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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013

Na Wigilię
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.
o. Franciszek Czarnowski

Ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym i prywatnym wszystkim członkom związku
ŻYCZY
Prezes wraz z Zarządem Rejonowym ZŻWP w Przemyślu

Zbigniew ŁĄKA
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Pamięć o żołnierzach - górnikach
Dzień 5 września jest dniem pamięci o
żołnierzach-górnikach. Tym mianem określa
się poborowych skierowanych w latach 19491959 do tzw. służby zastępczej w Wojskowych
Batalionach Pracy, utworzonych na mocy
rozkazu
marszałka
Konstantego
Rokossowskiego, ministra obrony, z dnia 13
maja 1950 r., przemianowanych później na
Wojskowe Bataliony Górnicze.
Witam wiernych, którzy nie dali się złamać
przez ciężką, wyniszczającą pracę. Pozostaliście
wierni największym ideałom. Dziękuję za waszą
obecność – tymi słowami bp Józef Guzdek powitał w Katedrze Polowej kombatantów zrzeszonych w
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, którzy wzięli udział we Mszy św. w intencji
poległych i zmarłych towarzyszy.
Homilię wygłosił ks. Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów. Podkreślił,
że skierowanie poborowych do tzw. służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy było ciosem dla
polskiej młodzieży.
– Zaszczytny obowiązek obrony ojczyzny stał się narzędziem ucisku politycznego reżimu – powiedział.
Podstawą zakwalifikowania poborowego do służby zastępczej było jego pochodzenie społeczne.
Najczęściej byli to synowie dawnych posiadaczy ziemskich i przemysłowców oraz osoby wywodzące się z
rodzin inteligenckich bądź powiązanych z działalnością Armii Krajowej. Wojskowe Bataliony Górnicze
zorganizowano na wzór radzieckich gułagów. Poborowych zmuszano do pracy w kopalniach i
kamieniołomach na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Szczególnie ryzykowna była praca przy wydobyciu
uranu. Żołnierze nie zostali w żaden sposób zabezpieczeni przed jego szkodliwym dla zdrowia
promieniowaniem radioaktywnym. W związku z wykonywaną pracą ponad tysiąc osób straciło życie.
Dziesiątki tysięcy przypłaciły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią.
Ks. Janusz Bąk wyraził uznanie dla żołnierzy-górników i podkreślił wartość ich cierpienia oraz ofiary.
– Ze czcią i wdzięcznością na tej Mszy św. podejmujemy wasze cierpienie, waszą żołnierską służbę Bogu,
ojczyźnie i bliźnim. Dołączamy do ofiary Chrystusa waszą ofiarę. Obecność żołnierzy-górników w Katedrze
Polowej jest wołaniem o sprawiedliwości naprawienie krzywd oraz formą przestrogi dla przyszłych
pokoleń, aby nie budować dobrobytu państwa na krzywdzie jednostek i całych grup społecznych –
powiedział.
Na zakończenie Mszy św. bp Józef Guzdek podkreślił, że cel rozkazu wydanego przez marszałka
Rokossowskiego, aby złamać psychicznie i duchowo ponad 200 tys. młodych mężczyzn skierowanych do
służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, zakończył się niepowodzeniem.
– Wasza obecność w Katedrze Polowej Wojska Polskiego jest potwierdzeniem tego, że to, co wynieśliście w
sercach i umysłach z waszych rodzinnych domów: miłość do ojczyzny, miłość Boga i Kościoła, zachowaliście
po dzień dzisiejszy – powiedział.
Żołnierzy-górników upamiętniono również podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w
Bielsku-Białej oraz w kościele garnizonowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach.
Karolina Anna Kwaśniewska
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Sprawozdanie z X Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP
W dniu 9 października 2013r. o godz. 12:00 dzięki uprzejmości dowódcy 5 batalionu strzelców
podhalańskich Pana ppłk Dariusza Czekaja w Klubie Żołnierskim odbyło się spotkanie członków ZŻWP
w Przemyślu, którego głównym celem było zdanie sprawozdania z odbytego w dniach 24-25 września
2013 roku X Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP, który odbył się na terenie Akademii
Obrony Narodowej w Rembertowie,w którym uczestniczył
prezes Zbigniew Łąka. I to właśnie on omówił
najważniejsze kwestie poruszane podczas tego zjazdu.
Mówił między innymi o niepokojącym spadku ilości
członków na przestrzeni ostatnich 5 lat. W 2008 roku do
związku należało 19.709 członków a według stanu na
1.01.2013r. liczba ta zmalała do 14.148 członków. Jest to
spadek o 5.561 członków. Podobnie przedstawia się liczba
kół. W 2008 roku było ich 510, a w 2012 r. 423 – spadek o
87 kół. Bardzo niepokojącym zjawiskiem są także dotacje
dla naszego związku. O ile jeszcze w 2008 roku
otrzymaliśmy dotacje z MON w wysokości 67.700 zł i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 150.000 zł,
to w 2012 roku tylko 58.000 zł z MON i zero złotych z MPiPS, a w 2013 roku związek nie otrzymał żadnych
dotacji !!! W sumie przez cztery lata (2009-2012) otrzymaliśmy 419.700zł.
W czasie trwania zjazdu podczas dyskusji wystąpiło 15 Kolegów, którzy poruszyli zarówno sprawy
pozytywne jak i negatywne a nawet bardzo krytyczne pod adresem Zarządu Głównego.
Pocieszającym dla nas zjawiskiem jest fakt, iż dość często nasz Zarząd Rejonowy był wymieniany
w gronie tych ... najlepszych. Chwalono nas za terminowość składania wszelkich sprawozdań, informacji,
za prowadzenie strony internetowej, za organizację wielu imprez, które później były zamieszczane tak na
naszej stronie jak i na stronie Zarządu Głównego i miesięcznika GWiR. Chwaloną nas za Ligę Strzelecką,
która jest jedyna taka w skali kraju i za którą należą się wielkie brawa dla kol. Zbigniewa Sebzdy.
Relacja z tego zjazdu została zamieszczona w Aktualnościach Związkowych Nr 2, którą opracował
rzecznik prasowy ZG ZŻWP pan płk Miłosz Biały.
Na zakończenie spotkania głos zabrał
dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj, który w
ciepłych słowach wyrażał się o działalności
naszego związku i życzył nam dalszej dobrej
współpracy z batalionem oraz wszystkich
członków związku zaprosił na Święto 5
Batalionu Strzelców Podhalańskich i 95.
Rocznicę utworzenia Garnizonu Przemyśl.
Uroczystość odbędzie się 25 października
2013 roku o godzinie 17:00 w Rynku Starego
Miasta.
Miłym akcentem było wręczenie
„zaległej” nagrody ZŁOTY ENTER dla kol.
Zbigniew Zembrzuskiego, która została
Wręczenie nagrody ZŁOTY ENTER
przyznana w czerwcu w Gnieźnie podczas XV
Sejmiku Korespondentów GWiR. Nagrodę z Warszawy przywiózł Zbigniew Łąka, który wraz z ppłk
Dariuszem Czekajem wręczyli ją laureatowi.
ZbiZem
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70. Rocznica Bitwy pod Lenino
Bitwa pod Lenino stoczona została w dniach 12 i 13 października 1943 r. Z Niemcami starła się tutaj

radziecka 33. Armia Frontu Zachodniego, w skład której wchodziła polska 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga. Bitwa ta była pierwszym bojem polskiej jednostki
utworzonej w ZSRR z inicjatywy Związku Patriotów Polskich.
Współdziałając z jednostkami radzieckimi Polacy
mieli atakować najtrudniejszy odcinek frontu.
Niemcy dysponowali na nim dużą siłą ogniową, a
ich pozycje były ufortyfikowane. Rozwinięciu
natarcia nie sprzyjał
podmokły teren, ale
we znaki dała się też
jesienna
pogoda,
zwłaszcza mgła.
Już pierwszy atak
Polaków
na
niemieckie pozycje
przyniósł duże straty
w
ludziach
i
sprzęcie.
Kościuszkowcy
natrafili
na
zmasowany ogień
ciężkich karabinów
maszynowych, moździerzy i artylerii, zalegli przed
niemieckimi pozycjami. Nieskuteczne okazały się
kolejne natarcia, nawet wtedy, gdy do boju
wysłano radzieckie czołgi - maszyny ugrzęzły w
błocie. W dzienniku bojowym 1. Dywizji Piechoty
znaleźć można informację, że wbrew polskim
oczekiwaniom dwie sąsiednie Dywizje Strzeleckie
Armii Czerwonej nie wsparły atakujących Polaków.
"W tych warunkach dalsze posuwanie się tylko 1
DP naprzód, musiałoby doprowadzić do zupełnego
jej zniszczenia" - zanotowano w dzienniku.
Według szacunkowych danych, w czasie
dwudniowych walk zginęło 1,4-1,5 tys. żołnierzy
niemieckich, 326 wzięto do niewoli, zdobyto m.in.
58 dział i moździerzy. Straty wśród Polaków

wyniosły 510 zabitych lub zmarłych z powodu ran,
1776 rannych i 663 zaginionych. Stanowiło to około
20
proc.
stanu
dywizji.
Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do
Spraw Kombatantów i
Osób
Represjonowanych,
który w rozmowie z
Polską Agencją Prasową
przypomniał,
że
żołnierze 1. Tadeusza
Kościuszki
byli
w
większości
takimi
samymi sybirakami, jak
ich koledzy, którzy mieli
to szczęście, że zdążyli
się zaciągnąć do armii
gen.
Andersa.
Byli kościuszkowcy nie
kryją rozgoryczenia. Niektórzy, jak 90-letni płk
Eugeniusz Skrzypek, uważają, że nastawienie do
dywizji kościuszkowskiej jest inne niż do formacji
polskich
tworzonych
na
Zachodzie.
- Dzisiaj dokonuje się w naszym kraju ważenia,
które wojsko było lepsze. Jest to przykre, dlatego
że nie ma między nimi różnicy. Wszyscy walczyli o
to, aby dojść do swojego kraju, wyzwolić go i
odbudować. Gdy dziś się mówi, że jedni są dobrzy,
a drudzy źli, jestem zniesmaczony - mówi płk
Skrzypek.
12 października, rocznica rozpoczęcia
bitwy, był w PRL-u Dniem Ludowego Wojska
Polskiego. Obecnie święto jest obchodzone 15
sierpnia w rocznicę bitwy warszawskiej z 1920 r.
Opracowanie Zbigniew Zembrzuski
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Święto 5 batalionu strzelców podhalańskich
W przeddzień Święta 5 batalionu strzelców
podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy na placu
alarmowym odbyła się uroczystość podczas której
dowódca batalionu ppłk Dariusz Czekaj wyróżnił żołnierzy
i pracowników cywilnych medalami i innymi nagrodami.
W trakcie tej uroczystości w imieniu Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes Zbigniew
ŁĄKA wygłosił przemówienie, w którym złożył wszystkim
zebranym życzenia i gratulacje z okazji święta 5 bsp.
Prezes podziękował tym osobom, którzy pomagają i
przyczyniają się do realizacji zadań statusowych Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego. Tym osobom Zarząd Rejonowy w szczególny sposób podziękował za pomoc,
radę i właściwe ukierunkowanie względem służby. W imieniu prezesa Zarządu Głównego ZŻWP zostali
wyróżnieniu medalem XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie:
 ks. kapelan por. Grzegorz BECHTA (proboszcz Parafii Wojskowej)
 st.chor.sztab. Paweł RESZKA
 chor.sztab. Tadeusz KWOLEK
 sierż. Artur TOKARSKI
 chor.sztab. Dariusz STRUSIEWICZ
 sierż. Artur STASIACZEK
Ponadto Zarząd Rejonowy wyróżnił Dyplomem Uznania :
 Pani Barbara BREM-KOWALIK
 Pani Krystyna GARBARCZYK
 Pani Grażyna PAŁCZAK
 Pani Anna PERON
 Pani Małgorzata LITWINIUK
 Pani Barbara WRÓBEL

Prezes Zbigniew Łąka odznacza żołnierzy 5 bsp
str. 6
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W uroczystości tej oprócz prezesa udział wzięli: sekretarz ZR kpt. rez. Tadeusz Dec, wiceprezes ZR
ppłk Józef Guściora i rzecznik prasowy ZR kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski.
W tej doniosłej uroczystości wzięli udział także: prezes Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon oraz przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu
pani Krystyna Lachowicz oraz członek HDK PCK pan Zdzisław Wójcik.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5 batalionu strzelców podhalańskich
i odprowadzeniem sztandaru do sztabu batalionu.

O godzinie 18-tej w Kościele Garnizonowym przy ul. Słowackiego odbyła się Msza Święta w intencji
żołnierzy i pracowników Garnizonu Przemyśl. Z okazji święta 5 batalionu strzelców podhalańskich ppłk Dariusz
Czekaj odsłonił odznakę pamiątkową batalionu, której odlew został przymocowany w kościele.
Kpt. Zbigniew Zembrzuski ZbiZem
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HISTORIA

5 batalion strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy (5 bsp)
Batalion został sformowany w roku 1994 na podstawie zarządzenia nr 049/Org. z 26 maja 1993.
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w składzie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
Przeformowany w 5 Batalion Zmechanizowany w 2002 roku i ponownie w 5 Batalion Strzelców
Podhalańskich 1 października 2010 roku. Jednostka stacjonuje w Przemyślu, przy ul. 29-go Listopada 1.
25 września 1995 Prezydent RP Lech Wałęsa nadał batalionowi sztandar ufundowany przez
Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.
Decyzją Nr 383/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2010 roku patronem
batalionu ustanowiono gen. bryg. Andrzeja Galicę oraz ustanowiono doroczne święto 5. batalionu
Strzelców Podhalańskich w dniu 1 października.
Na podstawie tej samej decyzji batalion przejmuje sztandar rozformowanego 5. batalionu
zmechanizowanego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 5. pułku Strzelców Podhalańskich 22. Dywizji Piechoty Górskiej (1918-1939);
 5. batalionu zmechanizowanego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza (2002-2010).
Decyzją Nr 131/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2011 wprowadzono oznakę
rozpoznawczą 5. batalionu.
Decyzją Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2011 wprowadzono odznakę
pamiątkową 5. batalionu Strzelców Podhalańskich.
Dowódcy:
 ppłk dypl. Mirosław Rozmus (1993 – 1997)
 ppłk dypl. Józef Andrzej Matuszyk (1997 – 2002)
 ppłk dypl. Tomasz Krzempek (2002 – 2007)
 ppłk dypl. Zbigniew Ząbek (2007 – 30 września 2010)
 ppłk dypl. Zenon Brzuszko (1 października 2010 – 15 października 2012)
 ppłk Dariusz Czekaj (15 października 2012 - obecnie)
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HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMYŚLU
31 października 1918 roku należy przyjąć jako datę utworzenia Garnizonu Przemyśl.
Rozkazem Ministra Spraw Wojsk z dnia 30 sierpnia 1921 r. nadano wszystkim władzom wojskowym
posiadającym charakter lokalny nazwę "Komenda". Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu
z Dowódcą Okręgu Korpusu, określał obszar garnizonu. Obszar ten obejmował strefę zamkniętą od
3 do 6 kilometrów od ostatnich zabudowań miejscowości garnizonowej.
Przemyśl był jednym z największych garnizonów Wojska Polskiego w kraju, garnizon,
w którym stacjonowały praktycznie wszystkie formacje i służby poza marynarką wojenną.
Garnizonowa infrastruktura zapewniała umieszczenie w granicach garnizonu wszystkich dowództw
instytucji wojskowych i zakładów. Składy amunicji - 3 główne i 9 pomocniczych. W dzielnicy Zasanie
skupisko koszar, magazynów, składów amunicji oraz strzelnica garnizonowa. Na wschodzie
i południowym wschodzie miasta rozsiane były liczne koszary, magazyny i inne obiekty wojskowe,
szczególnie w widłach, jakie tworzą ulice Mickiewicza i Słowackiego i w rejonie dworca towarowego
Przemyśl-Bakończyce, place ćwiczeń na Przekopanej, Wilczu i w rejonie ulicy Słowackiego. Ogółem
w garnizonie było 23 zespoły koszarowe, podzielone na 12 grup koszar.
ZbiZem

str. 9

www.zzwpprzemysl.pl

Aktualności Związkowe Nr 3

95. Rocznica Utworzenia Garnizonu Przemyśl
Święto 5. batalionu strzelców podhalańskich
im. gen. bryg. Andrzeja Galicy
na Przemyskim Rynku

25 października 2013 roku o godz. 17.00 na Przemyskim Rynku rozpoczął się Uroczysty Apel
z okazji 95. Rocznicy utworzenia Garnizonu Przemyśl oraz święta 5. batalionu strzelców podhalańskich
im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Meldunek od Dowódcy 5 bsp ppłk. Dariusza Czekaja przyjął Dowódca 21
Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Wojciech Kucharski. Uroczystość prowadził zastępca dowódcy
– szef sztabu 5 batalionu strzelców podhalańskich mjr Rafał Kluz.
Na Rynku zgromadzili się mieszkańcy Przemyśla
oraz zaproszeni goście, którzy byli świadkami
wspaniałej uroczystości jakiej dawno w tym miejscu
nie było. Podczas tej uroczystości oprócz
okolicznościowych
przemówień
dokonano
wręczenia wyróżnień, m.in. wyróżniono oficera
medalem za ofiarność i odwagę, odznaczono
żołnierzy Gwiazdą Iraku i Afganistanu za udział
w PKW, uhonorowano żołnierzy XI zmiany PKW
w Afganistanie „Sznurem wyróżniającym tytułu
honorowego nadanego żołnierzom Przodującego
Oddziału Wojska Polskiego z 2 chwastami”.
Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Wojciech Kucharski wyróżnił żołnierzy odznaką
Zasłużony Żołnierz RP oraz listem gratulacyjnym.
Dowódca 5bsp wyróżnił Odznakami pamiątkowymi 5 bsp, które otrzymali: płk Wojciech
Kucharski, mjr Wiesław Szczepankiewicz, kpt. Artur Wrembel, mł. chor. sztab. Marek
Bucholski, st. szer. Maciej Kazienko, płk w st. spocz. Henryk Burdon, st. chor. sztab. w st.
spocz. Zbigniew Łąka, st. chor. sztab. w st. spocz. Władysław Jandeczko, p. Jacek Błoński.
Uhonorowano także symboliczną ciupagą wybranego przez żołnierzy w poszczególnych
korpusach najlepszego podoficera i szeregowego roku.
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Ważnym momentem w tej świetnie zorganizowanej uroczystości było uhonorowanie złotą odznaką
„Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” sztandaru 5 batalionu strzelców podhalańskich. Po
odczytaniu uchwały odznaczenia sztandaru dokonał prezes Zbigniew Łąka.

Prezes Zbigniew ŁĄKA odznacza sztandar 5 bsp
Z okazji tego święta, Święta Garnizonu Przemyśl także inni wyróżnili żołnierzy. I tak Prezydent
Miasta Przemyśla Rober Choma uhonorował żołnierzy i funkcjonariuszy SG i Policji pamiątkowymi
dyplomami. Natomiast prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Zbigniew ŁĄKA odznaczył dowódcę 5 bsp ppłk.
Dariusza Czekaja brązową odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”, a zastępcę dowódcy – szef sztabu 5 bsp mjr.
Rafała Kluza honorową odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.
Po przemówieniach pododdziały zebrane w rynku odśpiewały hymn podhalańczyków
„Podhalański Gród”, a następnie odbyła się defilada zgromadzonych pododdziałów. Defiladę rozpoczęła
kompania honorowa, którą wystawiła 1 kompania zmechanizowana 5 bsp.
Po przemarszu z pochodniami przez miasto do koszar
dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj w obecności
zaproszonych gości dokonał otwarcia Sali Tradycji, która
po modernizacji pokazuje całe dziedzictwo tradycji. Do tej
pory istniała w batalionie dawna Sala Tradycji, ale liczba
zbiorów i chęć pokazania ich „na zewnątrz”
spowodowały, że zmieniono jej lokalizację. – Chcieliśmy
nawiązać do historii pododdziałów górskich, które dzisiaj
reprezentujemy –mówi dowódca 5. Batalionu Strzelców
Podhalańskich ppłk Dariusz Czekaj. W pierwszym
z pomieszczeń zgromadzony został więc sprzęt narciarski
i wspinaczkowy używany przez podhalańczyków dawniej i ten zupełnie współczesny. Dzisiejsi żołnierze
jednostek górskich także szkolą się, zgodnie z tradycją, w narciarstwie i wspinaczce skałkowej.
Uzupełnieniem są zdjęcia i filmy z lat trzydziestych XX wieku pokazujące przysięgę podhalańczyków oraz
ceremonię „opierzenia”, czyli wręczenia piór, które potem były przypinane do kapeluszy. W drugiej sali
możemy zobaczyć związane z historią Garnizonu Przemyśl i przedwojennego 5. Pułku Strzelców
Podhalańskich. W gablotach umieszczone są pamiątki, książki i dokumenty. – Ciekawą pamiątką jest
rakieta śnieżna z Norwegii, która była darem królewskim dla naszej jednostki – mówi ppłk Dariusz Czekaj.
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Następnie zaproszono gości na skromny poczęstunek, którego spożywanie umilały występy
zespołów wokalnych z klubu żołnierskiego 5 bsp.
Warto wspomnieć o tym, że w godzinach
przedpołudniowych odbył się tzw. Dzień Otwartych
Koszar, na który licznie przybyły dzieci i młodzież ze szkół
i przedszkoli (ok. 2000 dzieci). Na placu alarmowym 5 bsp
wystawiono sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu
jednostki. Tłumnie przybyłe dzieci mogły wejść do czołgu
T-72, transporterów opancerzonych, bojowego wozu
piechoty. Z zainteresowaniem oglądały także broń
strzelecką prezentowaną przez żołnierzy batalionu. Mogły
także przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na
Dzień Otwartych Koszar
manekinie ratunkowym. Wielką radość dzieciom sprawiło
pomalowanie twarzy, oraz tradycyjna grochówka żołnierska.
Natomiast w klubie żołnierskim 5 bsp odbyła się konferencja popularno-naukowa na temat
Garnizonu Przemyśl. Odczyty wygłosili :
• mgr Anna Nowak - „Wojsko Polskie w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu”,
• dr Grzegorz Szopa - „Garnizon Wojska Polskiego w niepodległej Polsce”,
• mjr SG dr Piotr Kozłowski – „Straż Graniczna w Przemyślu w okresie międzywojennym”,
• mgr Józef Pinda – „Policja Państwowa w Przemyślu w latach 1918-1939”,
• dr Andrzej Zapałowski – „Polskie oddziały partyzanckie na terenie powiatu przemyskiego w latach 19441945”.

Prezes Zbigniew Łąka odznacza ppłk D.Czekaja i mjr. R.Kluza Ppłk Dariusz Czekaj wręcza Odznakę pamiątkową 5bsp
Autor: kpt. Zbigniew Zembrzuski
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Obchody 68. rocznicy obrony Birczy przez żołnierzy 9DP
i mieszkańców tej miejscowości przed atakującymi ją
oddziałami UPA
… Walczyli o wolność naszej ziemi, broniąc jej przed wrogami naszymi.

Ci młodzi chłopcy, ich matki płaczące, czule swe dzieci żegnające.
Szybko dorośli, bo śmierci w oczy zajrzeli.
Mord, nieszczęście i nienawiść widzieli…
W dniu 27 października 2013 r.
uroczyście
obchodzono
68.
Rocznicę obrony Birczy przez
mieszkańców i Żołnierzy IX Dywizji
Piechoty
przed
UPA.
W uroczystości
udział
wzięły
rodziny
poległych
i pomordowanych,
kombatanci,
parlamentarzyści, wojewódzkie,
powiatowe
i gminne
władze
samorządowe,
przedstawiciele
wojska,
ochotniczej
straży
pożarnej,
straży
granicznej,
delegacje szkół wraz z młodzieżą
szkolną,
pracownicy
lasów
państwowych,
przedsiębiorcy
działający na terenie gminy Bircza, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Birczy oraz
okolicznych miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy na
grobach poległych żołnierzy i mieszkańców Birczy. Z cmentarza uczestnicy udali się na uroczystą Mszę Św.
w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki w intencji poległych w walkach o Birczę. Mszy Św.
przewodniczył
Ks.
Prałat
Stanisław
Kot.
Najważniejszą część obchodów organizator – wójt
gminy Bircza p. Józef Żydownik zaplanował na
rynku, którą rozpoczęło odsłonięcie (po renowacji)
pomnika dedykowanego bohaterskim obrońcom
Birczy. Przedstawiciel IPN w Rzeszowie Artur
Brożyniak przybliżył zebranym przebieg walk o
Birczę podkreślając bilans ofiar i poniesionych strat.
Pan płk Henryk Burdon – uczestnik walk o Birczę,
Honorowy Obywatel Birczy wygłosił prelekcję na
temat tamtych dni, dni walk o Birczę. Po oficjalnych
przemówieniach ppor. Arkadiusz Król odczytał apel pamięci, a kompania honorowa oddała salwę
honorową. Uroczystość na rynku zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem.
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Po głównej uroczystości przy pomniku organizatorzy zaprosili wszystkich do sali widowiskowej
GOK,SiT gdzie mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru „NIE
TERAZ”. Reżyserem spektaklu oraz twórcą teatru jest Pan Tomasz Antoni Żak.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu
w osobach: Zbigniew Łąka, Józef Guściora, Józef Bojarski oraz poczet sztandarowy ZR w składzie: Jan
Starzak, Zdzisław Welszyng i Józef Kowalczyk .

UPA dokonała ataku na Birczę 22 października 1945 o godz. 23.30. Zapoczątkował go nieduży
pododdział - 30-osobowa grupa przebrana w mundury polskie. Maszerowała w zwartym szyku szosą od
strony Przemyśla, myląc tym obserwatorów, dzięki czemu udało się jej podejść blisko placówki wojskowej.
Zatrzymani przez żołnierzy i wezwani do podania hasła upowcy nagle otworzyli ogień. Jednocześnie
wystrzelili białe rakiety, będące sygnałem do zaatakowania garnizonu birczańskiego.
Trzon sił ukraińskich stanowiły sotnie: „Rena", „Jara" i „Suchego" oraz inne nierozpoznane. Grupa
posuwająca się wzdłuż szosy z Przemyśla, mimo poniesionych strat, wdarła się do Birczy zabijając po
drodze napotkanych żołnierzy i cywilnych mieszkańców. Główny atak upowcy skierowali na budynek, w
którym mieściło się dowództwo oraz w rejon cerkwi. Łączność z placówkami broniących się żołnierzy
została przerwana. Walki wewnątrz miasteczka trwały 4 godziny. Sztab pułku nie został zdobyty, jednak
spłonęło kilkanaście budynków.
Jednocześnie z zaatakowaniem Birczy inny duży oddział UPA w sile około 300—400 ludzi pod
dowództwem „Hromenki", dokonał ataku na Kuźminę, oddaloną o 10 km na południowy zachód od Birczy,
aby powstrzymać ewentualną odsiecz dla Birczy.
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Wiązanki kwiatów składają przedstawiciele ZKRPiBWP oraz Związku Inwalidów Wojennych z Józefem Bojarskim

płk w st.spocz. Henryk Burdon

Sala widowiskowa GOK,SiT

Płk Henryk Burdon i przedstawiciel IPN w Rzeszowie Artur Brożyniak przybliżyli zebranym przebieg walk o Birczę

Źródło: www.bircza.pl
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Obchody rocznicowe w Kuźminie
W Kuźminie znajduje się Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty, a nadanie
tego imienia odbyło się w 2006 roku. Na miejscowym
cmentarzu wojennym spoczywają prochy żołnierzy 30
Pułku Piechoty poległych w walkach z formacjami UPA.
30 października 2013 roku odbyła się uroczystość
z okazji 7 rocznicy nadania imienia szkole. Uroczystość
zapoczątkowana mszą świętą w Kościele Parafialnym
celebrowaną przez ks. Wiesława Tomczyka. Po odbyciu
uroczystości kościelnej zebrani udali się na cmentarz
wojenny ze sztandarem szkoły w asyście innych pocztów
sztandarowych oraz całym gronem pedagogicznym
i zaproszonymi gośćmi, wśród których byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu oraz
honorowy obywatel Birczy i jednocześnie prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
płk Henryk Burdon, dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Dalsza cześć uroczystości
trwała w budynku szkoły, gdzie oprócz występu uczniów, którzy zaprezentowali wzruszający program
artystyczny wielu zaproszonych gości zabrało głos. Kapituła ZKRPiBWP nadała szkole dyplom uznania za
patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz kultywowanie wzorców patriotycznych. Dyplom wręczył
płk Henryk Burdon pani Dyrektor Katarzynie Kozak. Prezes Zbigniew Łąka wraz z wiceprezesem Józefem
Guściorą także wręczyli szkole dyplom i pamiątkowe albumy o Przemyślu. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło Pana Posła na Sejm RP Marka Rząsę oraz przedstawicieli SOK, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa oraz
mieszkańców Kuźminy. Przy tej okazji dokonano oficjalnego otwarcia przyszkolnego placu zabaw.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W poniedziałkowe przedpołudnie 11 listopada 2013
roku odbyły się uroczystości związane z 95. Rocznicą
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości Polski
rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem,
pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska
Polskiego i Chóru „Magnificat” odprawiona w
przemyskiej archikatedrze. Uczestnicy przy dźwiękach
orkiestry wojskowej przeszli ulicami Miasta na plac przy
Pomniku Orląt
Przemyskich,
główne
miejsce
uroczystości. Podczas przemarszu oficjalne delegacje
złożyły
wiązanki
okolicznościowe
złożyły
okolicznościowe wiązanki przy popiersiu Józefa
Piłsudskiego przy ul. Wodnej oraz pamiątkowej tablicy
przy
Wyb.
Marsz.
Józefa
Piłsudskiego.
Uroczystości przy Pomniku Orląt Przemyskich
rozpoczął ceremoniał wojskowy. W wydarzeniu oprócz
licznie przybyłych mieszkańców Przemyśla udział wzięli
parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb
mundurowych, organizacje pozarządowe, delegacje
przemyskich przedsiębiorstw oraz kibice dwóch
największych klubów sportowych MKS Polonia Przemyśl i KS Czuwaj Przemyśl. Głos zabrali Posłowie na
Sejm Marek Rząsa i Piotr Tomański oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Robert Choma w
swoim wystąpieniu wspomniał pamięć walczących o niepodległość tych których już nie ma wśród nas, ale
i o młodym, współczesnym pokoleniu „Kolumbów” którzy rozsiani są po całym świecie. Zaapelował do
parlamentarzystów o podejmowanie działań, które spowodują iż powrócą oni do Polski, aby wspólnie
budować i brać odpowiedzialność za Przemyśl, za Ojczyznę. Okolicznościowy program artystyczny
przygotowali Harcerze „Czarnej Trzynastki”. Po odczytaniu Apelu Poległych i salwie honorowej przybyłe
delegacje złożyły wieńce i kwiaty w hołdzie uczestnikom walk o niepodległość Polski.
W uroczystości tej wzięli udział także przedstawiciele ZŻWP w Przemyślu: Zbigniew Łąka, Tadeusz
Dec, Jan Starzak, Eugeniusz Tamaka, Zdzisław Welszyng, Jan Ostrowski, Zbigniew Zembrzuski i inni.
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LIGA STRZELECKA

W dniach 16.10.2013r. i 14.11.2013r. na obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza odbyły się dwie edycje Ligii Strzeleckiej. Uczestniczyli strzelali
z karabinka pneumatycznego 10 starzałam próbnymi i 10 strzałami ocenianymi oraz z pistoletu
laserowego. W tych edycjach udział wzięło 30 i 32 zawodników. W drugiej edycji najlepszy okazał się
Zbigniew Sebzda wynikiem 97 pkt, który rokrocznie wygrywa całą edycję Ligii. Drugie miejsce zajął Piotr
Gniwek z wynikiem 95 pkt, a trzecie miejsce Józef Gruszka 94 pkt. Średni wynik jaki uzyskali zawodnicy
może budzić podziw – wyniósł 88,4 punktu ! W trzeciej edycji wygrał Zdzisław Welszyng, który uzyskał
wynik 96 pkt, przed Zbigniewem Sebzdą (95 pkt) i Jerzym Kruczkiem (93). Średni wynik jaki uzyskali
zawodnicy w trzeciej edycji to 83 pkt.
Po trzech konkurencjach w tzw. Trójboju pierwsze miejsce z trzypunktową przewagą zajmuje
Zbigniew Sebzda (287 pkt), drugie miejsce zajmuje Zdzisław Welszyng z wynikiem 284, a trzecie miejsce
Wacław Kabała z wynikiem 280 pkt. W tym sezonie zmieniła się czołówka w porównaniu z latami
poprzednimi (oprócz 1 miejsca). Przebojem do czołówki wdarli się Zdzisław Welszyng, Wacław Kabała
i Jerzy Kruczek, którzy wyparli Piotra Gniwka, Józefa Guściorę i Józefa Bojarskiego, którzy w latach
poprzednich zajmowali czołowe miejsca. Oczywiście jest to dopiero początek sezonu i wszystko jeszcze
może się zdarzyć !
OBSADA SĘDZIOWSKA:
Kierownik Zawodów
Sędzia Główny Zawodów
Sedzia Główny Strzelań
Biuro Obliczeń

– Zbigniew ŁĄKA
- Zbigniew SEBZDA
- Eugeniusz TAMAKA
- Zdzisław WELSZYNG
ZbiZem
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WYNIKI PO TRZECH EDYCJACH
M-ce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwisko i Imię

Klas

Kpn

Plas

19.09.2013 16.10.2013 14.11.2013

SEBZDA Zbigniew
WELSZYNG Zdzisław
KABAŁA Wacław
KRUCZEK Jerzy
GNIWEK Piotr
GRUSZKA Józef
OKOCZUK Cezary
TAMAKA Eugeniusz
GUŚCIORA Józef
WALIS Henryk
MUSZ Janusz
BOJARSKI Józef
LACH Krzysztof

95
97
96
92
90
92
89
87
92
88
95
91
90

97
91
93
93
95
94
91
92
90
89
91
93
90

95
96
91
93
91
86
92
90
86
91
80
81
80

14 ZEMBRZUSKI Zbigniew
15 WIŚNIEWSKI Piotr

87
88

90
90

82
80

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

88
86
81
86
85
79
80
86
78
79
74
70
68
70
87
80

89
89
88
88
87
85
84
87
83
82
85
85
78
76
81

80
81
87
80
81
80
79
70
80
79
80
81
80
53

KĘPCZYŃSKI Stanisław
ŁĄKA Zbigniew
STANISŁAWEK Tadeusz
DEC Tadeusz
PIOTROWICZ Maciej
KOZA Józef
JANDECZKO Władysław
OSTROWSKI Jan
WIĘCH Wiesław
BARAN Marian
STARZAK Jan
PILCH Tadeusz
KOWALIK Norbert
ŚWIEC Adam
KOWALCZYK Jerzy
DODA Daniel
DOBROWOLSKI Tadeusz
ROGAL Tomasz
PALICH Adam

79
90

89
88
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287
284
280
278
276
272
272
269
268
268
266
265
260
259
258
257
256
256
254
253
244
243
243
241
240
239
236
226
199
168
159
90
89
88
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KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Lp.

1
2
3
4
5
6

DRUŻYNA

ZPS Oddział 39 P-śl
ZE SG
KOŁO Nr 1
KOŁO Nr 2
KOŁO Nr 4
KOŁO Nr 3

RAZEM
Klas

RAZEM
Kpn

RAZEM
Plas

TRÓJBÓJ

472
453
439
452
417
440

467
449
459
457
435
359

465
447
432
420
401
423

1404
1349
1330
1329
1253
1222

SKRÓTY:
Karabin laserowy
Karabin pneumatyczny
Pistolet laserwoy

- Klas
- Kpn
- Plas

Opracowanie: ppłk Zbigniew Sebzda

IV Edycja Ligii Strzeleckiej odbędzie się 19 grudnia 2013 roku na
obiektach BiOSG z karabinka laserowego i wyniki z tej edycji zostaną
zamieszczone w kolejnym numerze kwartalnika Aktualności Związkowe.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie zamieszczane są
aktualne wyniki na bieżąco oraz szczegółowy Komunikat Klasyfikacyjny z
każdej edycji.
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Z życia kół
KOŁO NR 3

Żołnierski Marsz Pamięci

W dniu 5 listopada 2013 roku Zarządy Kół: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 3 (WOP)
i Koła Nr 1 Terenowej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale SG zorganizowały Żołnierski
Marsz Pamięci po przemyskich cmentarzach, na których
pochowani zostali żołnierze WOP i funkcjonariusze Straży
Granicznej.
W marszu tym Zarząd Rejonowy Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował wiceprezes
kol. Jan STARZAK, który był długoletnim żołnierzem
Bieszczadzkiej Brygady WOP.
Delegacji Koła Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG
przewodniczył Tadeusz DOBROWOLSKI, a Kołu Nr 3
ZŻWP Zdzisław WELSZYNG pomysłodawca i organizator
tego marszu.
Żołnierski Marsz Pamięci rozpoczął się od
pomnika poległych Żołnierzy WOP, który znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej. Następnymi przystankami były Cmentarze Wojskowy i Komunalny w Przemyślu, w Krównikach
i Zasański, na którym zakończyliśmy odwiedzanie grobów naszych kolegów, których nie ma już wśród nas.
Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że był to trafiony pomysł, który przyniósł wiele wspomnień
i refleksji. Uczestnicy zadeklarowali już udział w roku 2014.
Przy tej okazji organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które udzieliły
wsparcia i pomogły przy organizacji tego pierwszego Żołnierskiego Marszu Pamięci.

Tekst i zdjęcia Zdzisław WELSZYNG
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Święto Niepodległości w Bieszczadzkim Oddziale SG
13 listopada w komendzie
Bieszczadzkiego
Oddziału
SG
w Przemyślu odbył się uroczysty
apel z okazji 95. Rocznicy
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
Z
tej
to
okazji zostały
wręczone
odznaczenia, wyróżnienia i awanse
na kolejne stopnie służbowe.
Uroczystość zaszczycili m.in.:
Jarosław Drozd - Konsul Generalny
RP we Lwowie Aleksander Baczyk Konsul
Honorowy
Ukrainy
w Przemyślu,
Wiceprezydent
Przemyśla Wojciech Błachowicz,
Starosta Przemyski Jan Pączek,
przewodniczący Rady Powiatu
Przemyskiego Ryszard Adamski, przewodniczący Rady Miasta Przemyśl Jan Bartmiński oraz podkarpaccy
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Policji, Służby Celnej, Wojska, Straży Pożarnej,
Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskie, Służby Więziennej.
W uroczystości tej na zaproszenie Komendanta Oddziału udział wzięli przedstawiciele organizacji
emeryckich działających przy BiOSG w osobach Jan Ostrowski, Tadeusz Dobrowolski i Zdzisław Welszyng.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Oddziału, wysłuchaniu hymnu
państwowego i wystąpieniu Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemara
Skarbka.
Następnie głos zabrali: Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i Wiceprezydent Przemyśla
Wojciech Błachowicz, którzy bardzo wysoko ocenili pracę, służbę funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej na Podkarpaciu.
Kolejnym punktem uroczystości było
odczytanie postanowień o odznaczeniach,
wyróżnieniach i awansach oraz ich wręczenie.
Na wniosek Koła Nr 3 Prezydium
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego wyróżniło Medalem „XXX - lecia
ZŻWP – Zawsze Wierni Ojczyźnie” zastępcę
Komendanta BiOSG płk SG Roberta Rogoza.
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym
i awansowanym – gratulujemy, a Panu
Komendantowi
BiOSG
dziękujemy
za
zaproszenie na uroczystości.
Tekst: Zdzisław Welszyng
Foto: Adam Kruk
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Z życia ZG ZŻWP
70. Rocznica Bitwy pod Lenino
W dniu 10 października 2013 r. pod Pomnikiem Kościuszkowców na warszawskiej Pradze, z okazji
70. rocznicy bitwy pod Lenino, odbyła się uroczystość składania wiązanek kwiatów. Uroczystość
uświetniła wojskowa asysta honorowa 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
(dziedziczącej tradycje bojowe 1 DP im. T. Kościuszki), poczty sztandarowe: Koła nr 28 Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego im. T. Kościuszki oraz okolicznych szkół średnich.
Pomnik Kościuszkowców upamiętnia próby niesienia pomocy
powstaniu warszawskiemu podejmowane przez żołnierzy 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zlokalizowany jest u zbiegu ulic
Wybrzeże Helskie i Okrzei przy wlocie do Portu Praskiego w dzielnicy
Praga Północ w Warszawie. Autorem projektu pomnika jest żołnierz
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i 1 batalionu 2 PP Legionów AK
„Nurta” Andrzej Kasten ps. „Zulejka”.
Akt erekcyjny pod pomnik wmurowano 7 października 1983
w ramach 40. rocznicy powstania Wojska Polskiego. Odsłonięcie pomnika
nastąpiło 17 stycznia 1985 w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy.
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli m. in.: przedstawiciele władz
dzielnicy Warszawa-Praga Północ, dowództwo 1 WBPanc, uczestnicy
bitwy pod
Lenino,
kombatanci,
przedstawiciele stowarzyszenia Rodzina
Kościuszkowska, przedstawiciele Zarządu
Głównego ZŻWP z Prezesem Związku gen.
dyw. Franciszkiem Puchałą, delegacja Koła nr
28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki w składzie:
prezes koła - płk Zdzisław Kendziorek,
honorowy prezes koła - płk Bogdan Ferenz
oraz płk Kazimierz Michalski - kombatant,
żołnierz 2 pal 2 DP - kawaler Krzyża
Walecznych,
przedstawiciele
innych
stowarzyszeń i młodzieży.
Tekst i zdjęcia płk Henryk Budzyński

Obchody pod Lenino
W dniu 12 października 2013 r. w na polskim cmentarzu wojennym w białoruskiej miejscowości
Lenino odbyły się obchody 70 rocznicy chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Organizatorami byli Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Kombatantów RP
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i Byłych Więźniów Politycznych, którzy zorganizowali wyjazd do Lenino pociągiem specjalnym około 100
przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, żołnierskich Związku Sybiraków i in. Między wyjeżdżającymi
obecnych było 4 uczestników bitwy, w tym płk Bolesław Szczepaniak - członek koła nr 28 im. Tadeusza
Kościuszki ZŻWP. Wśród uczestników uroczystości obecni byli: kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych min. Jan Stanisław Ciechanowski, przedstawiciel Prezydenta RP Waldemar
Strzałkowski, senator Wiesław Kilian, 1. zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Anatol Wojtan,
dowódca garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński, przedstawiciele sił zbrojnych Białorusi oraz
miejscowe społeczeństwo.
Wojskową asystę honorową zapewniły kompanie reprezentacyjne Wojska Polskiego oraz Sił
Zbrojnych Białorusi.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., którą odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef
Guzdek. W przejmującej, trafiającej do wszystkich uczestników uroczystości homilii bp. Guzdek
powiedział: „Dziś stajemy na cmentarzu wojennym pod Lenino, gdzie spoczywają żołnierze 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki polegli w walce z niemieckim okupantem. Prosimy Boga o
miłosierdzie i nagrodę życia wiecznego dla nich i ich towarzyszy broni, którzy polegli na szlaku bojowym
wiodącym spod Lenino do Berlina. Wspominamy tysiące polskich żołnierzy, którzy krwią znaczyli drogę
do wolnej Polski. Pokonując strach i obawę o własne zdrowie i życie chcieli zatknąć biało-czerwony
sztandar na gruzach Berlina”.
Podkreślił, że armia polska powstająca w ZSRR składała się z Polaków, którzy po 17 września 1939
roku zostali wywiezieni w różne miejsca, w głąb Związku Radzieckiego. Przypomniał, że to właśnie z tej
rzeszy tułaczy, na mocy układu
Sikorski-Majski utworzona została
armia
Władysława
Andersa,
ewakuowana później na Bliski
Wschód. Nie wszyscy do niej
zdążyli. Dostrzegli Oni szansę na
wyjście z obozów pracy, białych
krematoriów północy, Kołymy,
kopalń Workuty i z lasów
syberyjskiej tajgi przez wstąpienie
do armii polskiej formowanej
w Sielcach nad Oką. Chcieli wracać
do swych kresowych miast,
miasteczek i wiosek. Stwierdził, że
w ich żyłach płynęła polska krew,
a serca pałały takim samym
pragnieniem wyzwolenia Ojczyzny jak tych, którzy zdążyli do armii Andersa. Podkreślił, że wielu żołnierzy
wracających ze Związku Radzieckiego śladem kościuszkowskim, swe najgłębsze motywacje do poświęcenia
i walki o wolność czerpało z wiary.
Powiedział, że w muzeum ordynariatu polowego, które mieści się w podziemiach katedry polowej
w Warszawie, znajduje się wiele eksponatów świadczących o tym, że żołnierzom polskiej armii na szlaku
spod Lenino towarzyszyli księża kapelani.
Po mszy słowa modlitwy za poległych odmówili bp Mirosław Wola, naczelny ewangelicki kapelan
wojskowy oraz ks. Michał Dudicz, kanclerz prawosławnego ordynariatu wojskowego, a także duchowny
wspólnoty muzułmańskiej w Polsce.
Bardzo dobrze przyjęto wystąpienie ministra Jana Ciechanowskiego oraz wystąpienia
gospodarzy.
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Po mszy odbył się apel poległych, a przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Po uroczystości
w centrum Lenino odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych żołnierzy Armii Radzieckiej,
a następnie złożono kwiaty na wspólnej mogile żołnierzy Armii Radzieckiej i Polskiej. Obchody zakończyły
się przy mauzoleum polsko-radzieckiego braterstwa broni. Gospodarze przyjęli nas niezwykle serdecznie.
Szkoda, że do tego przyjęcia nie dopasowali się niektórzy polscy oficjele, ale o tym w tradycyjnym wydaniu
„Głosu Weterana i Rezerwisty”.
Tekst i zdjęcia płk Henryk Budzyński

SLD: Niech Sejm uczci 70. rocznicę bitwy pod Lenino
Dotychczasowe obchody to za mało. Sejm powinien przyjąć specjalną uchwałę twierdzą posłowie Sojuszu.
Jednym z inicjatorów przyjęcia przez Sejm uchwały jest Tadeusz Iwiński. Poseł SLD uważa, że
ubiegłotygodniowe obchody 70. rocznicy bitwy pod Lenino miały zbyt niską rangę. Tymczasem - jak
tłumaczył - ci wszyscy kombatanci odchodzą. - Dlatego jest prawdopodobnie, że jest to ostatnia okrągła
rocznica, kiedy możemy oddać hołd również bohaterom bitwy pod Lenino - oświadczył Iwiński.
Według niego, w specjalnej uchwale Sejm powinien wyrazić swój sprzeciw wobec dzielenia tych, którzy
walczyli na Wschodzi i tych, którzy walczyli na Zachodzie. - Nie da się zważyć, ani zmierzyć, który
wysiłek był większy. Oni wszyscy walczyli o niepodległą Polskę - podkreślił poseł Sojuszu.
W najbliższą sobotę Sojusz organizuje w Sejmie konferencję na temat bitwy pod Lenino z udziałem
kombatantów, weteranów bitwy.
W zeszłym tygodniu 70. rocznicę bitwy uczczono w Lenino (wschodnia Białoruś) mszą świętą;
później złożono wieńce na tamtejszym polskim cmentarzu wojskowym. W uroczystościach,
zorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz władze obwodu
mohylewskiego, wzięła udział 200-osobowa delegacja z Polski na czele z szefem Urzędu Janem
Stanisławem Ciechanowskim, a także przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz białoruskich. Był też
ambasador RP na Białorusi Leszek Szerepka.
Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/958922,SLD-niech-Sejm-uczci-70-rocznice-bitwy-pod-Lenino

KOMBATANCI W SEJMIE
19 października 2013 r. w Sejmie odbyło się spotkanie
kierownictwa
Sojuszu
Lewicy
Demokratycznej
z przedstawicielami środowisk kombatanckich i żołnierskich.
Okazją była 70. rocznica bitwy, którą w dniach 12-13
października 1943 r. stoczyła 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki pod Lenino. W spotkaniu wzięli udział dwaj
uczestnicy bitwy: płk Tadeusz Makarewicz i płk Bolesław
Szczepaniak.
Przewodniczący SLD Leszek Miller przypomniał, że
obecne prawicowe władze przeszły obojętnie przy okazji 70.
rocznicy bitwy. Prezydent Komorowski, który zawsze jest
skłonny spotykać się z kombatantami, wręczać odznaczenia
państwowe, tym razem zachował pełne obojętności milczenie.
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Leszek Miller przypomniał, że data bitwy, 12 października 1943
roku, przeszła do historii, jako dzień, w którym do walki z hitleryzmem
weszła 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. „W tym dniu
rozpoczął się powrót do Polski tych młodych chłopców i młodych dziewcząt,
którzy stawili się na wezwanie ojczyzny i którzy przeżyli swój chrzest
bitewny pod Lenino” – stwierdził. Zaapelował, by nie pomniejszać chwały
polskiego żołnierza, nie kierować się koniunkturalnymi przesłankami i nie
wykorzystywać jej do bieżącej walki politycznej. „Trzeba odrzucić w tej sprawie fałsz i kierowanie się
pozamerytorycznymi względami. Krew polskich żołnierzy przelana na frontach II wojny światowej jest tyle samo
warta niezależnie, czy szli ze wschodu, czy z zachodu. Rzeczpospolita jest im winna najwyższy szacunek”.
Zabierając głos, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Franciszek Puchała zauważył,
że obecnie deprecjonuje się znaczenie bitwy pod Lenino, a także generalnie zasług 1. Dywizji Piechoty.
Przypomniał, że obecna zachodnia granica Polski jest m. in. skutkiem czynu bojowego żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska
Polskiego. Sprzeciwił się dzieleniu kombatantów na lepszych i gorszych. „My, żołnierze, emeryci, renciści,
kombatanci, weterani uważamy, że wszystkim polskim żołnierzom walczącym na wielu frontach II wojny
światowej należą się słowa uznania, szacunek i nasza dozgonna wdzięczność. Nie wolno dzielić żołnierskiej krwi
według jakichkolwiek kryteriów” – powiedział Prezes Związku.
Gen. dyw. Franciszek Puchała wręczył Leszkowi Millerowi Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego”. SLD chce, by 70. rocznicę bitwy uczcił Sejm na najbliższym, rozpoczynającym
się we wtorek posiedzeniu. W piątek złożono u marszałek Ewy Kopacz projekt w tej sprawie, w którym m.in.
czytamy: „Sejm RP oddaje hołd wszystkim żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego. Ich szlak bojowy wiódł

spod Lenino, poprzez przełamanie Wału Pomorskiego, wyzwolenie Kołobrzegu, forsowanie Odry, aż do
Berlina…… Sejm RP przeciwstawia się próbom dzielenia i różnicowania wysiłku kombatantów w
zależności od tego, w jakich formacjach walczyli podczas II wojny światowej. Wszyscy kombatanci –
niezależnie od tego, czy do Polski szli z Zachodu, czy ze Wschodu – zasługują na równy szacunek”.

płk Henryk Budzyński
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Nowy Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Inspektor Zdzisław CZARNECKI

Insp. Zdzisław CZARNECKI został wybrany Prezydentem Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP w trakcie posiedzenia Zarządu Federacji, które odbyło
się 24 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115.
zgodnie z postanowieniami § 23 pkt. 3 Statutu Federacji wybór nowego
Prezydenta Federacji podyktowany został faktem, że dotychczasowy Prezydent
Federacji gen. dyw. Adam Rębacz złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji
Prezydenta oraz z udziału w pracach władz naczelnych Federacji.
Insp. Zdzisław CZARNECKI urodził się 10 listopada 1955 r. w Rzeszowie. Służbę w Milicji Obywatelskiej
podjął w 1976 roku. Do roku 1987 służył w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie, a następnie w jednostkach organizacyjnych KGMO i KGP.
Służbę zakończył w 2002 roku na stanowisku dyrektora Biura Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
MSWiA. Po przejściu w stan spoczynku podjął aktywną pracę społeczną, jako sekretarz Zarządu Głównego
SEiRP IV kadencji.
W latach 2006-2010 był prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb
Mundurowych. Inicjator i współzałożyciel Federacji Służb Mundurowych RP, a do 2010 r. wiceprezydent
Federacji. Zaangażowany w sprawy emerytów i rencistów policyjnych. Upowszechnia problematykę
bezpieczeństwa publicznego i integrację środowiska policyjnego.
W trakcie pełnienia funkcji Prezesa SEiRP kierował cały swój wysiłek na sprawne działanie Zarządu
Głównego. Na własną prośbę zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji prezesa ZG.
Za aktywną służbę i pracę społeczną na rzecz „seniorów policji” wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.
in. Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższymi odznaczeniami i dyplomami uznania SEiRP. Jest honorowym
prezesem Zarządu Głównego SEiRP i nadal aktywnie uczestniczy w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.
Od 2010 roku członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
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Z Regionu ...
Spotkanie poprzedzające otwarcie nowego przejścia granicznego w Budomierzu.
Autor: Rzecznik Prasowy BiOSG

15 listopada, w nowo wybudowanym przejściu granicznym w Budomierzu miało miejsce spotkanie
Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej z Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej
Administracji Państwowej Wiktorem Szemczukiem. Celem spotkania było zapoznanie ukraińskiej delegacji
z infrastrukturą oraz omówienie pozostałych kwestii dotyczących daty otwarcia i funkcjonowania nowo
powstałego przejścia granicznego z Ukrainą w Województwie Podkarpackim.
Równocześnie, służby graniczne i celne obu państw
podpisały dokumenty zatwierdzające technologię odpraw
granicznych i regulamin jego funkcjonowania. Ze strony
polskiej Straży Granicznej dokumenty podpisywał
Pełnomocnik Graniczny RP odcinka Bieszczadzkiego - płk
SG Waldemar Skarbek, ze strony ukraińskiej Pełnomocnik Graniczny UA odcinka Lwowskiego płk O.W.
Adamczuk. Zgodnie z procedurą, dokumenty podpisali
także przedstawiciele polskiej i ukraińskiej Służby Celnej i
Zakładu Obsługi Przejść Granicznych.
Już od początku grudnia, obie służby graniczne będą
odprawiać podróżnych w jednym miejscu, po polskiej stronie, w Budomierzu. Podobne rozwiązanie
infrastrukturalne funkcjonuje w Krościenku.
Nowe przejście graniczne Budomierz-Hruszew będzie czwartym (drogowym) przejściem z Ukrainą
na Podkarpaciu po Medyce, Korczowej i wspominanym wyżej Krościenku. Powstało ono z myślą o stale
wzrastającym ruchu granicznym z Ukrainą. Aktualnie, w ciągu doby, granicę przekracza ok. 35 tysięcy
podróżnych. Przejście graniczne będzie funkcjonowało całodobowo. Jest ono dostosowane do
dokonywania odpraw ruchu samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych do 3,5 tony. W przyszłości,
przewiduje się rozszerzenie ruchu ciężarowego pojazdów o masie do 7,5 tony.

2 grudnia Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wraz z
Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Olkiem Sało
powitała gości zgromadzonych na uroczystym otwarciu nowego, polsko-ukraińskiego
przejścia granicznego w Budomierzu na Podkarpaciu.
Nowo otwarte przejście jest czwartym przejściem drogowym na Podkarpaciu, a siódmym na
polsko-ukraińskiej granicy państwowej.
W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz rządowych i
samorządowych oraz przedstawiciele służb granicznych obu sąsiadujących ze sobą krajów.
Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne Budomierz-Hruszew jest w całości zlokalizowane
po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby
graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej,
fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.
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PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W Rzeszowie 17 listopada 2013 roku w asyście przedstawicieli MON, uroczyście odsłonięto
pomnik pułkownika Łukasza Cieplińskiego oraz sześciu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
"Wolność i Niezawisłość" - Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego Jana
Wątrobę w Bazylice Wniebowzięcia NMP OO. Bernardynów. Następnie przemaszerowano na skwer przy zbiegu ulic
Ł. Cieplińskiego i S. Moniuszki, gdzie umiejscowiono pomnik. Główną część pomnika stanowi postać Łukasza
Cieplińskiego, któremu towarzyszy sześć popiersi członków IV Zarządu Win: Adama Lazarwicza, Franciszka
Błażeja, Józefa Batorego, Karola Chmiela, Mieczysława Kawalca i Józefa Rzepki oraz symbole Armii Krajowej, WiN,
Polski Walczącej. Jego autorem jest Karol Badyna z Krakowa. Natomiast projekt zagospodarowania placu wokół
pomnika opracował rzeszowski architekt Roman Orlewski.
Gości oraz mieszkańców Rzeszowa na skwerze przed pomnikiem powitał Wojciech Buczak –Prezes
Stowarzyszenia „Komitet Społeczny Budowy Pomnika Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie”.
W uroczystości udział wzięły rodziny żołnierzy IV Zarządu Głównego „WiN”, fundatorzy pomnika,
parlamentarzyści, przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawiciele
wojska wraz z dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Wojciechem Kucharskim i mieszkańcy
Rzeszowa. Ministra Obrony Narodowej reprezentowali: Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności płk Jerzy Nędzi oraz ppłk Wojciech Łęcki.

„Panie Pułkowniku Łukaszu Ciepliński, oto nadeszły dni których oczekiwałeś, pisząc w celi śmierci jedne ze
swych ostatnich słów. Sny niespełnione powstają z mogiły, dni drogiej idei stają mocarne, wasze ofiary nie poszły na
marne”- powiedział w swym przemówieniu cytując płk Cieplińskiego Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz
Kamiński, który również wziął udział w uroczystości.
Odsłonięcia pomnika dokonały rodziny członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wraz z
przedstawicielami fundatorów. Główny element pomnika-postać Łukasza Cieplińskiego odsłonił ks. infułat Józef
Sondej. Rówieśnik płk Cieplińskiego, były kapelan Armii Krajowej.
Przedstawicielom rodzin wręczono pośmiertne awanse na wyższe stopnie wojskowe, przyznane przez
ministra Tomasza Siemoniaka dla siedmiu żołnierzy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „WiN”, zamordowanych
1 marca 1951 roku.
Autor. kpt. Konrad Radzik
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Z OSTATNIEJ CHWILI
Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową - 22.11.2013
Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za
projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się
od głosu).
Podczas burzliwej debaty nad projektem ścierały się różne poglądy i wizje przyszłości
ogrodów. Ostatecznie jednak udało się osiągnąć kompromis, w wyniku którego przyjęta została
ustawa w pełni zabezpieczająca prawa działkowców. Zgodnie z przyjętymi dziś zapisami Związek
zachowa prawa do gruntów, działkowcy zachowają zwolnienia z podatków, a ogrody będą mogły
dalej istnieć.
Przez wiele miesięcy punktem spornym pozostawał zapis dot. uwłaszczenia. W wyniku
kilkakrotnych spotkań prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z posłami
Platformy oraz premierem Donaldem Tuskiem udało znaleźć się kompromisowe rozwiązanie. W
konsekwencji tego Sejm przyjął zapis, zgodnie z którym sprawa uwłaszczenia uregulowana zostanie w
odrębnej ustawie.
Eugeniusz Kondracki uważa, że rozwiązanie sprawy uwłaszczenia w odrębnej ustawie daje nadzieję, że
opracowane przepisy będą konstytucyjne i nie będzie podstaw do zaskarżenia ich do Trybunału
Konstytucyjnego. Aby tak się stało temat ten musi zostać skonsultowany zarówno z samorządami i
organizacjami samorządowymi, jak i z działkowcami.
„Intencją uwłaszczenia powinno być zabezpieczenie praw działkowców, a nie ich uszczuplenie. Dlatego
Związek deklaruje współpracę ze wszystkim, którzy podejmą ten temat i zechcą przygotować dobrą ustawą
uwłaszczeniową, która nie tylko wyrazi interes działkowców, ale również zachowa ideę ogrodnictwa
działkowego, jako platformy służącej działkowcom i całemu społeczeństwu” – deklaruje Prezes Eugeniusz
Kondracki i podkreśla, iż cieszy go stanowisko Platformy Obywatelskiej, zdaniem której uwłaszczeniem
powinni objęci być wszyscy działkowcy.
W wyniku kompromisu PZD zgodziło się, aby w nowej ustawie znalazł się zapis, zgodnie z którym w
ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zarządy ogrodów działkowych będą musiały
obowiązkowo zwołać zebranie wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w
ogólnopolskim stowarzyszeniu, w jakie przekształci się PZD, czy też będą chcieli się od niego
odłączyć.
„Potwierdzam, że jest to dobre rozwiązanie prawne, realizujące intencje Trybunału Konstytucyjnego, a
ponadto jest to zgodne z Konstytucją RP. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to sami działkowcy,
którzy są solą ogrodów, będą mogli zadecydować o tym, gdzie chcą przynależeć i jak ma być zarządzany
ich ogród” – mówi Eugeniusz Kondracki.
Środowisko działkowców cieszy fakt, że ustawa została przyjęta przez Sejm i jest realna szansa na
uchwalenie jej w wyznaczonym przez TK terminie. W napływających masowo do KR PZD listach
wyrażają nadzieję, że także Senat i Prezydent RP Bronisław Komorowski poprą ustawę, za którą
opowiedziało się blisko milion obywateli, a także posłowie wszystkich ugrupowań politycznych.
Źródło: http://pzd.pl/ (www.pzd.pl )
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WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2014
W przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie 2,14 proc. – wynika z rozporządzenia
Ministerstwa Pracy. To oznacza, że seniorzy dostana na rękę średnio o 35 zł miesięcznie więcej.
Wysokość emeryckich podwyżek stała się kością niezgody między rządem a związkami zawodowymi. To właśnie na
forum Komisji Trójstronnej, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związkowców i pracodawców –
ustalana jest m.in. wysokość waloryzacji rent i emerytur.
Wysokość emeryckich podwyżek zależy od
wzrostu cen (czyli inflacji) oraz wzrostu płac
(co najmniej 20 proc. tego wskaźnika) – czyli
2,14 proc. Związki zawodowe chciały, by
emerytury podnieść o inflację i o aż 50 proc.
wskaźnik wzrostu płac. Gdyby na tę propozycję
zgodził się rząd, emerytury wzrosłyby o 2,5 proc.
Dużo? Tak twierdzi rząd. I tłumaczy: w budżecie
w tej chwili na taką podwyżkę nie ma pieniędzy.
Dlatego zamiast 2,5 proc., emerytury wzrosną
tylko o ustawowe minimum – czyli 2,14 proc.–
Każde zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1
pkt procentowego to dodatkowy koszt w skali 10
miesięcy 2014 r. w kwocie ok. 166 mln zł –
wylicza skrupulatnie resort pracy. Czyli na
wyższą waloryzacje musiałby znaleźć dodatkowe 600 milionów złotych. Czy byłoby trudno? Tyle w zeszłym roku
pochłonęły nagrody dla wszystkich urzędników służby cywilnej! Te 2,14 proc. podwyżki to bardzo mało. Musimy
jednak pamiętać, że to tylko prognoza niezbędna do tego, by przygotować plan wydatków państwa na przyszły rok.
Ostateczny wskaźnik przyszłorocznych podwyżek poznamy na początku 2014 roku. Można jednak tylko
zaciskać kciuki, by tym razem wyliczenia rządu okazały się trafne. Przypomnijmy, w zeszłym roku z rządowych
prognoz wynikało, że renty i emerytury wzrosną o 4,4 proc. Z powodu kryzysu, wolniej rozwijającej się gospodarki
(a w związku z tym niższej inflacji i niższego wzrostu płac), ostateczna wysokość emeryckich podwyżek wyniosła
tylko 4 proc.
ŹRÓDŁO: WWW.FAKT.PL
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