
Działania SEiRP na rzecz miasta Rzeszowa

W dniu 13 sierpnia 2016 roku w Sali Ratusza Miasta Rzeszowa odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa zwołane z okazji 72 rocznicy
ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa, czyli w tym samym dniu i miejscu, gdzie w 1944
roku podjęta została ta historyczna decyzja.
Podczas zebrania słowo wstępne dot. tej doniosłej rocznicy wygłosił prezes zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i redaktor naczelny miesięcznika "Echo Rzeszowa" Zdzisław
Daraż, a tło historyczne tego jakże ważnego wydarzenia dla przyszłego województwa
przedstawił Andrzej Szymanek - historyk i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Podczas zebrania prezydent Miasta Tadeusz Ferenc i Zdzisław Daraż wręczyli zasłużonym
działaczom Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa odznaki "Przyjaciel Rzeszowa" oraz "Dyplomu
uznania" tego Towarzystwa.
Prezes TPR Zdzisław Daraż wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom Towarzystwa,
a w tym członkom SEiRP: Teresie Kowal, Stefanii Rosińskiej i Danucie Gwóźdź a legitymację
przyznaną Ludwikowi Kupiszewskiemu odebrała jego małżonka Jadwiga.
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Do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa - organizacji skupiającej najbardziej aktywnych obywateli
miasta - należy wielu naszych emerytów, w tym też członków Stowarzyszenia. Członkami tego
Towarzystwa są między innymi: prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, jego zastępca
Ryszard Tyczyński, były Komendant Wojewódzki Policji prof. dr hab.Stanisław Pieprzny,
sekretarz ZW Stefania Rosińska, byli członkowie Prezydium ZW Jan Zaforemski i Bolesław
Pezdan - obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
Należy podkreślić, iż wielu emerytów i rencistów policyjnych, w tym członków naszego
Stowarzyszenia swoją aktywnością, co podkreśla na spotkaniach z naszym środowiskiem
prezydent T.Ferenc wzbogaca na nowych płaszczyznach potencjał miasta.
Za bardzo życzliwy stosunek środowiska emerytów i rencistów policyjnych - jako wyraz uznania
- Tadeusz Ferenc został uhonorowany najwyższymi wyróżnieniami Stowarzyszenia.

Nasi emeryci, w tym członkowie Stowarzyszenia prowadzą na terenie miasta działalność
gospodarczą, biorą aktywny udział w jego życiu kulturalnym, prowadzą wykłady na wyższych
uczelniach oraz w szkołach i na kursach dla pracowników ochrony, działają w samorządach
mieszkańców i w zarządach ogródków działkowych, są ławnikami w sądach i przewodnikami
turystycznymi jak na przykład wzięty przewodnik po Rzeszowie i jego podziemnej trasie
turystycznej Ryszard Lechforowicz, który został za swoją aktywność uhonorowany dyplomem
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. 
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Członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w działalności Towarzystwa, zwłaszcza w
organizowanych spotkaniach autorskich w klubach osiedlowych i bibliotekach oraz innych
spotkaniach z ciekawymi ludźmi a także w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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