Ceremoniał wojskowy na pogrzebach

* Szanowny panie Ministrze,
w związku z planowaną w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli konferencją nt. "Represji wobec emerytowanych
funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", uprzejmie proszę o poruszenie podczas jej przebiegu bardzo bulwersującej praktyki
stosowanej przez rządy PO-PiS-u, a mianowicie pozbawienie żołnierzy rozpoczynających służbę przed 1990 rokiem, z prawa
do pochówków, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Pogrzeby kolegów oficerów, którzy pełnili służbę także w III RP, bez asysty wojskowej są dla nas bardzo poniżające.
Tym bardziej, że asysty wykorzystuje się w okolicznościach niemających związków z ceremoniałem wojskowym.
Myślę, że Pan Minister zna ten problem, jednak pozwoliłem sobie na te kilka zdań gwoli przypomnienia. Z wyrazami szacunku
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 19 lutego 2018 r.
***
Zwolnienie z opłat abonamentu RTV
* Szanowny Panie Pośle, proszę wybaczyć, że zawracam Panu głowę, ale z racji wieku, stanu zdrowia i zmęczenia nie mam
"żywego" i błyskotliwego umysłu. W nawiązaniu do Pańskiej informacji o możliwości zwolnienia z opłat za abonament RTV,
chciałabym zapytać – czy ta wiadomość dotyczy mojej osoby.
Dostaję do ręki 1716 zł po decyzji represyjnej ustawy. Czy to ta kwota jest brana pod uwagę, czy też chodzi o kwotę
podniesioną o podatek i składkę zdrowotną. Nie umiem sobie tego zinterpretować, a wśród znajomych jestem jedyną (z racji
stosunkowo młodego wieku +65 lat) w miarę przytomną osobą i ja będę im referować te informacje. Nie chciałabym i siebie i
innych wprowadzić w błąd. Będę wdzięczna za pomoc.
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 14 lutego 2018 r.
Odpowiedź:
Szanowna Pani,
do zwolnienia z opłat abonamentu RTV mają prawo emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat, a ich świadczenia brutto są
niższe niż 2135,76 złotych, czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (wg komunikatu Prezesa GUS za
rok 2017).
Janusz Zemke, 19 lutego 2018 r.
***
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