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INT,ORMACJE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
,,ALARM GRANICZNY TRWA,

Zgromadzenie publiczne emerytów i rencistów służbmundurowych poszkodowanych
negatyvmymi skutkami ustawy zdnial6.12.2al6 r. - (Dz. U.z20|6r.poz.2270).

Zgtomadzenie będzie kolejnym etapem w działaniach represjonowanych
funkcjonariuszy o odzyskanie honoru, godnościoraz bezprawnie drastycznie
zmniejszonych świadczęńrentonrych i emerytalnych za okres służby Państwu Polskiemu.

Honorowy Patronat nad zgromadzeniem objęła Burmistrz Miasta Cieszyna.

Zgrłmadzenie odbędzie się w dniu25.04.2a2a r. od godziny 11,00 do godziny 18.00
uczęstników
zgtomadzenia ulicami Tadeusza Regera, Srebrną, Pokoju, 3 Maja do Mostu Wolności
położonegona rzece granicznej Olza gdzie odbędzie się druga częśćzgtomadzenia,
następnie uczestnicy manifestacji przejdą ul. Jana Łyska, ul. Zamkową do Mosfu
Przyjaźni na fzece Olzie gdzie zostanie zgtomadzenie podsumowane. Zośanąstąd także
wystosowane apele 0 zniesienie z obrotu prawnego ustawy represyjnej z dnia
16.12.2016 t. Dz. U. z 2a16 t. poz. 227a.

w rejonie Rynku Miasta Cieszyn, a następnie odbędzie się przemarsz

Przypomnę słowa ślubowania i przysięgi, którą składali represjonowani funkcjonariusze
i żołnierze:

..,.Ślubuie przestrzeqać KonsMucii Rzeczvpospolitei Polskiei.." - SOP
....ślubuie ściślepzestrzeqać zasad Konst\ńucii Rzeczvpospolitei Polskiei.." - SG

....Chronić ustaĄowionv Konstvtucia Rzeczvpospolitei Polskiei poęadek
prawnv.." - Policia
....Stać na strażv Konstvtucii.." Woisko

Celem zgromadzenia jest zniesienie

z

obrotu prawnego ustawy repres}ijnej

16.12.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2270 poprzez:

z

d$ia

z 16 gnłdnia
2016 roku, obniżEącej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom, i apelu
o jej zniesienie z obrotu pramego.
ż. wyrńęnie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Pol§kiej i Praw
obyratelskich w kraju,
3. wyrażenie sprzeciwu wobec opóźniających się spraw sądowych w sprawach
represjonowanych a także wobec zapadających decyzji o ich zawieszaniu.
(:uż ponad 1000 osób spośród represjonowanych zmarlo nie doczekawszy
rczstrzygnięć sądowych na wniesione odwołania od decyzji ,,śmiefci", co jest
sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka).
1. wyrażenie protestu przeciwko śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej

4.

wyrażenie oczekiwań środowiska emerytowanych funkcjonariuszy słuZb
mundurowych w zbliżających się wyborach prezydenckich, w tym oczekiwań na
jasną deklarucję kandydatów na Prezydenta RP w zakresie zniesienie z obrotu
prawnego ustawy represyjnej z dnia 16.12.2016 r.Dz.U. z2016 r. poz. 2270.

5. Scalenie środowisk emerytów i rencistów sfużb mundurowych w

o

działaniach

przywrócenie nabytych praw emerytalnych, a tak:że przeciwstawienie się
negatywnej narracji prowadzonejprzezruądzącrychw stosunku do represjonowanych.

Zgromadzenie będzie apolityczne. Przewidujemy mozliwośćmerytorycznych
wystąpień w czasie poszczególnych etapów manifestacji skierowanych na osiągnięcie
zakładanego ce lu przed s ięwzi ęc i a.
Zgromadzenie zostało podzielone na trzy etapy.

Etąp I - Rynek Miasta Cieszvna
Rozpoczęcie, przewodniczący zgromadzenia dokona jego otwarcia i przedstawi program
oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zgromadzenia. Następnie zostanie
odśpiewany Hymn Państwowy oraz H;łnn Unii Europejskiej, Uczestnicy zgromadzenia
lJęzczą minutą ciszy pamięć tych wszystkich,którzy zmar|i w wyniku dziŃania ustawy
jak również tych, którzy odeszli nie doczekawszy sprawiedliwości.
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Po częścirvłiązanej z otwarciem zgromadzenia głos zabierzę Pani Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna a następnie zaproszeni goście.W tej częścizgtomadzenia
będziemy chcieli, aby wysĘpienia swoje mieli kandydaci sił demokratycznych

w zbliżających się wyborach prezydenckich, oraz przedstawiciele sił demokratycznych
Parlamencie, a także przybyli przedstawiciele świata kulfury oraz inne

w Polskim

znakomitę osobowości dążące do demokratycznychprzemian

w naszej Ojczyźnie.

W przerwach między wystąpieniami będą odtwarzane nagrania patriotyczne,

Po zakończeniu tej częścizgromadzenia zostanie sformowana kolumna marszowa, na
któĘ czele pojadą motocykliści z Bractwa Motocyklowego ByĘch Żołnierzy WOP.

Etan II zgromadzenia - kolumna nrzeidzie w reion Mostu wolnościna rzece olzie
Taczęśćmanifestacji zostanie rozpaczęta Hymnem WOP i SG,,Na Strażnicy" Następnie
głos zabiorą zaproszeni gościew tym przede wszystkim przedstawiciele sfużb
mundurowych państw sąsiednich oraz emerytowani dowódcy i komendanci polskich
sfużb mundurowych. Przewidujemy też możliwośćind1,1łidualnych wysĘpień
represj onowanych funkcjonarirlszy.

Po zakończeniu wystąpień kolumna w niezmienionym kształcie przejdzie w rejon Mostu

Przyjńni.

Etap III - Zgromadzenia
Na tym etapie manifestacji głos podsumowujący zabiorą i zgromadzenie podsumują
przedstawiciele, przewodniczący i prezesi organizacji skupiających represjonowanych
funkcjonariuszy sfuzb mundurowych. Wystosowane także tutaj zostaną apele
o zniesienie z obrotu pra\rynego ustawy represyjnej z dnia I6.t2.20I6 r.Dz.U. z2016 r.
poz. 2270. Następnie zgromadzenie rozwiąze Przewodniczący Zgromńzenia i zaprosi
manifestantów na wspólny inte gracyjny posiłek.

Uczestnicy zgromadzenia będą mieli możliwośćzwiedzenia licznych zabyków miasta
Cieszyna zarówno po Polskiej jak i Czeskiej jego stronie, do czego będą zachęcali
członkowie kom itetu or ganizacyjn ę go zgrom adzenia.

Dodatkową korzyściąze zotganizowania zgromadzenia paza zakładanymi cęlami
będzie mozliwość licznych indywidualnych spotkań represjonowanych z różnych słuzb
mundurowych i zawiązania szerszych kontaktów umożliwiających organizowanie
licmych pikiet na terenie całego kraju. Będzie też możliwośćindywidualnych rozmów
z zaproszonynri gośćmize światapolityki i kultury a takze przedstawicięlami różnych
or ganizacji pozarządowych i stowarzyszeń wspieraj ący ch represj onowanych.

ą

Kosztorys organizacii Zgromadzenia Publiczneeo w dniu 25.04.2020 r. w Cieszynie:
Środki na wydatki celowe w ramach organizacji zgromadzenia będą gromadzone na n/w
koncie:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Ol NoW Sącz o numerze:

53 2030 0045 1110 aa00 a269 2550
- z dopiskiem na dokumencie przelewu - ,nUR - Cieszyn"
środkifinansowe

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

zorganizowanie sztabu zgromadzenia dwie doby - 4 osoby * koszt - 1 100,00 zł
zabezpieczenie pomocy medycznej dla uczestników zgromadzenia- 600,00 zł
kosźpaliwa do ruchomej platformy .,.,..,.
650,00 zł

wylajęcie nagłośnieniakoszt
woda dla uczestników zgromadzeniakoszt .
zorganizawanie wspólnego posiłku (grochówka)

...
materińy promocyjne propagujące zgromadzenie ..
9. koszt przewozu osób w czasie zgromadzenia wg. potrzeb.
przejazdy w ramach organizacji zgromadzenia

(uczestnicy zgromadzenia posiadający trudnościruchowe)

-

300,00

-

200,a0

zł
500,00 zł
3 500,00 zł
250,00 zł
- 400,00 zł

ń

Przewidvwanv koszt - 7 500.00 zl

środki osobowe - nlanowane do wvnracowania bezgotówkowo
w ramach wolontariatu
* W czynnościach rwiryanych z przygotowaniem i realizacją projektu (zgromadzenia)
planujemy zaangńować docelowo 12 osób z pośród członków ZEiRSG Region
Cieszyn i Koła Nr 5 ZZWP im. Ziemi Cieszynskiej.
Czas planowany do wykonania przedsięwzięcia to 15 roboczo-godzin po uśrednieniu
najednego wolontariuszawg. przyjętego przelicznika 15,00 zł zaI godz.
Całkowity planowany wkład osobowy to 180 godz" x 15,00 zł = 2 700100 zł. w ramach
wolontariahr
Dotvchczas wvkonane prze4siewzieeia
zgromadzenia:

w celu

zorgąnizowania planowanego

Grupa inicjatywna uzyskała poparcie na otganizację zgromadzenia od stowarzyszeń
i organizacji skupiających represjonowanych funkcjonariuszy sfuZb mundurowych.
2. Zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Miasta Cieszyna Panią Gabrielą
Staszkiewicz, gdzie omówiono zŃożęnia organizowanego przedsięwzięcia, a takżę
omówiono śmiertelne skutki pierwszej uchwalonej pIzez PIS ustawy represyjnej
z dnia 16.12.2016 Dz. U. z 2ań r. poz. ż270. Uzyskano od Pani Burmistrz
1.

deklarację

a

następnie decyzję

organizowanym zgr omadzen iem.

o

przyjęciu Honorowego Patronatu

nad
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3.

Zorganizon/ano w dniu 15.02.2020 r. w Cieszynie spotkanie zńożycielskię komitetu
arganizacylnego zgromadzenia. Na spotkarriu omówiono aktualną sytuację osób
represjonowanych, oraz dotychczas wykonane przedsięwzięcia mające na celu
zniesienie z obrofu prawnego zbrodniczej ustawy represyjnej. Komitet organizacyjny
zgromadzenia się ukonsĘltuowń. Uzgodniono dalsze dzińania zmierzĄące do
zotganizowania w dniu 25,04,?a2a r. w Ciesąmie Zgrornadzęnia Publicznego o
nazwie

..ALARM GRANICZNY TR!VA!!!

4,

_

\ilCzoR łI MY! DZI§IAJ oNI! JUTRO §rY!,

Opracowano ulotkę informującą o rodzaju, terminie i miejscu zgromadzenią atakże
określono powód manifestacji - wyarlrykułowano główne przepisy prawa,
które w sposób rńący narusza pierwsza uchwalona przez PIS ustawa represyjna
z dnia t6.1?.20I6 r.

Oczekiwania od FSSM RPl. Akceptacja pomysłu zorganizowania zgromadzenia publicznęgo, oraz wykonanych

2.

czynności or ganizacyjny ch.

Pomoc w dalszych czynnościach w tym przede wszystkim:

a)

-

zaproszeniu zaproponowanych przez komitet organizacyjny gości,ataz w miarę
posiadanych możliwościrozbudowanie listy osób zaproszonych o przedstawicieli
sił demokratycznych tak ze światapolityki jak również i kultury, otaz
przedstawicieli z państw UE;

b)

-

doprowadzenia informacji o planowanp zgromadzeniu do jak najszerszego grona
funkcjonariuszy emerytowanych i funkcjonariuszy w sfuzbie czynnej oraz ich
rodzin w celu zapewnienia jak największej frekwencji manifestujących;

3,

4.

Przekazanie informacji

o

planowanym zgromadzeniu publicznym

krajowych środków masowęgo ptzekazu w tym - telewizja, radio i prasa.

do

ogólno

Udzielenie pomocy finansowej lry organizacji planowanego zgromadzenia.
Jest to bardzo wńnę z uwagi na fakt, że główny pomysłodawca i organizator
zgromadzenia poniósł wymieme wydatki na zorganizowanie poprzedniej
manifestacji21.09.20l9 r. w Kostrzynie nad Odrą.

Dzińania na tzecz przywrócenia pełnych uprawnień

emerytalnych
dla represjonowanych w środowisku służbmundurowych jest i musi być priorytetem,
lnni sygnatariusze wchodzący w skład komitetu oryanizacyjnego zgromadzeniatakże
ponoszą, na co dzień koszty organizacji różnego typu pikiet pod sądami jak rórvnież
konferencji takich jak ta zorganizowana ostatnio w Katowicach sĘd prośba
o udzielenie pomocy finansowej w organizacji zgromadzenia jest zasadna,

Załączniki
1 - Protokół dot. zavłiązania komitefu organizacyjnego zgtomadzenia -ll3 arkuszach

2-Wykaz organizatorów

-1i 1 arkuszu

- Pismo Burmistrz Cieszyna o przyjęciu honorowego patronatu - l/1 arkuszu
4 - Proponowana lista zaproszonych gościna zgromadzenię -tlT arkuszach
5 - Projekt ulotki -7l2 arkuszach
3

