im świętowanie nie jest potrzebne.
Oni 1 Maja mają na co
dzień, a nie do święta. Aby
w tych swoich rozmyślaniach nie być gołosłownym
to przytoczę odrobinę faktów. Podkreślam, są ta autentyczne z autentycznych
faktów, kiedy to ta manna
dla wybrańców spada z nieba tak o sobie bez żadnego
trudu. Generalnie jednak te
masy, poza 500+, każdą
złotówkę, tak jak to było
kiedyś za tzw. PRL-u i
wcześniej muszą wypracować w pocie czoła. No tak,
ale są wybrani z wybranych. Bo za to co oni robili
dla wolnej Polski itd. itp. im
się należy jak micha dla
psa. I tak po kolei:
- za te wszystkie kolejki, te

O
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różnej maści potyczki w
celu stworzenia namiastki
publicznej służby zdrowia
NFZ otrzymał w 2016 roku
5,5 mln zł na nagrody. Ale
aby było więcej w obecnym
roku (miało być tyle samo )
Szef funduszu zabiega o
połączenie NFZ z ZUS-em,
co pozwoli mu na przyznanie jeszcze większych premii. Należy się im ? A jakże,
należy ??!!
- Jacek Kurski swojej nowej
połowicy daruje pierścionek
z białego złota na dodatek z
diamentem (wartość, to ponad 10.000 zł). On po prostu nie jada cukierków,
oszczędza na państwowej
posadzie. Należy mu się:
Należy??!!
- nie wiem czy skorzysta z
tego nowy żonkoś, ale marszałek sejmy hipis Marek
K. za 1,6 mln zł funduje
swoim posłom nową sejmową knajpę. Należy się im?
Należy??!!
- to nie wszystko. Aby być
bliżej mas wspomniany
marszałek-hipis
postawi
przy sejmie płot za 610 tys.
zł i aby wszystko ładnie wyglądało przeznaczył 204
tys. zł na kwiaty. Należy
się? Należy??!!
- wycieczki i przeloty za publiczne pieniądze to nie tylko Beata zakonnica S. ale
wiele osób nowej klasy.
Wicemarszałek senatu Bogdan B. w ciągu 14 miesięcy
latał 137 razy za 78 418 zł
jego szef Stasiu K. 7 lotów
za 4006 zł. Jeden z wojaży
na nartach zakończył się
urazem kręgosłupa i za nasze pieniądze przechodzi on
obecnie sakramencko drogą
rehabilitację. Przecież nikt
go nie gonił na siłę na nar(Ciąg dalszy na stronie 22)
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ty, to jego prywatna sprawa
i leczenie powinno być z
jego prywatnej kasy. Drugi
vice Adam B. 12 lotów za
6860 zł. I pal go licho tych
35 przelotów szeficy Beaty
S. do Krakowa i na zad
bombowcami Cesna, aby
swojemu chłopu zupę ugotować, to rekord próżności
bije wspomniany Bogdan B.
Jak podała jedna z gazet
latał w celu wyprowadzenia
… pieska. W konsekwencji
przelatał liniami LOT-u aż
650 razy (oczywiście wiadomo za czyje pieniądze). Do
tego dochodzą tzw. wycieczki przykładowo vice Stasia
K. do… Kenii, Nairobi cholera wie po co? chyba, że w
celu zawarcia umów z murzynami o zakup listków
laurowych i przypraw egzotycznych. Koszt jednorazowy 69 100 zł. Ichni Michał.
S. wybył do Zambii, też za
fajną kwotę 53 000 zł. O
takich wypadach do Tajlandii, Pekinu, Szanghaju, a
nawet USA nie warto wspominać bo to wypady każdorazowo w kwocie ponad 30
000 zł. Należy się im? A
jakże, należy ??!!
- Nasz sztandarowy i jedyny
państwowy potentat miedziowy KGHM „utopił” w
Kanadzie i w Chile kilkanaście miliardów. Jako że to
firma Skarbu Państwa nikt
ale to nikt nie dostał nawet
przysłowiowej zjeb. Ba! O
poborach szefostwa Kombinatu i członków rady nadzorczej jedynie ze względów
czysto grzecznościowych,
aby nie wkur…. Szanownych Czytelników w ogóle
nie wspomnę. Również o
stoczniach nie będę wspominał. Ostatni wariacki pomysł budowy Centralnego
Portu Lotniczego przyniesie
i to wydaje się wiarygodne
na 99,99 % taki sam skutek. Ale cóż? Należy się im ?

A jakże, należy ??!!
- Dziś na pożarcie mas
„słuszna zmiana?!” serwuje
pobory sędziów. To, że prof.
Małgośka G. szefowa Sądu
Najwyższego zarabia 27 tys.
miesięcznie (dwa razy więcej niż szefica Beatka (16,7
tyś.) i Jędruś D.(20,0 tyś)
tym razem spotyka się z
krytyką słusznej zmiany.
Tak trzymać. No właśnie,
ale Członkowie Trybunału
konstytucyjnego już zawłaszczonego przez słuszną
zmianę dostali podwyżki.
Szefowa TK Julia P.(To ta
żona konfidenta SB Palcówki Dyplomatycznej w Belinie) miała 27.755 zł miesięcznie i dostała 1182 zł
podwyżki, inny namaszczony vice Stanisław B. dostał
powózkę 1116 zł, a miał
26213 zł. Inni sędziowie TK
dostali podwyżki po ok.
1000 zł. Należy się im? A
jakże, należy ??!!
- Śledząc tylko jedną z firm,
która jak można sadzić
padnie z wielkim przytupem PLL LOT z powodu
niewłaściwego zarządzania
ma personel, który zarabia
(w dowód zasług ??!!) kwoty
bajeczne. Specjalista ds.
administracji, 12 700 zł,
Starszy wartownik – konwojent 10 840 zł. St. operator ds. maszyn 10 048 zł.
Jednak to ich związki zawodowe NSZZ Solidarność
straszą, że jak nie dostaną
podwyżki i gwarancji odprawy w wysokości 36 miesięcznych wynagrodzeń to
będzie strajk. Oni o to walczyli już od 1980 roku.??!!
Należy się im ? A jakże,
należy ??!!
-ta kasa przepływa między
palcami słusznej zmiany
tak o sobie, „bo to nie moja” wydawać by się mogło.
Sama wymiana dowodów
osobistych, w których poza
imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia (PESEL) nie
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ma nawet adresu będzie
kosztować skarb państw
356 tys. zł. Kto za tym stoi?
Po co zmieniać to co było
dobre? Nie wspomnę tu o
zmianie nazw wg woli obecnego UB-SB zwanego IPNem. To oni decydują jak
nazwa jest słuszna. Chytrze
z tego wykręcili się moi ziomale, mieszkańcy Kruklanek, bowiem ulicę 22 lipca
nazwali… ulica 22 lipca.
Gdzie tkwi haczyk. Okazuje
się, że jest to nomen omen
data beatyfikacji na świętą
jakąś tam kobitę. Można?
Ale w wielu przypadkach
wiele nazw idzie pod młotek. Koszty zmiany dowodów pokryje Państwo, ale
po co?. Tam nie ma adresu,
rysopisu. Prawda ze bzdura. A kto pokryje koszty np.
zmiany pieczątek , adresów
firm, Ba. Nawet aktów notarialnych dot. nieruchomości. Za każdy taki wpis
zainteresowany zapłaci 100
zł. Ale… Należy się im? A
jakże, należy ??!!
- nie warto tu wymieniać
polityków nie tylko pisowsko – prawicowych, ale
również i Kodów. Ostatnio
ujawniła się kwestia przeputania kasy przez boksera
policyjnego
Przemysława
W. z Partii Wolność (dawna
KORWiN). Weekend tego
gościa w SPA w Jastarni
kosztował raptem 2887 zł.
Ciuchy, elektronika to ok.
10 000 zł. Nawet już nie
ośmiorniczki
pośredniej
zmiany, ale sushi w restauracji przy ul. Żurawiej w
Stolicy kosztowały bagatela
4,5 tyś zł. Należy się mu?
Oczywiście należy, ale chyba za to, jak to oni mówią ,
że nakładł kilka garści policjantom.
- Przy tym wszystkim występuje ten element włazidupstwem zwany. Zwłaszcza za nie swoje pieniądze
(Ciąg dalszy na stronie 23)
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nabiera niewyobrażalnego
rozmiaru. Szef Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Skarb Państwa) Piotrek W. zamierza postawić
na terenie swojej siedziby
pomnik …. ofiar smoleńskich za (bagatela) 500 000
zł. Jednak firma ta w celach
promocyjnych (?!) wydaje
krocie: ponad 7,27 mln zł na
wizerunek korporacyjny oraz
reklamę. Należy się im ?
Oczywiście należy ??!!
- Ta reklama zwłaszcza różnej formy bałwochwalstwa
dotyczy nie tylko społeczeństwa. Ostatnio pojawiła się
ona nawet w sejmie. Szef
sejmu Marek K „hipis” nazywany jest przez stylistkę Lidię G. „Królem złotym”. Jej
firma za dbanie o wizerunek
Marszalka aż 60 tyś zł skasowała. W celu zachachmęcenia tego faktu rozbito tą
należność na miesięczne zlecenia., aby nie doprowadzić
do obowiązkowego przetargu
dotyczącego zamówień publicznych. Musi ładnie marszałek mimo ze hipis wyglądać, a no musi. A więc: Należy mu się ? Oczywiście należy ?!.
- Ostatnio dowiedziałem się,
że rekordy przychodów jako
emeryt osiągnął ichni człowiek, przyjaciel prezesa,
Wojciech J. (Były poseł PISu) Zrezygnował z bycia posłem bo mógł otrzymać jedynie 12 tyś brutto diety poselskiej, ale jako szef ORLEN-u
zar a bi a
137
000
zł
(podkreślę miesięcznie!!!).
Od chwili zatrudnienia t.j.
2015 rok ORLEN wypłacił
mu 1,7 mln zł. Obecnie ma
emeryturę 6300 zł i nawet
gdyby tylko na niej pozostał
to jego rewaloryzacja wniosła by 650 zł.) Należy mu
się ? Oczywiście należy ??!!
- Tych przyjaciół słusznego
Prezesa jest więcej (Prezesa

Orlenu miał zastąpić spuszczony w kanał Prezes PZU
„złoty chłopiec PIS-u” Michał
K. lecz Wojciech J. miał
większe uważanie u prezesa.
Obecny Prezes PZU Marcin
Ch. zarabia tylko … 120 tyś
zł miesięcznie Należy się
mu ? Oczywiście należy ??!!
- warto przypomnieć przyjaciółkę prezesa, która pożyczyła 200 000 zł na leczenie
chorej matki prezesa. Jest
on pamiętliwy. W zamian za
to, jako osoba dużego zaufania i doświadczenia życiowego ok. 75 lat życia z namaszczenia właśnie bożyszcza
dobrej zmiany zasiadła w
dwóch radach nadzorczych:
Banku Ochrony Środowiska
i Polskiej Grupy Energetycznej. Z tego powodu przytuliła 100 000 zł w 2016 roku
(jak mawiał Radek S.). Jest
to połowa pożyczonej kwoty
(200 000 zł). Należy się jej ?
Oczywiście należy ??!!..
- nie tylko takie wydatki ponosimy z tytułu jestestwa
prezesa słusznej zmiany.
Bowiem na sama ochronę tej
lubianej przez naród osoby
PIS wydaje 1,5 mln zł rocznie.
Dotyczy to ochrony
osobistej prezesa, domu na
Żoliborzu i mieszkania w
Warszawie. W sumie słuszna Partia otrzymała w 2016
roku 18 mln 43 tyś zł z czego
hojnie zasilono konto
fundacji … Lux Veritatis należącej do Tadeusza R. A
spływa to ze skarbu Państwa, a więc Ty czytelniku i
ja również, nawet nie świadomi wspomagamy tego
pseudo duchownego, potentata, biznesmena. Jako ciekawostkę dodam tylko, że
Jarosław „Masa” S. członek
mafii pruszkowskiej , najsłynniejszy świadek koronny
dobrej zmiany, nie ukrywa
swojej sympatii do PIS-u.
Zgłosił
akces
osobistej
ochrony
prezesa
nawet
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„nastawił by własną pierś,
aby go ratować”. Były by to
w sumie wielkie oszczędności i skuteczność duża, bo
na BOR ostatnio nie za bardzo można liczyć. Należy się
mu ? A jakże należy ??!! …
- głośną sprawą jest jak to
nazywają dzikie przejmowanie zawłaszczonych przez
Państwo gruntów. Te afery
są mocno nagłośnione i być
może kiedyś tam zostaną w
jakiś sposób rozwikłane.
Lecz nikt nie mówi o takich
nie tuzinkowych szabrownikach państwowej kasy. Szef
jednej z grup parlamentarnych Paweł K. Karuzo zwany, wykupił mieszkanie z 90
% bonifikatą. Ma pałac pod
Płockiem, a na dodatek wyrywa jak szczerbaty boczek
pieniądze na hotel sejmowy.
I czemu tu się dziwić jak to
Kargul mówił zobaczyła koza
jak konia kują to i ona nogę
nastawia . Należy mu się ?
Oczywiście jemu też się należy ??!!
-Inny (były) poseł tym razem
PIS-u Tomasz M. pobierał
przez 6 lat pieniądze - ryczałt za brak mieszkania, a
miał mieszkanie w Stolicy.
Za to wyłudzenie został sądownie zobowiązany
do
zwrotu 114 tyś zł ponadto
dostał wyrok wiezienia w
zawieszeniu. No tak ale Paweł K. „zabożył się”, że w
jego mieszkaniu nie może
mieszkać bo tam …. mieszka jego córka. Należy się ?
Oczywiście należy ??!!
ożna było by wyliczać
dalej i podawać o wiele
więcej takich przykładów „1
Maja” na co dzień obchodzony przez słuszną zmianę. No
bo jak inaczej nazywać zabawki Antosia ministranta
M. od naszej obrony, który
to zażyczył sobie zakup ni
mniej ni więcej Tupolewa
takiego samego jaki rozbił

M

(Ciąg dalszy na stronie 24)
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się pod Smoleńskiem w celu jego… rozbicia. Wartość
samego samolotu to ponad
3,5 mln zł. Niby ma to być
taki eksperyment. Wszystko OK., ale za zabawki moje, moich synów i wnuków
płace ja. A za samolot niech
płaci Antoś ze swojej kieszeni, a okazuje się … dochodzi do absurdu … również, ja jako podatnik, a nie
Antoś. Ba, ja nawet płace
kasę (nie małą, a przy okazji nie wiadomo za co) tym
bzdurnym komisjom, pod i
nad zwanymi. Należą mu
się te zabawki ? Oczywiście
należą??!!.
Co prawda nie wychodzi
mu z tymi śmigłowcami,
okrętami itp. lecz mam pocieszającą dla niego wiadomość. Otóż grono pasjonatów w Kołobrzegu zabrało
się do remontu czołgu T24/85, który zagrał w filmie
„Czterech Pancernych i
pies”. Pojazd odnowiono.
Jest w 120 % sprawny.
Wniosek nasuwa się sam:
Skoro „Rudy” spełnił się w
walce z Niemcami (dzisiejsi
nasi nowi przyjaciele) to z
pewnością zda egzamin aby
dowalić ruskim (obecnie
nasz najbardziej znienawidzeni przez słuszną zmianę
wróg). Jest tylko pewien
szkopuł. Przy „Rudym” był
owczarek niemiecki i o dziwo walczył przeciwko Niemcom. I tu może być problem. Jeżeli chodzi o załogę
to na pewno z tej 60- cio
tyś. Armii OTK Antosia
znajdzie się czterech nawiedzonych ochotników to gorzej z sabaką. Co prawda
jest rasa kaukaska, ale te
psy są honorowe i żaden
nie da się zeszmacić i
skundlić aby walczyć przeciw swoim. No nie wiem jak
ten problem rozwiązać. Z
tego powodu pozostawiam

go pod dyskusję. Natomiast
z okazji tego autentycznego
1 Maja pozwolę sobie złożyć
życzenia jak to niegdyś bywało: radosnej majówki. Te
pochody to nie koniecznie
pozostawały w naszej pamięci, ale te parówki na
tekturowych tackach, kleks
musztardy i bułka - rumiana kajzerka to było to. Do
tego kufel piwa z pianką z
„nalewaka”
.
Oczywiści
miało to miejsce po pochodzie. Do tego festyny, koncerty, występy różnej maści
artystów. A w porze wieczorowej wyświetlane przez
objazdowe
kino
filmy.
Pierwszy raz w życiu na takim właśnie festynie 1Majowym zobaczyłem film „Sami
swoi”. Ale jak to mówią pe-
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piczki: To se ne wruci!!! A
szkoda. Nie traćmy jednak
nadziei i tym razem jak to
mówili dawaniu nasi przyjaciele miejmy nadzieję, że
nadejdzie taki czas kiedy
to : „I na naszej ulicy toże
budziet prazdnik”.
Radosnego
świętowania
życzy.
Bohdan Makowski
s. Władysława.

*)

Piosenka liczy 65 lat,
muzykę skomponował Tadeusz Sygietyński, słowa
Ludwik Starski piosenka z
filmu „Przygoda na Mariensztacie”.
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„Katyń

…ocalić od zapomnienia”
– uroczysty Apel Pamięci

Na placu przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię
Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową
poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

„Katyń...ocalić od zapomnienia” jest programem,
który ma uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a
zarazem przywrócić ich sylwetki zbiorowej pamięci narodu
poprzez posadzenie 21.857
Dębów Pamięci. Każdy Dąb
upamiętnia konkretną osobę,
która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według
zasady jeden Dąb, to jedno
nazwisko.
zisiaj (13.04. przypis JK)
na
placu
przy
ulicy
Pstrowskiego w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci
poświęcony przedwojennym
policjantom zamordowanym
przez NKWD. Gospodarz uroczystości, mł. insp. Arkadiusz
Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przywitał gości,
wśród których znaleźli się :
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie podkom. Robert Stangreciak, Marcin Kuchciński - członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Rafalski- wnuk asp. Konstantego
Wolskiego, Jarosław Babalski
- pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. admi-

D

nistracji zespolonej i niezespolonej, Halina ZaborowskaBoruch- zastępca Prezydenta
miasta Olsztyn, Barbara Gawlicja -Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w
Olsztynie, nadkom. Sławomir
Koniuszy -Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz
- Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
aproszeni goście, po wysłuchaniu Apelu Pamięci i po
oddaniu salwy honorowej
przez Kompanię Honorową,
złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.
onstanty Wolski służył w
przedwojennej Policji Państwowej na terenie powiatu
kartuskiego. Ostatnim miejscem służby była jednostka
Policji w Jabłonowie Pomorskim. Rodzina przez wiele lat
myślała, że zginął z rąk Niemców – nie wrócił bowiem z
ostatniego zadania służbowego, jakim było konwojowanie
grupy Niemców z terenu powia tu
b r o d n ic k i e g o
na
wschodnie rubieże Polski. O
tym, że przedwojenny policjant

Z

K
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zginał z rąk NKWD rodzina
dowiedziała się dopiero w latach 80., kiedy opublikowano
Listę Katyńską. Wcześniejsze
pisma kierowane przez rodzinę
Konstantego Wolskiego m.in.
do Czerwonego Krzyża pozostawały bez odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu policjanta w obozie dla
jeńców wojennych w Ostaszkowie, rodzina otrzymała dopiero
we wrześniu 1996 roku.
rzedwojenni policjanci Policji Państwowej przewożeni
z obozu w Ostaszkowie do Kalinina wierzyli, że wrócą do
Polski. Nie wrócili. Zginęli zamordowani przez NKWD w
1940 roku. Pamięć o zamordowanych i pochowanych w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć na zawsze.
Historię asp. Konstantego Wolskiego przekazał jego wnuk
Piotr Rafalski, były policjant
KWP w Olsztynie, który zainspirował policjantów do posadzenia Dębu Pamięci.
Zródło: www.kwpolsztyn

P
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Sens pozwów z art. 24 kc
W kwestii projektów pozwów „o ochronę dóbr osobistych oraz zadośćuczynienia pieniężnego”.

T

ak ogólnie, bardzo bym
chciał, abyśmy mogli
doprowadzić tych drani
przed sąd. Niestety nie
jest to takie proste. Dwie
zasadnicze uwagi w tym
zakresie:
1. O tym, czy w konkretnym wypadku można mówić
o
naruszeniu
(zagrożeniu
naruszenia)
dobra osobistego (art. 24
kc), nie decydują subiektywne
odczucia
osoby
uważającej się za pokrzywdzoną. Decydujące
znaczenie ma to, jaką reakcję naruszenie to wywołało
w
społeczeństwie
(wyrok SN z 18 stycznia
2013 r.). SN wskazał, że
„odwołanie się do obiektywnych, a więc kształtowanych przez opinie ludzi
rozsądnie i uczciwie myślących kryteriów naruszenia dóbr osobistych nie
oznacza, że decydujące
znaczenie ma reakcja, jaką dane zachowanie wywołuje, gdyż nie reakcja
jest tu ważna, ale występująca w społeczeństwie
opinia”). A popatrz na to
w kontekście propagandy,
jaką PIS rozpętał w sprawie tejże „ustawy” i jej
sprawiedliwości
dziejowej.
2. Przyjmuje się, że w
przypadku zniesławiającego zarzutu pod adresem
większej liczby zbiorowo
określonych osób (a my
taką jesteśmy), czyli tzw.
„kolektywnego znieważenia”, osoba wchodząca w
skład danej zbiorowości
może domagać się ochrony swoich dóbr osobistych

tylko wtedy, gdy jest możliwe stanowcze ustalenie,
że zniesławiająca wypowiedź jej dotyczyła. Jest
tak dlatego, że roszczenie
służące ochronie czci aktualizuje się dopiero w
chwili zagrożenia lub naruszenia określonym działaniem czci konkretnej
osoby. Jeżeli dana wypowiedź nie dotyczy konkretnej osoby (a tak było i jest
w naszym przypadku),
wówczas nie dochodzi do
naruszenia czci. Zniesławiająca wypowiedź musi
się zatem odnosić do
oznaczonego lub dającego
się oznaczyć podmiotu
prawa, a powód musi wykazać, że jest osobą, którą
zniesławiono (wyrok SN z
22 grudnia 1997 r.).
zasadzie, z prawnego punktu widzenia, na tym można byłoby
poprzestać.
Po prostu
sprawa jest niezmiernie
trudna. Moim zdaniem
jedynym motywem wnoszenia tego rodzaju powództw może być cel propagandowy,
nastawiony
na (potrzebny nam) rozgłos. Jednakże efektów, o
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które nam chodzi, raczej
nie będzie. Pamiętaj, że te
łotry mają cały aparat na
swoich usługach, w tym
prawny, gdzie prawnicy „najemnicy”
określają
granicę w jakich mogą się
poruszać
ci
od
„sprawiedliwości
dziejowej”. Nie zmienia to faktu,
że jestem pełen uznania
dla tych, którzy wyłowili z
przestrzeni medialnej wypowiedzi tych drani. Przy
tej okazji zapewniam Cię,
że staramy się na bieżąco
analizować tego typu wypowiedzi i nie porzucamy
myśli o takich powództwach.
Tyle, niestety, w tej sprawie.
Pozdrawiam
Marek Osik
Wszelkie informacje dot.
opisanego pozwu można
uzyskać w Redakcji i prezesa ZO w Piotrkowie Trybunalskim, wzór w załączniku do tego wydania
OBI
Kontakt: prezes ZO SEiRP
w Piotrkowie Trybunalskim, kol. Wojciech Trzecieski, tel. 519340134
Redakcja
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Spotkanie w Olsztynie
11 kwietnia 2017 o godz.17.00 wspólnie z kolegami z
Elbląga: Krzysztofem Konertem, Grzegorzem Falkowskim i Romanem Krawczyńskim uczestniczyłem w
Olsztynie w spotkaniu zorganizowanym przez Koło
Miejskie SEiRP z Katarzyną Piekarską z SLD
Pani Piekarska, wraz z radcą prawnym z Warszawy
panem Mirosławem Szczawińskim,
reprezentowali
swoją kancelarię prawną
oferując swoje usługi osobom objętym ustawą represyjną.
Za
reprezentowanie
na
pierwszym etapie przed sądami obu instancji zaproponowany koszt obsługi
prawnej to 3.600zł +Vat - tj
4.428zł
ponad
dwugodzinnym spotkaniu wzięło
udział ok. 35 osób reprezentujących różne służby,
w tym emerytów Wojska
Polskiego. Trwało prawie 2
godziny.
Liczne
pyta-

W

nia ,praktycznie powielały
problemy i uwagi opisywane w internecie, omawiane
na innych spotkaniach oraz
w naszych dyskusjach. Żal,
oraz bezsilność wszystkich
pokrzywdzonych,
którzy
będą starali się dochodzić
swoich praw przed sądami,
jest wyraźnie zauważalna i
determinuje postrzeganie
tej trudnej sytuacji.
kupiono się na zagadnieniach prawnych przygotowujących do niwelowania
skutków ustawy ,ale wskazywano teź bardzo waźne
aspekty dotyczące moźliwości zmiany ustawy lub jej
całkowite wycofanie. Do
tego oczywiście potrzeba

S

woli politycznej i większości
w Sejmie, w tym lub przyszłym, ale nie jest to niemożliwe. Potrzebujemy tylko i zarazem, aż 231 posłów ,którzy zrozumieją niedorzeczność tej represyjnej
ustawy i 50 posłów ,którzy
wnieśliby projekt poselski. I
nad tym musimy ciężko
pracować w każdym mieście zaczynając od Warszawy poprzez wszystkie województwa i powiaty. Podkreślano jak ważna jest zmiana postrzegania tej ustawy
w społeczeństwie oraz w
mediach.
Musimy mieć
jeszcze silniejsze oddziaływanie na media ogólnopolskie i lokalne. To pozwoli
na kolejne kroki polityczne
z udziałem polityków ze
wszystkich stron i o różnych poglądach. W większości partii opozycyjnych
jest sprzyjająca atmosfera
dla zmiany aktualnej ustawy i musimy to wykorzystać. Także, wśród niektórych posłów PiS jest refleksja, że nie jest to dobra
ustawa i trzeba ją skorygować.
olitycy uchwalili tą ustawę i tylko oni mogą ją
zmienić. Droga sądowa,
będzie długa i nie koniecznie uratuje wszystkich, dlatego musimy przekonać
wszystkie siły, że warto
zmienić tę ustawę i dlaczego.
Pozdrawiam.
Marek Osik
Koordynator
ds. ustawy represyjnej
PS. Dziękuję kolegom z
Olsztyna za zaproszenie na
spotkanie. Dyskusja była
zawzięta i padło wiele pytań
i odpowiedzi więc spotkanie
było poźyteczne i korzystne.
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Ogólnopolski Parlament Seniorów
w Sejmiku Warmii i Mazur)*
Podczas dzisiejszej (20.04.2017) sesji Komisji Ochrony
Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu sejmiku
warmińsko-mazurskiego
reprezentuję
warmińskomazurski zespół członków Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów. Zatem kilka słów o nas.
Szanowni Państwo!
tóż w dniach 24-25 listopada 1993 roku w
Luksemburgu, z inicjatywy
Parlamentu Europejskiego,
odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Europejskiego
Parlament u
Senior ów.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji senioralnych ze wszystkich ówczesnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W
konkluzji
zgromadzenia
Europejskiego Parlamentu
Seniorów rekomendowano,
aby w każdym państwie
członkowskim Unii Europejskiej powstał Parlament
Seniorów jako oficjalna w
każdym kraju reprezentacja
seniorów, mająca wpływ na
politykę państwa wobec
osób starszych.
Polsce, 1 października 2015 roku, w Międzynarodowym Dniu Osób
Starszych, z inicjatywy największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk
seniorskich, tzn:
 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który liczy
około pół miliona członków;
 federacji i porozumień
przedstawicielskich uniwersytetów
trzeciego
wieku,
zrzeszających
razem ponad 520 samodzielnych organizacji;
 zaproszonych gminnych
rad seniorów;
 federacji
emeryckich
stowarzyszeń
służb

O

W

mundurowych, skupiających ponad 50 tys.
członków,
 oraz Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, który
liczy ponad 14 000
członków;
zwołano inauguracyjną sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Pierwsza
sesja OPS odbyła się w Sejmie RP pod patronatem
Sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej, a honorowego
patronatu nad Obywatelskim Parlamentem Seniorów udzielił ówczesny marszałek sejmu. W inauguracyjnej sesji OPS uczestniczyli reprezentanci ponad
3.500 organizacji senioralnych i kombatanckich, co
było ukoronowaniem wieloletnich oddolnych działań
zmierzających do scalenia
środowisk
seniorskich.
Przyjęto, że będąc ciałem
apolitycznym i neutralnym
światopoglądowo, Obywatelski Parlament Seniorów
powinien liczyć, jak sejm
RP, 460 parlamentarzystów
reprezentujących wszystkie
środowiska organizacji senioralnych i kombatanckich w Polsce.
odczas sesji inauguracyjnej Obywatelski Parlament Seniorów postawił
przed sobą następujące
podstawowe cele:
 Być rzecznikiem i reprezentantem osób starszych wobec władz publicznych.
 Monitorować i oceniać

P
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programy
dotyczące
osób starszych oraz formułować stanowiska i
opinie w tym zakresie.
 Monitorować
sytuację
osób
starszych,
z
uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.
 Inicjować i wspierać
systemowe rozwiązania
prawne, organizacyjne i
finansowe poprawiające
sytuację życiową osób
starszych.
arszałek województwa
w a r m i ń s k o mazurskiego spotkał się 25
lutego 2016 roku z naszymi
członkami Obywatelskiego
Parlamentu
Seniorów
pierwszej kadencji. Podczas
tego spotkania Pan Marszałek zadeklarował otwartość
samorządu województwa na
sprawy senioralne oraz pomoc komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w realizacji zadań
OPS.
a wniosek Prezydium
OPS skierowany do Pana Marszałka Województwa, podległe mu Biuro
Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego z nieocenioną panią Joanną Glezman
na czele, powołało
specjalną, wielośrodowiskową komisję wyborczą, reprezentującą całe spektrum
organizacji senioralnych i
kombatanckich województwa. Biuro zorganizowało
wybory, stosując przyjętą w
Regulaminie OPS zasadę
rekomendowania delegatów
do
parlamentu
przez
wszystkie bez wyjątku organizacje senioralne i komba-
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tanckie województwa, które:
 swoim działaniem obejmują co najmniej jedno
województwo,
 liczą co najmniej 200
zarejestrowanych członków,
 działają od dnia zarejestrowania nie krócej niż
3 lata.
raktyka wykazała, że
wypracowana w toku
debat środowiskowych i
konsultacji internetowych
zasada
rekomendowania
przez organizacje środowiskowe jest najbardziej prostą, trafną i efektywną formą akredytacji do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Spośród kilkudziesięciu zarekomendowanych
kandydatów komisja wojewódzka, złożona z przedstawicieli tych organizacji, wybrała 16 delegatów Warmii,
Mazur i Powiśla na drugą
kadencję wg następującego
klucza, przyjętego w regulaminie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów:
- 4 osoby reprezentujące
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

1. Jerzy GIEZEK z
Działdowa,

2. Wanda SZOK, sekretarz ZO PZERiI w
Olsztynie,

3. Alina PARADOWSKA z Olsztyna,

4. Krzysztof RUMIŃSKI
z Pisza.
- 4 osoby reprezentujące
uniwersytety trzeciego wieku:
 1. Danuta KRZYWOSZ z
Olsztyna,
 2. Agata NASTAJ z Iławy.

3. Helena MENDELEWSKA z Pasłęka,
 4. Izabela PYTEL z Morąga.

P

- 4 osoby reprezentujące
gminne rady seniorów:
 1. Teresa URBAN z Elbląga,
 2. Cecylia ROMANOWSKA z Olecka,
 3. Aldona BAGIŃSKA z
Olsztyna,
 4. Sylwester GISZCZAK
z Orzysza.
- 4 osoby reprezentujące
inne organizacje senioralne:
 1. Aleksander PIECZKIN
reprezentujący
ZW
ZŻWP w Olsztynie,
 2. Jerzy KOWALEWICZZw Emerytów Policyjnych w Olsztynie,
 3. Andrzej SZOCIK z Polskiego Zw. Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku,
 4. Barbara SZKOLARZ
z Sekcji Emerytów ZNP
w Orzyszu.
Kandydatów zarekomendowanych przez stosowne
organizacje, ale nie wybranych na parlamentarzystów
OPS, umieszczono na liście
rezerwowej.
nauguracyjna sesja OPS
drugiej kadencji miała się
odbyć 1 października 2016
roku w sejmie RP. Jednakże pani posłanka Małgorzata ZWIERCAN, jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, jednoosobowo i bez porozumienia z podległą sobie sejmową komisją,
zerwała
porozumienie z Obywatelskim Parlamentem Seniorów i z poparciem marszałka sejmu pana Kuchcińskiego, wyrzuciła nas z parlamentu na bruk. Była to
reakcja na to, że władze
OPS nie godziły się na
ubezwłasnowolnienie i podporządkowanie się strukturom rządowym. Jednakże
dzięki poparciu władz samorządowych Warszawy, 3
października 2016 roku w
Muzeum Historii Żydów
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Polskich „POLIN” w Warszawie, akredytowani parlamentarzyści ze wszystkich
regionów Polski zebrali się
na inauguracyjnej sesji
Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów drugiej kadencji.
Podczas sesji przyjęliśmy
deklarację
programową,
regulamin tworzenia struktur regionalnych oraz wybraliśmy nowe władze i komisje problemowe.
a przewodniczącą prezydium Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów wybrano ponownie p. Krystynę Lewkowicz z Warszawy.
Z naszego regionu do komisji strategii, budżetu i finansów został wybrany kolega Jerzy Giezek z Działdowa.
woli prawdzie dodam,
że w odróżnieniu od
parlamentarzystów zasiadających w sejmie lub senacie RP, my jako parlamentarzyści Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
nie otrzymujemy ani diet,
ani zwrotu kosztów podróży, ani innych materialnych
gratyfikacji. Nie mamy biur,
asystentów, ani personelu
biurowego. To co robimy,
robimy na własny koszt. I
oczywiście, kosztem naszych rodzin.
Olsztynie, na wniosek grupy inicjatywnej, akredytowani członkowie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zebrali się
18 listopada 2016 roku w
sali obrad sejmiku warmińsko-mazurskiego. Przyjęliśmy uchwałę o powołaniu
warmińsko -mazurskiego
zespołu OPS, wybraliśmy
prezydium zespołu z Aleksandrem Pieczkinem na
czele oraz po długiej dyskusji wypracowaliśmy kierunki działania i plan pracy na
przyszłość.
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tym miejscu, w imieniu seniorów i kombatantów naszego regionu,
składam podziękowania dla
władz samorządowych województwa z p. marszałkiem
Gustawem Markiem Brzezinem na czele, za wspieranie pozarządowych organizacji senioralnych i kombatanckich, za udział w organizowanych przez nas senioriadach, konferencjach
naukowych oraz innych
spotkaniach i uroczystościach rocznicowych. Nasz
marszałek – przepraszam,
ze tak mówię, ale uważamy
Pana Brzezina za Naszego
Marszałka – był pierwszym
i jednym z niewielu marszałków wojewódzkich w
Polsce, który wbrew presji i
naciskom udzielił wszechstronnej pomocy strukturom Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w naszym
regionie. Jeszcze raz dziękuję.
ziękuję także wszystkim radnym sejmiku
województwa warmińskomazurskiego za pozytywne
nastawienie do problemów
seniorów i kombatantów.

D

Szanowni Państwo Radni
zisiejsze czasy to epoka
społeczeństwa szybko
starzejącego się. W Polsce
w ostatnich 20 latach liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
(0-16
lat)
zmniejszyła się o około 4
miliony, podczas gdy liczba
osób w wieku poprodukcyjnym (60+) zwiększyła się o
około 2 miliony. Nadto, należy uzmysłowić sobie, ze z
każdym rokiem przybywa
osób starszych, a do roku
2030 populacja osób starszych w Polsce wzrośnie do
około 8,5 miliona. Z tego
polowa, czyli ponad 4 miliony, będą to osoby w wieku

D

75+. Powtarzam, ponad 4
miliony osób w wieku 75+
będzie w Polsce do roku
2030. Słysząc te dane, Państwo jako wybrani przez
nas radni szczebla wojewódzkiego, uzmysławiacie
sobie, że z grupą wiekową
75+ wiązać się będzie przewlekła wielochorobowość,
niepełnosprawność fizyczna
i upośledzenie funkcji poznawczych, które skutkować będą złożonymi potrzebami zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi oraz opiekuńczymi. Potrzeby te będzie
musiał rozwiązywać samorząd terytorialny województwa. Dodam, że populacja
osób w wieku 60+ do roku
2050 wzrośnie do około 13
milionów 700 tysięcy osób i
będzie stanowić ponad 40%
ogółu ludności w Polsce.
ą to dane Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zawarte w opracowaniu p.t. „Informacja o
sytuacji osób starszych w
Polsce za rok 2015”. Porównując te dane z danymi
GUS zauważymy, ze powyższe dane są niedoszacowane, zaniżone i wygodniejsze
dla ministerstwa.
Szanowni Państwo Radni!
„Raport o biedzie”, opracowany na podstawie badań
przeprowadzonych
wśród
wolontariuszy fundacji kościelnej organizującej coroczną akcję „Szlachetna
paczka”, ukazuje przerażający obraz Polski senioralnej.
to kilka przykładów:
 co trzeci senior nie
może wydać więcej niż 7
zł dziennie na wszystkie
swoje potrzeby, żeby nie
popaść w długi; co piąta
rodzina wieloosobowa z
seniorem mieszka w jednym pokoju;
 co trzeci senior wydaje
okolo 50% dochodów na
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mieszkanie oraz ponad
30% dochodów na leki;
 co trzeci senior nie ma
łazienki;
 około 15% rodzin dotkniętych chorobą lub
niepełnosprawnością ma
dziennie do dyspozycji 1
zł 60 gr. na osobę, czyli
mniej niż cena bochenka
chleba.
ieda! Bieda! Oto największy problem polskiej starości. Ale przecież
wszyscy radni siedzący w
tej sali o tym wiecie. I co
możecie Państwo uczynić w
tej materii? Nic! Nic! A
przecież obszar biedy senioralnej wzrośnie po wdrożeniu ustawy deubekizacyjnej
oraz ustawy o zmniejszeniu
emerytur i rent wojskowych. Przypomnę, że w sejmowej „przechowalni” czeka ustawa zmieniająca w
sposób zasadniczy zasady
zatrudniania i wynagradzania oraz naliczania świadczeń emerytalnych nauczycieli.
olejny problem, który ja
zgłaszam, a Państwo
znacie,
to
konieczność
stworzenia systemu diagnozowania i monitorowania
potrzeb osób starszych w
rodzinie i poza rodziną poprzez zwiększenie ilości
przychodni geriatrycznych
do chociażby jednej w każdym powiecie oraz wzrostu
liczby lekarzy-geriatrów w
województwie. I w tym momencie nasuwa się pytanie:
Jak nakłonić lekarzy do
zrobienia specjalizacji z geriatrii, skoro jest to specjalność niedochodowa? Odpowiedz jest oczywista: potrzebne są zmiany systemowe. Wydaje się, że pomocnym byłby zapis umożliwiający seniorowi wejście do
gabinetu geriatrycznego bez
skierowania od lekarza ro-
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dzinnego. Ale na to Panie
radne i Panowie radni sejmiku wojewódzkiego chyba
nie macie wpływu. Wspomnę tylko, że według danych
ministerstwa,
ze
usług geriatrycznych w województwie
warmińskomazurskim skorzystało w
2015 roku jedynie 130 pacjentów na 1 milion 439
tysięcy 675 mieszkańców
województwa ogółem, w
tym 127 tysięcy 424 osoby
w wieku 70+. W województwie było na koniec 2015
roku
czterech
lekarzygeriatrów.
astępny problem, który
zgłaszam, to konieczność rozwoju środowiskowych usług opiekuńczych,
zdrowotnych i rehabilitacyjnych w ramach wsparcia
rodziny w opiece nad najbliższą osobą starszą. Zastanawiam się, na ile władne są osoby biorące udział
w dzisiejszej sesji, aby coś
zdziałać w tym zakresie.
e
wspomnianym
wcześniej dokumencie
ministerialnym sformułowano wiele wniosków i rekomendacji do wykonania
w w celu poprawy bytu
osób starszych. Ze względu
na obowiązujące mnie ograniczenia czasowe, wspomnę
tylko o niektórych z nich:
 wprowadzenie rozwiązań
prawnych regulujących
minimalne
standardy
usług pielęgnacyjnych i
opiekuńczych;
 zainicjowanie i wdrożenie budownictwa senioralnego;
 rozwijanie szkół i promowanie nowych zawodów
zajmujących się świadczeniem usług na rzecz
osób starszych;
 wsparcie rozwoju sektora srebrnej gospodarki
oraz pobudzanie przed-
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siębiorczości osób starszych;
 podejmowanie
działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich opiekunów;
 rozwój oraz promowanie
wolontariatu osób starszych oraz wolontariatu
na rzecz osób starszych;
 nawiązywanie przez podmioty publiczne współpracy z pozarządowymi
organizacja senioralnymi
jako podmiotami kreującymi różnorodną aktywność seniorów w celu
tworzenia lokalnej polityki społecznej wobec
osób starszych
Jednakże formułując te
oraz inne wnioski i rekomendacje nie określono ich
adresatów. Nie wiadomo
zatem, kto ma być wykonawcą ministerialnych zaleceń.
ógłbym w nieskończoność wymieniać potrzeby osób starszych, ale
zwrócę uwagę na konieczność rozwijania działań nad
zwalczaniem istotnej choroby wieku mocno dojrzałego
– czyli samotności. Najlepszą terapią na samotność
jest integracja z innymi,
najlepiej z takimi samymi
jak ja. Doskonałą terapią w
samotności jest także integracja międzypokoleniowa,
jakże ostatnio zaniedbana.
Zwłaszcza w szkołach zaniedbana.
woje wystąpienie zakończę smutną humoreska.
Otóż, w jednej ze szkół
gminnych młody nauczyciel, zapaleniec komputerowy, zorganizował popołudniowe zajęcia dla miejscowych seniorów z zakresu
opanowania nowoczesnych
środków komunikacji takich jak komputer i telefon
komórkowy - ale zajęć pro-
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wadzonych przez gimnazjalistów z tejże szkoły. Wyniki
okazały się oszałamiające:
lokalne środowisko doznało
cudownego scalenia – starzy zobaczyli, że młodzi nie
są tacy głupi jak się zachowują, a młodzi zobaczyli, że
seniorzy nie są tacy niereformowalni na jakich wyglądają. Po tych zajęciach
seniorzy się zaktywizowali i
zażądali utworzenia uniwersytetu trzeciego wieku
w gminie. Na szczęście, nauczyciel zrozumiał sugestię,
że chce odejść do innej pracy, a po jego odejściu w
gminie wszystko wróciło do
stanu poprzedniego i władza gminna odetchnęła.
Podkreślam, że jest to fakt
autentyczny.
Szanowni Państwo Radni!
tym miejscu i w tej
chwili w imieniu moich koleżanek i kolegów z
warmińsko -mazurskiego
zespołu
Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów oferuję naszą życzliwość i chęć
współpracy ze wszystkimi
komisjami sejmiku województwa
warmińskomazurskiego, z kierownictwem sejmiku oraz ze
wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzęu marszałkowskiego.
Szanowni Państwo Radni!
Wy też będziecie osobami
starszymi.
Zaspokajając
potrzeby
dzisiejszych
seniorów,
tak naprawdę przygotujecie grunt dla siebie.
Pamiętajcie : Wy tez będziecie seniorami!!!
Dziękuję!
Aleksander Pieczkin

W

)* Wystąpienie przewodniczącego Zespołu
W a r m i ń s k o Mazurskiego OPS
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SPOTKANIE
europosła Janusza Zemke z emerytami mundurowymi
woj. kujawsko-pomorskiego
Zarząd Wojewódzki SEiRP i Federacja Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP dnia 20 kwietnia 2017 roku o
godz.
10.00
w
Centrum
Konf erencyjno Wystawienniczym w Bydgoszczy (Myślęcinek) zorganizował spotkanie z Europosłem Januszem Zemke, byłym wiceministrem Obrony Narodowej w rządzie SLD z
emerytami mundurowymi głównie z byłymi funkcjonariuszami służb ochrony państwa dotkniętymi ustawą
represyjną z 16 grudnia 2016 roku.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in.:
 Ireneusz Nitkiewicz –
szef Rady Wojewódzkiej
SLD w Bydgoszczy,
 Zdzisław Czarnecki –
prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 Dariusz Deptała – przewodniczący
Komisji
Prawnej FSSM RP,
 Płk Jerzy Kozłowski –
były wiceminister, kierownik Urzędu ds. Kombatantów,
 Roman Skrzeszewski –
prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy,
 Marian Szłapa – emeryt,
 Henryk Grobelny – członek prezydium FSSM RP
- prowadzący spotkanie,
 Zbigniew Milej – członek
zarządu Koła SE i RP
Śródmieście w Bydgoszczy,
 Grzegorz Matuszewski –
emeryt policyjny.

U

czestniczący w spotkaniu goście jak i emeryci
przybyli
na
spotkanie,
wskazywali na potrzebę
podjęcia wspólnych działań
w celu usunięcia z systemu
prawnego, skrajnie represyjnej i niegodziwej ustawy
z 16 grudnia 2016 roku,
która pozbawia wybraną
grupę emerytów i rencistów
oraz osób pobierających po
tych
funkcjonariuszach
renty rodzinne, należnych
świadczeń, naruszając podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa,
łamiąc Konstytucję RP.
Pozbawiając nas słusznie
nabytych praw emerytalnych i rentowych, większość parlamentarna doprowadzając do uchwalenia
skrajnie niegodziwego prawa, które godzi w podstawy
naszej egzystencji i spycha
wielu z nas na skraj ubóstwa.
ziałania partii rządzącej
prowadzą do pozbawie-
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nia nas godności i honoru,
czyniąc nas oprawcami,
przestępcami i zbrodniarzami. Nie możemy z tym się
godzić. Musimy podjąć walkę o nasze słuszne prawa.
Nie możemy liczyć wyłącznie na drogę prawną, która
staje się wątpliwa i odległa.
Należy podjąć działania
również na płaszczyźnie
politycznej, na współpracę
z partiami politycznymi i
środowiskami oraz grupami
społecznymi, których podobne restrykcje mogą w
najbliższym czasie również
ich spotkać.
a spotkaniu tym wiele
miejsca
poświęcono
sprawom
organizacyjnym
skupionych w Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Obszerną prezentację podejmowanych
działań
pr zedst awił
pr ezydent
FSSM RP Zbigniew Czarnecki oraz Dariusz Deptała.
Min. założenia do obywatelskiego projektu
ustawy
zmieniającej
ustawę
„represyjną” oraz przygotowania do powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
podsumowaniu spotkania europoseł Janusz Zemke omówił główne
zapisy ustawy z 16 grudnia
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2016 roku, jej zakres i charakter. Postępowanie odwoławcze przed sądami krajowymi i międzynarodowymi.
Zapewnił, że SLD jako jedyna formacja polityczna jest
całkowicie przeciwna odbieraniu lub obniżaniu emerytur i rent funkcjonariuszom
służb mundurowych.
spotkaniu uczestniczyło ponad 300 emerytów i rencistów policyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego,
zachodniopomorskiego i mazowieckiego.
Prezes ZW SEiRP
w Bydgoszczy
Roman Skrzeszewski
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WIELKA LUSTRACJA
Tytuł poniższego artykułu nie wziął się z powietrza.
Do jego napisania przyczyniło się szereg czynników

P

ierwszym były krążące
informacje i opinie, że
Instytut Pamięci Narodowej
dąży do objęcia zakresem
swego działania (czytaj lustrowania) kolejne grupy
społeczeństwa, nie wymienione w ustawie z dnia 18
października 2016 r. o
ujawnianiu informacji o
dokumentach
organów
bezpieczeństwa państwa.
Organy te wymienione są w
art. 2 ust. 1 ustawy. Z kolei w art. 4 wymienione są
osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane do
złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji, a w przypadku
żołnierza
zawodowego
przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
ednak dla IPN to za mało. Okazja nadarzyła się
po skierowaniu do konsultacji projektu ustawy o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (zwanej dalej ustawą
policyjną). W ramach opiniowania tego projektu w
IPN opracowano katalog
instytucji cywilnych i wojskowych, których funkcjonariusze pełnili „służbę na
rzecz totalitarnego pań-

J

stwa”. Potrzebą zdefiniowania określenia „służba na
rzecz totalitarnego państwa” nikt się nie przejmował i nie przejmuje. Katalog opracował dr Adrian
Jusupović, a konsultantami byli: dr Wojciech Frazik,
dr hab. Wojciech Musiał
oraz dr Paweł Skubisz.
ie będę w tym miejscu
opisywał ustaleń między IPN oraz Zakładem
Emerytalno-Rentowym
MSWiA na ten temat. Jestem w posiadaniu obszernej opinii IPN z dnia 19
sierpnia 2016 r. i mogę ją
przesłać zainteresowanym.
Ważne jest, że zdecydowano, iż należy zrezygnować z
odwołań do art. 2 ustawy
lustracyjnej i stworzyć odrębny katalog instytucji,
których
funkcjonariusze
pełnili służbę na rzecz
"totalitarnego
państwa".
Katalog ten wymienia również przypadki, które należy zrównać ze służbą na
rzecz "totalitarnego państwa". Rozwiązanie to znalazło się w ustawie policyjnej, a jak się okazało później również w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (zwanej dalej
ustawą wojskową). Projekt
ten trafił do Sejmu w dniu
2 grudnia 2016 r. i został
zewidencjonowany,
jako
druk sejmowy 1105. W
projekcie tym, znalazły się
postanowienia przekopiowane z ustawy policyjnej.
Bez wdawania się w szczegóły projekt ustawy przewiduje drastyczne obniżenie
emerytur i rent wojsko-
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wych oraz rent rodzinnych
po żołnierzach.
ogo zatem mogą objąć
postanowienia ustawy
wojskowej. Według mojej,
absolutnie
subiektywnej
oceny, jej postanowienia
mogą objąć:
 żołnierzy
zawodowych
służących w jednostkach
KBW,
 żołnierzy Informacji Wojskowej i jednostek podległych,
 żołnierzy
Wojskowej
Służby Wewnętrznej i
podległych
jednostek
wojskowych,
 żołnierzy Zarządu II SG
WP i podległych jednostek, wojskowych,
 żołnierzy Zwiadu WOP,
w tym żołnierzy zawodowych pełniących służbę
w strażnicach kadrowych,
 żołnierzy WOP pełniących służbę na Granicznych Punktach Kontroli,
 żołnierzy WSW w jednostkach
Wojskowych
MSW,
 żołnierzy – słuchaczy
uczelni podległych MSW
np. Akademii Spraw Wewnętrznych,
 żołnierzy innych służb
Sił Zbrojnych RP prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub
dochodzeniowo-śledcze,
w tym w rodzajach broni
oraz w okręgach wojskowych.
 członków rodzin pobierających renty rodzinne po
ww. żołnierzach.
celu ustalenia wysokości emerytury wojskowy organ emerytalny
(WBE) wystąpi do IPN z
wnioskiem o sporządzenie
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informacji o przebiegu służby wskazanych żołnierzy na
rzecz "totalitarnego państwa".
a wniosek WBE, w terminie 6 miesięcy od
dnia otrzymania wniosku,
IPN sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych i przekazuje wojskowemu organowi emerytalnemu
informację
o przebiegu służby wskazanych żołnierzy na rzecz
"totalitarnego państwa".
Na podstawie tej informacji
dyrektor WBE prześle emerytowi (renciście) wojskowemu decyzję o nowej wysokości emerytury.
Wydawać by się mogło, że
wszystko jest jasne i proste.
Skąd zatem wielka lustracja, o której mowa w tytule.
Należy zdać sobie sprawę z
tego, że w WBE nie pracują
osoby posiadające rozeznania w zawiłościach zawodowej służby wojskowej. Żadna z nich nie będzie dociekać jakie działania prowadziła dana jednostka rozpoznawcza, a także czy przysłowiowy
magazynier
uzbrojenia, szef kompanii
lub kierownik kancelarii
wykonywał zadania operacyjno-rozpoznawcze, czy też
nie. Wystarczy sam fakt
pełnienia służby w takiej
jednostce by stać się ofiarą
ustawy.
odobnie ma się rzecz z
pracownikami IPN. Wystarczy, że pracownik IPN
na podstawie akt osobowych stwierdzi, iż przysłowiowy Jan Kowalski pełnił
służbę np. w 2. Pułku Radioelektronicznym,
który
podlegał pod Zarząd II SG
WP, by uznać, że kwalifikuje się obniżenia mu emerytury. Potwierdza to dotychczasowa praktyka i wyroki
sądowe. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego
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znajduje się postanowienie
z dnia 5 maja 2016 r.,
sygn. II KK 4/16, w którym
SN oddala kasację wniesioną przez prokuratora generalnego w sprawie jednego z
żołnierzy z jednostki rozpoznania radioelektronicznego oskarżonego o kłamstwo
lustracyjne. Pomimo korzystnych dla żołnierza dwu
wyroków sądów I i II instancji, Sąd Najwyższy musiał wyjaśnić prokuratorowi
generalnemu czym różniła
się
praca
operacyjnorozpoznawcza od
pracy
operacyjno-bojowej. Ile takich przypadków będzie w
przyszłości?
eszcze do niedawna wielu
emerytów
wojskowych
trwało w błogiej nieświadomości, że postanowienia
ustawy ich nie dotyczą, że
nie ma się czym przejmować. Ich spokój chyba zburzyła, albo powinna zburzyć
informacja Gazety Prawnej
z dnia 20 lutego br. Okazało się, że ZER MSWiA
uznał, że nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz totalitarnego państwa. W związku z tym przesłał do IPN
wnioski o informację o
przebiegu służby ponad
191 tys. rencistów i emerytów – czyli wszystkich, którym wypłaca świadczenia,
nie tylko żyjących, lecz także zmarłych. To blisko
sześć razy więcej, niż wynikało z wcześniejszych zapowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
Ustawa
"dezubekizacyjna"
miała
bowiem dotyczyć 32,1 tys.
byłych funkcjonariuszy SB.
Z pewnością WBE postąpią
tak samo. Nikt nie będzie
bawił się w szczegóły. Do
IPN trafią wnioski dotyczące wszystkich emerytów i
rencistów wojskowych oraz
osób pobierających renty
rodzinne. Każdy zostanie
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dokładnie zlustrowany. Według
niepotwierdzonych
informacji, w archiwach
wojskowych przeprowadzona została kwerenda akt
personalnych
wszystkich
byłych żołnierzy. Jak twierdzą złośliwcy, każda teczka
została przejrzana, opatrzona pieczęcią "swój" lub
"obcy" i odłożona na odpowiednią półkę. Później, w
razie potrzeby, wystarczy
tylko sięgnąć ręką po odpowiednią teczkę, jaka to oszczędność czasu, zwłaszcza,
że IPN ma 6 miesięcy na
udzielenie
informacji
o
przebiegu służby emeryta
wojskowego. Bez współpracy z archiwami wojskowymi
nie da się tego zrobić. Część
akt z pewnością zostanie
przekazana do IPN. Wie o
tym doskonale Sławomir
Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i wiceprzewodniczący
Rady IPN, któremu podporządkowane zostały wszystkie archiwa wojskowe.
onadto w MON trwają
prace nad nowelizacją
rozporządzenia MON z 31
października 2014 r w
sprawie ewidencji wojskowej. Proponowane zmiany
przewidują m. in. zobowiązanie wojskowych komendantów uzupełnień do przekazania w ciągu 3 miesięcy
od wejścia w życie nowych
przepisów, teczek akt personalnych zwolnionych żołnierzy do właściwych archiwów wojskowych. W WKU
ma pozostać jedynie karta
ewidencyjna żołnierza. Czy
zmiany te mają służyć zracjonalizowaniu obiegu dokumentów? W związku z
tym chciałbym postawić
zasadnicze pytanie - dlaczego o tym wszystkim dowiaduję się od policjantów?
Za wyjątkiem
strony na
Facebooku mojego macie-

P

(Ciąg dalszy na stronie 36)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 4(84)2017

(Ciąg dalszy ze strony 35)

rzystego Koła nr 28 oraz
strony internetowej Niezależnego Forum o Wojsku, w
dniu pisania niniejszego
materiału nie było ma na
ten temat ani słowa na żadnej stron związkowych. Poza nielicznymi wyjątkami
członkowie Związku śpią
snem spokojnym najwyraźniej licząc, że „Warszawka”
wszystko za nich załatwi.
Na apel o dobrowolne darowizny na pomoc prawną
jeden z zarządów rejonowych odpowiedział, że na
razie nie widzi takiej potrzeby. Czekajcie Koledzy
dalej, jak się potrzeba pojawi okaże się, że przysłowiowy Wasz pociąg już odjechał.
a tle powyższych rozważań pojawia się pytanie, czy emeryci wojskowi,
nie objęci na razie postanowieniami ustawy, mogą
spać spokojnie. Odpowiedź
na to pytanie nie jest ani
prosta, ani łatwa. Należy
jednak mieć na uwadze wypowiedzi niektórych polityków domagających się rozszerzenia zakresu ustawy.
Wśród zabierających głos
na wspomnianym wyżej
forum znaleźć można wypowiedzi, pojedynczych co
prawda,
dyskutantów
przedstawiających się jako
żołnierze z dumą noszący
mundur,
popierających
ustawę, a nawet proponujących komu zmniejszyć
emeryturę w następnej kolejności. Nie zamierzam tu
nikogo stresować, ale koledzy emeryci mundurowi NIE CZAS NA SEN!

N

Dyrektor Biura ZG
płk Henryk Budzyński

Biuro Zarządu Głównego ZŻWP
ul. Marszałkowska 115 pok.
349
00-102 Warszawa

Moi Drodzy!
Do serdecznych życzeń z okazji świąt
dołączam zamiast czekoladowego jajeczka, jajeczkowy wierszyk
Janusz Maciej Jastrzębski, z tomiku niezakończonego „ Kołtuny”
JAJA WIELKANOCNE (?)
Co roku w świątecznej, wielkanocnej porze,
Jaja są przebojem najważniejszym w modzie
Wiosennej, i wielkim się cieszą faworem.
Wykwintne, związane z uroczystym stołem.
Są też niestrawne, polityczne bez mała…
To są jaja, proszę Państwa, to są jaja!
Pewien Antoś był chłopczykiem niepokornym,
Do największych szaleństw i psikusów zdolnym.
Choć granice godziwości wciąż przekraczał,
Tatuś fanaberie wszystkie mu wybaczał ,
I na jeszcze więcej gałgaństw mu pozwalał…
To są jaja, proszę Państwa, to są jaja!
Wreszcie jednak cierpliwości mu zabrakło,
Gdy pokazał mu publicznie bachor fak ju.
Tatuś wściekł się, jak to mówią, wkurwy dostał
I bachora też publicznie słowem schłostał.
Jednak uznał, że to kara jest za mała…
To są jaja proszę Państwa, to są jaja!
Po najsroższą sięgnął sankcję brutal tata
Okrucieństwem przewyższając nawet kata.
I zabawkę najkochańszą dziecku zabrał,
Przy okazji tego misia ciut potargał.
Antosiowi świat z rozpaczy się zawala...
To są jaja, proszę Państwa, to są jaja!
Siedzi Antoś w ciemnym kącie i rozpacza.
Niech się na baczności teraz ma wciąż tata.
Antoś misia mu na pewno nie daruje
I w odwecie coś na pewno przygotuje.
Jak się zemścić? – wyobraźnię swą rozpala…
To są jaja, proszę Państwa, to są jaja!
Żołnierzykom ołowianym łby ukręcił.
I tym żywym także, w furii, zrobi kęsim)*
Nie pomoże im klęczenie na kolanach,
Ktoś zapłacić musi za tatusia drania
Antoś w procę i kamienie się uzbraja...
To są jaja, proszę Państwa, to są jaja!
Tatkowi termobaryczną bombę, zdrową
Bo z tłumikiem, odpali za jego głową.
Tatuś nawet huku bomby nie usłyszy,
Zejdzie z tego łez padołu w martwej ciszy.
Antoś się o pomnik dla niego postara.
To są jaja, proszę państwa, to są jaja!
Lecz te jaja mają skazę, brzydki odór,
Kiedy pękną, dom okrutnie nam zasmrodzą.
Zdradliwe, trujące co do jednej sztuki.
Bo te jaja, proszę Państwa to są zbuki!
)* Ścięcie głowy (tur.)
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KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FSSM RP
DO PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH
POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. 2016 R. POZ. 2270).
Kancelaria Prawna
Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Spółka J awna
ul.. Sandomierska 8 Lok. 5,
02-567 Warszawa,
Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19
e-mail: sekretariat@pietrzaksidor.pl
www.pietrzaksidor.pl
KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69
Kancelaria Lege Artis
radca prawny Katarzyna Przyborowska
Warszawa
e-mail: kancelaria@przyborowska.eu
Kancelaria Adwokacka
Monika Gąsiorowska
ul. Elektoralna 4/6 lok 13
00-139 Warszawa
Tel. 22 890 03 43
Zakres Krajowy i Międzynarodowy
e-mail: monika.gasiorowska@adwokatura.pl
www.gasiorowska.eu,
FB Kancelaria Adwokacka - Monika Gąsiorowska
Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Karnicka
(art. 8a ustawy emerytalnej - postępowania administracyjne i sądowe)
tel: 574 66 55 68
e-mail: kancelaria.mundurowi@o2.pl
www.prawnik-mundurowi.eu
Kancelaria Adwokacka
profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz
ul. Staniszewskiego 6b/9
81 - 603 Gdynia
www.tomasz-koncewicz.eu
(zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy
wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)
Kancelaria Adwokacka
adw. dr Marta Derlatka
ul. Łowicka 23 lok. 210
02-502 Warszawa
tel. 501-066-799, 22-4061503
Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel/fax 22 692 42 56
tel. kom. 502 64 64 59 / 505 95 95 76
email: damian.sucholewski@adwokatura.pl
https://www.fssm.pl/konstytucja
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Kazimierz Otłowski

Wyznawcy interesu

„Świat polityki
i polityków”

Taki sobie człowieczek

Z pozoru taki sobie człowieczek, Tak zwany zwczajny
człeczyna,
nikt na jego rozum by się
Choć bezradnie się wokół
nie zdał,
rozgląda,
ale ten mistrz od ploteczek,
nie dowie się, gdzie leży tego
niejednego mądrego już
przyczyna,
sprzedał.
co nieraz ujawnia uliczna
Cwaniactwem drogę sobie
sonda.
toruje,
Zwykłych ludzi to złości
celnie w prywatę swą mierzy,
i gdyby ich złość krętaczy
innych ludzi nie szanuje,
dopadła,
chyba, że od nich coś zależy.
to chętnie i bez litości
W życiu sobie dobrze radzi,
wysłaliby ich do diabła.
szczyci się takim
Tak się nigdy nie stanie.
doświadczeniem.
Życie się toczy według swoich
Wszystkim ważnym,
reguł,
zawsze kadzi
chociaż nieraz z obrzydzeniem. a prostych ludzi zdanie
to tylko zbędny szczegół.
Nie ma żadnych poglądów,
Prosty człowieku machnij na
bo niepotrzebne są mu,
to ręką,
wystarczają wskazówki
by cię nie rąbnęło zawałem
z przesądów
lub inną jakąś męką
i zamiast wiedzy
i pomyśl – harce z prawdą
– jakieś fiu bźdźiu.
kończą się banałem.

Egzemplum Rywingate
By drogi do prawdy bronić
siły wytężają całe zastępy
faryzeuszy.
Aby te prawdę odsłonić
też wielu o to niby kopie
kruszy.

Niekiedy do prawdy są tak
pokrętne schody
i broni się dostępu do niej
czynem i mową,
że zawodzą zwyczajne
wykrywacze metody.
Wtedy się powołuje śledczą
komisję sejmową.
Zaraz się odzywają mądrali
głosy,
że i owszem jest potrzebna
komisja,
ale ścigana prawda podzieli
innych prawd losy,
bo skończy się niczym
wykrywcza misja.
Nie bez racji są ci hipokryci,
bo znają tego liczne przykłady,
jak nieraz do prawdy urywały
się nici
i żadnej nie było na to rady.

Niektórzy demonstracyjnie głoszą religijną wiarę,
niby z wielkiej do Boga atencji,
ale nie z okazji na takich aktów
miarę,
więc może budzić wątpliwości
czystość ich intencji.
Są tacy, co Boga chcą wciągnąć
do złego.
Dla nich argumentem na
istnienie Boga,
nie jest dobro płynące z Niego,
lecz spełniona prośba
o zniszczenie ich wroga.
Inni, gdy ogarnia ich jakaś
trwoga
do Opatrzności szukają
dotarcia,
wtedy się głośno modlą
do Boga,
gdy oczekują od niego wsparcia.
Wielu, bez zażenowania
u Opatrzności skamle
o sukcesy,
jakby Bóg nie był od zbawiania,
ale by załatwiał im interesy.

Pewien biznesmen otoczony
dostatkiem
baczący, czy dalej w jego
żagle wiatr wieje.
Czegóż od komisji śledczej możZ bliźnimi dzielący się tylko
na oczekiwać,
opłatkiem
gdy w niej jak na scenie
swój sukces ogłasza za dowód,
polityczni aktorzy w swych
że Bóg istnieje.
rolach chcą się wyżywać
co jest ceną za upublicznienie.
Tymi ludźmi kieruje żądza
Każdy z aktorów chce
sukcesów
dla siebie grać
lub jakaś majątkowa
i tak malować swój wizerunek,
niedomoga
co jemu korzyści ma dać,
i nie z potrzeby ducha,
a gdzie prawda, to nie jego
a w imię swych interesów
frasunek.
publicznie używają
imienia Boga.
Kto więc z wiarą naiwnego
człowieka
oczekuje, że prawdzie
publicznie się drzwi otwiera,
ten tylko reality show się
doczeka
lub nowej edycji Big Brothera.
Mówiąc prościej a dobitnie,
w tej komisji każdy chce błysnąć nazwiskiem.
Krętactwo i manipulacja w niej
kwitnie,
co jest obrzydliwym
widowiskiem.
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Ludzie ci z udawaną
pobożnością
do swoich celów uzywają wiary,
a media bezkrytycznie
i z lubością
nadają temu bałamutne
wymiary.
O tych, których do Opatrzności
prowadzi inna droga
w mediach ani widu,
ani słychu,
bo ci w sercach mają Boga
i modlą się do niego po cichu.
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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. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP do końca roku 2019 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 - 19.30.
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

Na okładce:
Strona I: Krzak gorejący (oczar) w Jakubowie/Olsztynie
Strona IV: Marek Osik
Członek Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie
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