Wrocław, dn. 27.01.2019 r.

OW.7.2019
Komunikat nr 1/2019
w sprawie wypoczynku zbiorowego organizowanego przez
Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP we Wrocławiu
w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Moszczeniczanka”
w Zakopanem w dniach 07 - 12.04 oraz 15 - 20.09.2019r. (od niedzieli do piątku).
Niezmiennie od kilku już lat proponujemy dolnośląskim emerytom i rencistom PSP oraz członkom ich
rodzin 5-cio dniowy zbiorowy wypoczynek w OSW „Moszczeniczanka” przy ulicy Kościeliskiej 79D
w Zakopanem, w obiekcie oddalonym o 20 minut spaceru w dół do Krupówek oraz 20 minut spaceru
w odwrotnym kierunku od Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.
Przyjmującym zgłoszenia do udziału w pięciodniowym wypoczynku jest kol. Eugeniusz Engel tel. 601 653 140, a przedpłaty udziału w wypoczynku wynoszące 200 zł od osoby przesyłamy na konto
bankowe: Alior Bank nr konta: 39 2490 0005 0000 4000 3419 1742 w terminach: kwietniowy – do dnia
28.02.2019 r., a wrześniowy - do dnia 30.06.2019 r. W obu przypadkach przedpłat wymagany jest dopisek:
„Wypoczynek Zakopane - przedpłata”.
Koszt pobytu w „Moszczeniczance” wynosi 400 zł od emeryta i rencisty PSP oraz członków jego
rodziny oraz 410 zł od osób nieuprawnionych do dopłat do wypoczynku funduszem socjalnym i obejmuje:
zakwaterowanie i wyżywienie w tym pięć noclegów, pięć śniadań (szwedzki stół), pięć obiadokolacji oraz w
pomieszczeniu kominkowym kawę i herbatę przez cały czas pobytu bez ograniczeń. Pomieszczenie
kominkowe traktujemy jako swoistą kawiarenkę, a taras nad stołówką jako palarnię.
Wraz ze zgłoszeniem osoby podajemy: numer telefonu, e-mail i numer decyzji emerytalnej lub rentowej.
Dzieci do lat trzech są zwolnione z opłat.
Ubezpieczenia na dojazdy oraz na pobyt w Zakopanem i czynny wypoczynek uczestnicy zapewniają
w firmach ubezpieczeniowych we własnym zakresie. Obowiązuje wypełnienie oświadczenia o powyższym
dla organizatora wypoczynku.
Przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie mamy zapewnione w dniu 7.04/15.09 (niedziela) od godziny
13:00. Osoby, które zgłoszą się do ośrodka wcześniej w tym dniu, a pokój ich nie będzie jeszcze przygotowany
do przejęcia, będą mogły pozostawić swoje bagaże w ośrodku w miejscu ustalonym z pracownicą recepcji.
W recepcji ośrodka odbieramy klucze do wyznaczonych imiennie pokoi w ośrodku lub w sąsiednim
domku, uiszczając zarazem opłatę miejscową wynosząca 8 zł/osoby. Zapoznajemy się z regulaminem
i dodatkowymi ustaleniami pobytu obowiązującymi w ośrodku, otrzymując zarazem plan miasta oraz mapkę
okolic Zakopanego.
W pierwszym dniu pobytu od godz. 14:00 – 17:00 w holu wejściowym będziemy się starali załatwić
całość spraw związanych z samym 5-dniowym pobytem w ośrodku, lub po spożyciu obiadokolacji w trakcie
spotkania organizacyjnego od godz. 18:30 w pomieszczeniu świetlicowo-kominkowym na pierwszym piętrze
ośrodka, gdzie kol. Eugeniusz przyjmuje od uczestników:
a) pozostałą część opłat uczestnictwa w zbiorowym wypoczynku,
b) wypełnione oświadczenia o indywidualnym ubezpieczeniu uczestników na czas zbiorowego
wypoczynku,
c) wypełnione lub przygotowane do wypełnienia wnioski o dofinansowanie funduszem socjalnym (dotyczy
tylko emerytów i rencistów PSP). Pamiętamy o danych decyzji emerytalnych MSWiA i osobistego konta
bankowego,
d) ewidencjonuje uczestników wypoczynku na liście obecności wymaganej do rozliczenia dopłat z funduszu
socjalnego.
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Wspólnie też na spotkaniu wstępnym uzgodnimy z kierowniczką ośrodka godziny posiłków (śniadania
i obiadokolacje) oraz przygotowanie potraw na biesiady i spotkania góralskie. Uzgodnienia będą obejmowały
przygotowanie przez personel ośrodka posiłków biesiadnych (kiełbaski z rożna lub z patelni, sałatki i jaja
w majonezie, moskol - tradycyjna potrawa górali). Oczywiście kawa i herbata w pomieszczeniu kominkowym
udostępnione będą przez wszystkie dni uczestnikom według potrzeb. Kolejno też w jednym ze spotkań
odbędzie się degustacja serków góralskich z możliwością zamówienia i zakupu w dniu wyjazdu serków,
oscypków i buncola (markowej produkcji).
Liczymy na to, że tradycyjnie uczestnicy spotkania uzupełnią szwedzki stół biesiadny (w sali
kominkowej) domowymi smakołykami przywiezionymi według możliwości np. nalewki, soki, dżemy, ciasta,
sałatki, ogórki kiszone i konserwowe, grzybki marynowane, domowy smalec i inne. Stawiamy powyższe na
kominkowym stole biesiadnym i udostępnimy je do wspólnego spożycia dla wszystkich 70-ciu uczestników
spotkania przez kolejne dni. Będzie to przykład strażackich – niemal rodzinnych więzi naszej formacji
zawodowej.
Współorganizatorzy zbiorowego wypoczynku ponadto zapewnią do wspólnego spożycia wyborny
smalec z cebulką i chleb z Piekarni „U Dańca” oraz zimne napoje.
Pamiętamy, że w pomieszczeniu biesiadnym obsługujemy się sami i zarazem sami po sobie sprzątamy
stoły, a w stołówce, jak i w sali biesiadnej - kominkowej nie rezerwujemy stałych miejsc w czasie pobytu.
Pracownicy ośrodka, a szczególnie obsługa kuchni, proszą o nie wynoszenie ze stołówki do pokojów
żywności oraz talerzy i sztućców. Jemy bez ograniczeń, ale w stołówce.
Zachęcamy do czynnej współorganizacji spotkania zjazdowego w poszczególnych dniach w okresie po
śniadaniu do obiadokolacji, oczywiście organizując grupowe wyjazdy czy wyjścia we własnym zakresie.
Oto propozycje czynnego wypoczynku na wybrane dni:
1) dojazd i spacery trasami turystycznymi po uroczych zakopiańskich dolinkach,
2) dojazd i spacer do Morskiego Oka. Górale twierdzą, że zaliczenie obecności nad jeziorkiem wymaga
pieszego dotarcia do celu,
3) dojazd i wjazd kolejką na Giewont, a dla sprawnych fizycznie zejście szlakiem,
4) grupowa wycieczka obejmująca spływ Dunajcem oraz według uzgodnienia zwiedzania ciekawych
miejsc i sanktuariów po trasie jazdy,
5) dojazd grupowy lub indywidualnie do termalnych źródeł po krajowej stronie, jak i na Słowacji i
kąpiele solankowe oraz siarkowe na termach w Chochołowie,
6) spacer całodzienny na Krupówki z zaliczeniem niezapomnianego posiłku w baraniarni,
7) wjazd i spacer na Gubałówkę,
8) spacer i zwiedzanie kompleksu Sanktuarium Fatimskiego. Tradycyjnie w ostatnim dniu pobytu
zamawiamy mszę świętą lub wspomnienie modlitewne za dolnośląskich emerytów i ich rodzin oraz za
szczęśliwe powroty do miejsc zamieszkania,
9) spacer po Zakopanem i spotkanie strażackie w zakopiańskiej jednostce PSP,
10) wycieczka całodzienna nad Zaporę Czorsztyńską, a tam zwiedzanie zamku, pływanie statkiem po
jeziorze i kolejno po trasie Muzeum Tisznerówka, Dworek Tetmayera i Chata Góralska, drewniany
kościółek w Dębnie oraz spotkanie w Sanktuarium w Ludźmierzu,
k) spacer do skoczni narciarskich w Zakopanem,
11) kol. Eugeniusz zaprasza w ramach porannej gimnastyki przed śniadaniem na wspinaczkę pieszą i
powrót na Gubałówkę trasą pod wyciągiem. Poznamy znane powiedzenie o zdeptanych górach,
12) wycieczka do Nowego Targu na czwartkowy jarmark,
13) inne atrakcje według uznania uczestników oraz możliwości stanu zdrowia.
Wybór i organizacja wycieczek zależne są od Waszej inwencji, a więc sami wybieramy miejsca
czynnego wypoczynku.
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