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Każda pora roku jest pełna radości
Lecz wiosna bywa ostoją miłości.
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Trudniej o świadczenia
pielęgnacyjne

Elementem planu reform na 2012 r. jest m.in.
wprowadzanie bardziej restrukcyjnych zasad
przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.
W związku ze znaczącym wzrostem liczby
wypłacanych świadczeń, rząd chce podzielić osoby,
które mogą się ubiegać o świadczenia pielęgnacyjne
na dwie grupy.
• Pierwszą będą stanowić rodzice opiekujący się
niepełnosprawnym dzieckiem. W ich przypadku
wsparcie nie będzie uzależnione od poziomu
dochodów osiąganych przez członków rodziny, a
wysokość świadczenia będzie podwyższona z 520,zł. do 620,- zł.
• Dla drugiej grupy będzie wprowadzane kryterium
dochodowe. Będą to osoby obciążone obowiązkiem
alimentacyjnym np.; córka zajmująca się dwojgiem
niepełnosprawnych rodziców lub wnuczka
opiekująca się niesamodzielną babcią. Wysokość
świadczenia-583,-zł. miesięcznie w przeliczeniu na
osobę przy dochodzie w rodzinie.

Rejestr testamentów
Już od października 2011 r. prowadzony jest przez
Krajową Izbę Notarialną rejestr testamentów
( NORT). Spisując testament u notariusza lub
pisząc go własnoręcznie można poprosić o wpisanie
do rejestru informacji o jego sporządzeniu
( własnoręczny testament trzeba
złożyć do
depozytu notarialnego). Dzięki temu rodzina
odnajdzie w bazie danych informację o istnieniu
testamentu i miejscu jego przechowywania
w każdej kancelarii w kraju. Informacje o istnieniu
testamentu można uzyskać jedynie po śmierci
spadkodawcy. Koszt takiego sprawdzenia to 100150,- zł.
Podstawa prawna: uchwała KRN Nr VII /46/2011
o utworzeniu i funkcjonowaniu NORT

Umowy na czas określony
Od stycznia 2012 r. ponownie obowiązuje przepis
Kodeksu Pracy, który mówi, że zawarcie trzeciej
umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne
w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę
na czas nieokreślony.

Warunek: przerwa między rozwiązaniem kolejnej
umowy o pracę nie może być dłuższa niż miesiąc.
Podstawa prawna:ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw z
1.07.2009 r oraz art..251 Kodeksu Pracy.

Od 1 stycznia 2012 r zaległy urlop wypoczynkowy
będzie można wykorzystać do września
następnego roku.
Od 1 stycznia 2012 r. wydłużeniu o dwa
tygodnie ulega dodatkowy ( fakultatywny)
urlop macierzyński.
Ojcowie mogą skorzystać z 2 tygodni urlopu
tacierzyńskiego - do ukończenia przez
dziecko roku. Tego urlopu nie można dzielić.

Umowa z deweloperem
Od 29 kwietnia 2012 r. osoby kupujące
mieszkania od dewelopera mają być lepiej
chronione.
Deweloperzy będą musieli wpłacać pieniądze,
które otrzymają od klientów z tytułu zakupu
mieszkania lub domu do banku na specjalny
rachunek powierniczy. Bank ma kontrolować, czy
kolejne etapy budowy są właściwie realizowane.
Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, będzie musiał
wstrzymać wypłatę pieniędzy deweloperowi. Taki
zapis ma chronić klientów przed utratą
pieniędzy, a w razie upadłości dewelopera
pieniądze z rachunku powierniczego wypłacone
będą najpierw klientom, dopiero potem innym
wierzycielom. Nowe przepisy nakazują, by umowa
przedwstępna z deweloperem zawsze zawierana
była w formie aktu notarialnego. Koszty poniosą
po połowie klient i deweloper.
Na żądanie klienta przed podpisaniem umowy
deweloper będzie musiał przekazać prospekt z
danymi dot. inwestycji i swojej sytuacji prawnoekonomicznej.
Podstawa prawna: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16.09.2011 r.

Informacje
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Z archiwum PZERiI
to już 50-ty numer...

Informator pt. “Nasze Sprawy” ukazuje się co dwa miesiące pod redakcją zespołu PZERiI. Pierwszy
numer ukazał się w 2004 r. w kolorze czarno-białym. Drukowanie informatora odbywało się sposobem
chałupniczym. Na początku powstawał tekst, który był powielany na kserokopiarce i kompletowany
w siedzibie Związku. Kolejno urozmaicaliśmy tematykę i stronę graficzną. Udoskonaleniu podlegał sposób
wydawania informatora. Dzisiaj w całości opracowany informator łącznie z szatą
graficzną
przekazujemy do druku do profesjonalnej drukarni. Dzięki sponsorom i ich reklamom “Nasze Sprawy” są
drukowane w kolorze. Informator nabrał ciekawszego wyglądu trafiając do coraz większej liczby
odbiorców. Tematy czerpiemy z różnych źródeł, które są bliskie sprawom związkowym.
Aby urozmaicić tematykę naszego informatora, Redakcja zwraca się do czytelników z prośbą
o ewentualny zakres tematyczny , który chcieliby Państwo znaleźć na jego stronach. Dziękujemy za
życzliwe przyjęcie poszczególnych numerów.
Bardzo dziękujemy Zarządowi Głównemu PZERiI w Warszawie, za słowa uznania. Jesteśmy dumni, że
nasz trud i wkład pracy w publikowaniu informatora “Nasze Sprawy” zostały doceniony.
Zespół Redakcyjny.

Informacja o wczasach zagranicznych w okresie
Wiosna:
wiosennym i jesiennym
we Włoszech od 24.04 - 5.06.2012 r.

Wczasy
W miejscowości Bellaria Igca Marina, 15 km
od Rimini. Wycieczki fakultatywne do; Rzymu,
Wenecji, San Marino i Loreto.

Jesień:

Wczasy w Chorwacji od 3.04-16.04.2012 r.
3 km od Trogiru - wymagany paszport.
Wycieczki fakultatywne; do Dubrownika, Splitu,
Mostaru i Parku Narodowego “Krka”.

Wczasy w Portugalii I turnus brak miejsc
komplet
II turnus; od 5.10-18.10.2012 r.
50 km od
Lizbony Vimeiro w tym: wycieczka do Santa Cruz.
Wycieczki fakultatywne do; Fatimy i Lizbony z
Cristo Rei.

Wczasy w Grecji ( nastąpiła zmiana terminu)
obecnie od 30.04-14.05.20012 r.
- wymagany paszport. Okolice Kartaginy, 80 km
od Salonik. Wycieczki fakultatywne; Meteory,
Olimp, Ateny, Saloniki i wyspa Skiathos.

Wczasy w Hiszpanii od 9.09 - 24.09.2012 r.
w Loret de Mar z noclegami tranzytowymi.
Wyżywienie All Inclusive tzn; 3 posiłki, napoje do
posiłków, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
lody i przekąski.

Zapraszamy na wycieczkę do:
Krakowa, Zakopanego i Słowacji
termin 1.06-6.06.2012 r.

W programie;
- Zwiedzanie Krakowa,
- Wjazd kolejką gondolową pod Łomnicę,
Jaskinię Bielską, kompleks termalny
w Popradzie.
- Wycieczka objazdowa po Zakopanem m.in.

Sanktuarium na Krzeptówkach,kaplica na
Jaszczurówce, spacer po Krupówkach
- Spływ Dunajcem.

Cena; przy 56 osobach ok. 500,- zł.
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Badania i zabiegi, za które nie zapłacisz
Na cytologię możemy zgłosić się bez
skierowania, nie musimy płacić za dobrej jakości
plombę ani rehabilitację po zabiegu
ortopedycznym. To tylko nieliczne usługi, które
należą nam się za darmo.
Mammografia.
Jeśli chcemy wykonać mammografię, w rejestracji
powołujemy się na program: “Wczesne wykrywanie
raka piersi”.
• Kto może zgłosić się bezpłatnie na badania?
Zarezerwowane są dla kobiet dojrzałych, w wieku
50-69 lat, które nie robiły mammografii w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Cytologia.
Zgłaszając się na pobranie cytologii, powinniśmy od
razu zaznaczyć, że chcemy wykonać badanie w
ramach programu: “Profilaktyka raka szyjki macicy”.
• Kto może zgłosić się? Wszystkie kobiety w wieku
25-59 lat, które nie robiły cytologii w ciągu ostatnich
trzech lat.
Spirometria.
Przed badaniem informujemy rejestratorkę, że
spirometrię robimy w związku z ” Programem
profilaktyki chorób odtytoniowych”.
•Kto może się zgłosić?- Osoby powyżej 18 roku
życia, które palą papierosy oraz te, które nie palą,
ale mają 40-65 lat i nie robiły spirometrii w ciągu
trzech lat.
Leczenie stomatologiczne.
Raz w roku możemy zgłosić się na zabieg usuwania
kamienia nazębnego, a trzy razy na przegląd jamy
ustnej. Natomiast kiedy nas boli ząb, lekarz ma
obowiązek go wyleczyć. Od “jedynek” do “trójek”
( górnych i dolnych) przysługują nam białe dobrej
jakości plomby. Pozostałe zęby stomatolog może
wypełnić plombami gorszej jakości, (w kolorze
srebrnym). Lekarz, jeśli to konieczne, powinien
wykonać nam zdjęcie zęba, a w trakcie zabiegu podać
znieczulenie. Nie płacimy również za wyrwanie zęba.
Rehabilitacja.
Zabiegi rehabilitacyjne to takie, które pomagają nam
odzyskać sprawność fizyczną. Najczęściej
potrzebujemy ich, gdy bolą nas stawy czy po
operacjach ortopedycznych. Są to np.
. kinezyterapia, (gimnastyka lecznicza), krioterapia,

elektroterapia i sonoterapia (ultradźwięki).Aby
skorzystać z rehabilitacji bezpłatnie, musimy mieć
skierowanie od lekarza.
Operacja zaćmy.
Nową metodą leczenia zaćmy jest tzw.
Fakoemulsyfikacja. Polega na usunięciu zmętniałej
soczewki oka ultradźwiękami i wszczepieniu nowej.
Ze skierowaniem możemy poddać się operacji
bezpłatnie. Niestety, będziemy musieli poczekać
około roku. Dlatego warto poszukać placówkę,
w której kolejka jest najkrótsza. Wchodzimy na
stronę internetową NFZ. Tam szukamy zakładki
“ Kolejki oczekujących” Wybieramy swoje
województwo i wpisujemy nazwę zabiegu. Wtedy
pojawi się tabelka, w której sprawdzimy, gdzie
wykonują operacje, ile osób jest w kolejce i jak
długo się czeka.
Leczenie jaskry.
W wypadku tej choroby dobre efekty przynoszą
zabiegi laserowe, dzięki którym można zahamować
uszkodzenie nerwu wzrokowego. Jeśli na operację
skieruje nas lekarz, nie musimy za nią płacić. Czas
oczekiwania na zabieg wynosi nawet dwa lata. Zatem,
tak jak w wypadku operacji na zaćmę,trzeba szukać
placówki, w której czeka się najkrócej.W leczeniu
jaskry liczy się każdy miesiąc.
Co może lekarz rodzinny?
Wielu pacjentów uważa, że na badania
specjalistyczne może kierować wyłącznie
specjalista. Tymczasem ma prawo kierować lekarz
rodzinny. W zależności od potrzeb i stanu naszego
zdrowia może zlecić:
• EKG serca
•USG jamy brzusznej
•RTG klatki piersiowej, kręgosłupa, czaszki, zatok,
jamy brzusznej,
• gastroskopię
• kolonoskopię.
Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
stwierdzi, że dalsze leczenie wymaga
przeprowadzenia szerszej diagnostyki, powinien
wypisać nam skierowanie do odpowiedniego
specjalisty.
Źródło:Gazeta Kobieta i życie “Kobieta i zdrowie”.
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Propozycje na śniadanie wielkanocne
Z uwagi na ścisły post, który obowiązywał przed świętami, niedzielny wczesny
poranek oraz wielkanocne śniadanie spożywane w rodzinnym gronie kojarzy się
niezwykle smakowicie. Idealnie przygotowane śniadanie wielkanocne jest dla
gospodyń nie lada wyzwaniem, ze względu nie tylko na swoją
oprawę ale
i wczesną porę.

Krokieciki pieczarkowe.
•O,5 kg pieczarek
•15 dkg szynki
•10 dkg sera żółtego • 2 żółtka
•2-3 łyżki bułki tartej
•pieprz i sól do smaku
• jajko i bułka tarta do panierki.

Jajka po grecku.
•10 jajek • 2 filety śledziowe
• 8 oliwek faszerowanych
• 1 żółtko• 2 ząbki czosnku
• pieprz i sól• bułka tarta
• olej do smażenia

Wykonanie:
Pieczarki umyć pokroić i usmażyć. Szynkę kroimy w drobną kostkę,
ser ścieramy na tarce. Usmażone, zimne pieczarki mieszamy z
serem, szynką i bułką tartą.(2-3 łyżki)
Dodajemy żółtka i
przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Z przygotowanej masy
formujemy wałeczki, panierujemy w jajku i bułce tartej .Smażymy
na rozgrzanym tłuszczu.bb

Wykonanie:
Jajka ugotować na twardo i przekroić na połówki ze skorupką.
Wyjąć ostrożnie białka i żółtka posiekać z filetami i oliwkami.
Dodać żółtko, czosnek przeciśnięty przez prasę, pieprz i sól do
smaku. Napełnić skorupki, posypać bułką tartą. Smażyć na
rozgrzanym tłuszczu od strony nadzienia.

Kiełbasa biała z grzybami.

Wykonanie:
Kiełbasę w garnku zalać wrzątkiem, podgrzewać przez 15 minut na
• 60 dkg białej kiełbasy
•30 dkg pieczarek • 1 łyżka mąki małym ogniu. Pieczarki oczyścić, umyć, pokroić w paseczki
i usmażyć na tłuszczu. Na koniec oprószyć mąką i posiekaną
• 3-4 łyżki kwaśnej śmietany
•1/2 puszki groszku konserwowego dokładnie natką pietruszki. Doprawić solą , pieprzem i przyprawą
maggi do smaku. Kiełbasę wyjąć, pokroić na porcje, polać
• tłuszcz • natka pietruszki
przygotowanym sosem i dusić kilka minut.
• sól i pieprz • przyprawa maggi.

Chcesz wspomóc
naszą organizację
możesz 1% podatku przekazać
na naszą działalność statutową.

w rubryce 122 wpisać:
KRS 0000062859
w rubryce 124 wpisać hasło;
„ Teresa”
o wysokości przekazanego podatku
prosimy poinformować Związek,
ponieważ prowadzimy rejestr.
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Regionalia

Wybory w jednostkach terenowych PZERiI
Nadchodzi okres wyborów do władz związkowych.
Po 5-letniej kadencji w poszczególnych
jednostkach terenowych okręgu pilskiego ( dla
przypomnienia podajemy, że obecnie istnieje
58 Zarządów w 7 powiatach Województwa
Wielkopolskiego) będziemy dokonywać wyboru
nowych członków Zarządów Oddziałów
Rejonowych i Kół.
Obecnie działające Zarządy będą referować
sprawozdania ze swojej działalności. Członkowie
związku będą mieli okazję ocenić ich
zaangażowanie w pracę społeczną.
W dniu 27.01.2012 r. w Kole w Kuźnicy
Czarnkowskiej odbyło się pierwsze w tym roku
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Członkowie Koła pozytywnie ocenili
dotychczasową pracę Zarządu i jednogłośnie
wybrano ustępujący Zarząd na nową kadencję.
Skład osobowy członków Koła w Kuźnicy
Czarnkowskiej:
- Przewodnicząca - Danuta Wesołowska
- V-ce
- Jolanta Skowronek
- Sekretarz
- Bronisława Podhajska
- Skarbnik
- Elżbieta Żydowicz
- Członek
- Bolesław Dzudzewicz

Nowemu Zarządowi
wszystkim działaczom i członkom Koła
życzymy sukcesów,
dobrej współpracy
oraz wytrwałości w dalszej działalności
na rzecz drugiego człowieka.
Zarząd Oddziału Okręgowego
PZERiI w Pile.

Regionalia
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Teatr Seniorski “Pogodna Jesień”
PZERiI z Szamocina w Warszawie
Warszawski Dom Kultury “Zacisze” jesienią gościł
w Szamocinie. Były przy tej okazji obustronne
prezentacje artystyczne. Trzeba nadmienić, że Dom
Kultury Zacisze jest miejscem kultu muzyki, śpiewu
i szeroko pojętej kultury zauważalnym nie tylko
w Polsce, ale poza granicami. Gościom tak podobały się
nasze prezentacje, że zaproponowali szamocińskim
grupom artystycznym, by wzięły udział w ogólnopolskim
XI Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w
Warszawie. Nasze marzenie, że zagramy w stolicy ziściło
się. Zaistnieliśmy w Warszawie. Byliśmy dumni z tego
powodu. Instruktorka zespołu postanowiła wystawić
skecz pt; “ Helena W. u Świętego Piotra”. Napisała
scenariusz i opracowała scenografię. Stworzyła
odpowiednią oprawę muzyczną i wyreżyserowała. W tej
małej formie teatralnej wystąpiły: Helena Wysocka,
Barbara Swoińska, Maria Zdunek, Lidia Stój i Maria
Jolanta Ciesielska.
W konkursowym jury zasiadali:
Joanna Rawik,
Krzysztof Kusiel-Moroz i Andrzej Banasiewicz, ludzie
znani ze świata muzyki i teatru. Weszliśmy w konkursowe
szranki z dziesięcioma kabaretami z Warszawy, Elbląga,
Urle, Skierniewic itp. Podczas naszego występu sala
zaśmiewała się do łez, lecz sędziowie z minami sfinksów
siedzieli nieporuszeni. Jakie było nasze zdziwienie, gdy
po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że w kategoriikabarety- wygrał zespół “Pogodna Jesień” z Szamocina.
Dla takich chwil warto żyć i pracować. Wszyscy z radości
płakali, śmiali się, tańczyli i wiwatowali. To była
najlepsza zapłata za wieloletni trud.
Dziękuję Zarządowi Oddziału Okręgowego PZERiI w
Pile za możliwość corocznej prezentacji na deskach
Pilskiego Domu Kultury. Tu szlifujemy swój warsztat
i tu dają nam do zrozumienia, że warto uprawiać
potyczki z Melpomeną, tu doceniają każdego kto
chce w jakikolwiek sposób spełnić się.
Zdobyliśmy pierwsze miejsce w Warszawie i z tego
cieszymy się ogromnie. Chcemy naszą radością podzielić
się z wszystkimi emerytami.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
25 02.2012 r. o godzinie 16.00 w Warszawie.
Maria Zdunek
Instruktor zespołu “Pogodna Jesień”.
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Wielkanoc - 8 - 9.04.2012 r.
Drogi Czytelniku !
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, pogody ducha,
samych radosnych chwil
i słonecznych dni wiosennych
życzy Zarząd OO PZERiI

w Pile
Dzieñ Teściowej
5 marca

Dzieñ Kobiet
8 marca

Dowcipy o teściowej:
Kolega do kolegi.
- Moja teściowa przypomina gazetę.
- Dlaczego?
- Bo o wszystkim wie i ukazuje się u nas
codziennie.
------------------------------Do sklepu wbiega facet i pyta sprzedawcę:
- Jest cukier w kostkach?
- Nie ma, odpowiada sprzedawca.
- A jakaś inna, tania bombonierka dla teściowej?.
--------------------------------------Rano w biurze.
-Stary, skąd masz takie podbite oko?!
- A, bo jak modliliśmy się przy stole i właśnie
mówiliśmy ” ale zbaw nas od złego”, to niechcący
spojrzałem na teściową.
---------------------------------------Czym się różni teściowa od drzwi?
Drzwi się zamykają , a teściowa nie!!
-------------------------------------!
-Jak uniknąć konfliktów z teściową?
-Zostać kawalerem.

Miłe czytelniczki
z okazji Waszych Świąt
spełnienia marzeñ, zadowolenia
z siebie, radości życiowej
i aby każdy kolejny dzieñ
był Waszym Świętem...
życzy Zarząd OO
PZERiI w Pile.

Marzec
- Dzień Kobiet w Hotelu GROMADA
- koncert M. Opani i W.Zborowskiego-PDK
- spotkanie Wielkanocne.

• 8.03.2012 r.
•11.03.2012 r.
•28.03.2012 r.

Kwiecieñ
• 3.04-16.04.2012 r.
•30.04-14.05.2012 r.
•23.04-30.04.2012 r.
•30.04- 7.05.2012 r.

- wczasy w Chorwacji
- wczasy w Grecji
- wczasy 7 dniowe w Sanożętach
- wczasy 7 dniowe w Sianożętach

zku
W siedzibie Zwią

ek miesiąca

or
w każdy ostatni wt
- 16.00
w godz. 14.00

mogą skorzystać
nasi członkowie
.

rad prawnych

po
z bezpłatnych
, tylko w dniu
Zapisy chętnych
udzielania porad
12.00
w godz. 10.00 -

Zapraszamy na ćwiczenia rehabilitacyjne
w siedzibie Związku,
od wtorku - do piątku
w godzinach: 10.00 - 14.00
w pokoju nr 9

Ćwiczenia wykonywać można
na niżej wymienionym sprzęcie:
- fotel masujący, bieżnia,
- rower, wiosła, atlas.

W Centrum
Aktywizacji Seniorów
w każdy czwartek
w godz. 15.00 - 19.00
odbywają się
wieczorki taneczne
Zapraszamy

Zapraszamy do gabinetu
rehabilitacyjnego
w siedzibie Związku
w Pile ul. Buczka 7.
Gabinet czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-13.00
Przypominamy, że z zabiegów można
korzystać po konsulatcji z lekarzem.
Gabinet wyposażony jest w: interdynamic,
pole magnetyczne, sollux, laser, fotel
samomasujący, wykonywany jest również
suchy masaż ciała.

BETA-BUS

Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS
świadczy usługi przewozu osób
w zakresie:
•
–
–
–

s.c.

s.c.

WYCIECZKI:
krajowe,
zagraniczne,
szkolne, itp.

• WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
(wynajem autokarów, wynajem busów):
– wesela,
– pogrzeby,
–wyjazdy integracyjne, itp.

64-920 Piła
•
–
–
–

PRZEWÓZ NA LINIACH REGULARNYCH:
PIŁA - ZŁOTÓW - PIŁA,
PIŁA - TRZCIANKA - PIŁA,
pracowniczych PHILIPS PIŁA - ZŁOTÓW - PIŁA

Ul. Zesłańców Sybiru 9 (teren WOSS)
Tel.: 67 212 35 35
Tel. kom.: 602 654 359

Ubezpiecz to co najcenniejsze – Swoje Życie

Marek Nowak
specjalista ds. ubezpieczeń i inwestycji

Tel. kom. 601 589 225
– ubezpieczenia na życie
- ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe
- ubezpieczenia mieszkań i domów
- ubezpieczenia samochodowe
- fundusze inwestycyjne
Jeśli chcesz pracować w ubezpieczeniach
- ubezpieczenia inwestycyjne
ZADZWOŃ 501 094 088
- programy oszczędzania na emeryturę
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