
Posiedzenie noworoczno-opłatkowe ZW SEiRP w Rzeszowie

W dniu 21 stycznia br. odbyło się poszerzone posiedzenie noworoczno - opłatkowe Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie. W posiedzeniu wzięło udział blisko 60 osób - członków
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kół
terenowych, oraz zaproszonych gości.

  

  

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Wiktor Kowal, który przywitał
przybyłych gości, wśród których byli : 

  

- Pan Tomasz Kamiński - Poseł na Sejm RP,

  

- Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,

  

- insp. Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji,

  

- insp. Witold Szczekala - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,
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- ks. Marek BUCHMAN - Podkarpacki Duszpasterz Policji,

  

- kol. Barbara Illukiewicz - wiceprzewodnicząca ZW NZSS Policjantów,

  

- kol. Zdzisław Pietryka - I wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP,

  

- kol. Zdzisław Bartula - sekretarz Zarządu Głównego SEiRP,

  

- asystentki posłanki na sejm RP Renaty Butryn,

  

- przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z naszym Stowarzyszeniem oraz
osoby wspierające Stowarzyszenie. 
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  Następnie w swoim wystąpieniu prezes Wiktor Kowal przedstawił krótkie podsumowaniedziałalności Stowarzyszenia w 2012 roku, które aktywnie włącza się w życie lokalnychspołeczności, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach, oraz organizując spotkania na którezapraszani są przedstawiciele z różnych środowisk.  W wystąpieniu mocno zaakcentował, że martwi nas kwestia nowych regulacji prawnychzwiązanych z ograniczeniami dotyczącymi funduszu socjalnego tworzonego na bazie rent iemerytur - nowe uregulowania w zdecydowany sposób ograniczą szeroko pojętą pomoc dlanajbardziej potrzebujących.  Na zakończenie prezes Wiktor Kowal podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ichpracę, poświęcony czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym za życzliwość  ipomoc - wystąpienie zakończył  życzeniami noworocznymi.  Spotkanie było okazja do wręczenia odznaczeń i dyplomów aktywnym działaczom isympatykom Stowarzyszenia.  
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            Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wyróżnienizostali n/wym. członkowie i sympatycy podkarpackiego Stowarzyszenia :  Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP"        1. BĄK Józef        1. BRYNIARSKI Władysław        1. BARZYK Antoni         1. KIELAR Stanisława        1. ŁAZOWSKI Jan        1. RYBCZYŃSKI Franciszek        1. STADNICKI Tadeusz        1. TYSZECKI Janusz      Odznaką "Za zasługi z Dyplomem"          1. KOWALSKA Anna         1. ILLUKIEWICZ Barbara        1. LESZCZYŃSKI Józef        1. MAZUR Wacław         1. PIERÓG Grażyna        1. USTROBIŃSKI Marek        1. WILK Barbara        1. WOJTOWICZ Marian      Dyplomem Zarządu Głównego wyróżniony został :        1. KISZ Marek      Dyplomem Honorowym Zarządu Wojewódzkiego z okazji XV-lecia powstania Stowarzyszenia na terenie byłego województwa rzeszowskiego wyróżniony został :        1. BRYNIARSKI Władysław      Następnie ks. Marek Buchman - Podkarpacki Duszpasterz Policji dokonał poświęceniaopłatków, którymi wszyscy zaproszeni dzielili się składając sobie życzenia noworoczne.   Życzenia noworoczne pod adresem Stowarzyszenia przekazali zaproszeni goście, wszyscypodkreślili ważną rolę działalności Stowarzyszenia w regionie, jak też na terenie kraju -wskazywali na jego znaczący udział w integracji środowiska emeryckiego oraz pozytywnąwspółpracę z innymi organizacjami emeryckimi. Deklarowali dalszą pomoc i wsparcie dla naszejdziałalności.  Składane życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste, dzielenie się opłatkiem to najważniejsze,oficjalne momenty spotkania - potem wzniesiono toast noworoczny i atmosfera zrobiła siębardziej kameralna. Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować ominionym czasie i o nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym 2013 Rokiem.  

      Spotkanie noworoczno-opłatkowe w podkarpackich kołach SEiRP    Spotkanie opłatkowe w Jarosławiu     W dniu 28 grudnia 2012 roku z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu zorganizowanouroczyste spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu jarosławskiego.  Prezes Koła kol. Ryszard Jakubiec przywitał wszystkie zaproszone osoby wśród którychpowitano :  - Posła na Sejm RP Tomasza  Kuleszę,  - Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego,  - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala,  - Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka,  - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia  Andrzeja Pieszko,  - Sekretarza Urzędu Miasta Jarosławia Jana Biłasa,    
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       W dalszej części spotkania Odznaką ,,Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" nadaną przez ZarządGłówny na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie uhonorowano V-ce Prezesanaszego Koła kolegę Józefa Stecko oraz  Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp.Janusza Dymka.   Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Byłto czas, by wymienić poglądy, podyskutować o obecnej sytuacji, o coraz cięższych warunkachżycia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się NowymRokiem.    Spotkanie opłatkowe w Rzeszowie    W dniu 12 stycznia 2013 r.  Zarząd rzeszowskiego Koła SEiRP  zorganizował tradycyjnespotkanie noworoczno-opłatkowe.  Obok licznie przybyłych członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście,którzy na co dzień wspomagają i wspierają naszą działalność.  Wśród gości byli przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa na czele z jej przewodniczącym,kierownictwa podkarpackiej Policji wraz z księdzem kapelanem duszpasterzem podkarpackiejPolicji.  Noworoczne życzenia złożyła prezes Koła kol. Jadwiga Michalczyk - do życzeń dołączyli sięzaproszeni goście.      Podobne spotkania odbyły się w pozostałych kołach Stowarzyszenia.      Tekst i fotografie :  Bogusław Gajecki (wiceprezes ZW SEiRP w Rzeszowie)  Marian Borcz (koło SEiRP Jarosław)  
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