
Podsumowanie XXV-lecia Stowarzyszenia w województwie

Podsumowanie przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego spotkań i uroczystości
poświęconych XXV-leciu Stowarzyszenia w województwie

  

  

W dniu 11 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia podczas, którego prowadzący obrady prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor
Kowal przedstawił obszerną informację o przebiegu na Podkarpaciu uroczystości i spotkań
poświęconych XXV-leciu Stowarzyszenia.
Poinformował między innymi, iż na szczeblu wojewódzkim odbyło się dwa spotkania
poświęcone tej rocznicy.

  

Spotkanie odbyte 28 lipca miało charakter podniosły bowiem brał w nim udział poczet
sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego a na jego otwarcie odegrany został hymn państwowy. W
spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób a wśród nich: Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp.Zdzisław Stopczyk, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zdzisław Czarnecki,
prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk dypl. w st.spocz.Józef
Mroczka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Tadeusz
Cyrek, zastępca dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ do Spraw Mundurowych Violetta
Tyczyńska, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp.Witold Szczekala, przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk, nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański -
były Komendant Wojewódzki w Rzeszowie, redaktor miesięcznika "Echo Rzeszowa" Roman
Małek oraz prezesi kół Stowarzyszenia, członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,
członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i zasłużeni działacze Stowarzyszenia.

  

W dniu 25 sierpnia odbyło się drugie spotkanie o charakterze wojewódzkim, w którym wzięło
udział 30 osób a wśród nich głównie osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu
lipcowym. W spotkaniu tym uczestniczył m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp.Sławomir Szczupak, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Jerzy Krawczyk oraz
byli komendanci wojewódzcy Policji w Rzeszowie: nadinsp. dr Józef Jedynak, prof. dr
hab.Stanisław Pieprzny, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp.Konrad
Wolak i Aleksander Wisz - prezes koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Rzeszowie.

  

W lipcu, sierpniu i wrześniu odbyły się spotkania poświęcone XXV-leciu stowarzyszenia we
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wszystkich kołach Stowarzyszenia w województwie. Na 20 kół w województwie 16 spotkań
miało charakter uroczysty zaś w pozostałych charakter roboczy. Na wszystkich tych
spotkaniach przekazywane były informacje o historii Stowarzyszenia w kraju i województwie.
Wręczono na nich 290 medali XXV-lecia Stowarzyszenia z dyplomami jubileuszowymi, w tym
członkom Stowarzyszenia 240, zaś osobom współdziałającym i sponsorom 50. Ponad 70
dyplomów jubileuszowych wręczono członkom Stowarzyszenia.

  

W kolejnym punkcie posiedzenia W.Kowal przekazał informacje o tematach obrad Zarządu
Głównego w dniach 12 i 13 października 2015 r. w Legionowie i informację o udziale członków
Stowarzyszenia w uroczystościach poświęconych XXV-leciu powołania NSZZ Policjantów.
Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska przedstawila program ubezpieczenia
grupowego na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "WARTA" oraz propozycję nazwisk,
które zostały przyjęte przez Prezydium do wyróżnienia przez Zarząd Główny i Zarząd
Wojewódzki.
Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Irena Kozak przekazała informację o wydatkach związanych
z obchodami XXV-lecia Stowarzyszenia w województwie oraz propozycję preliminarza
budżetowego na 2016 rok.
Dokumenty te zostały przyjęte przez Prezydium w formie uchwał.
Treść porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Zarządem Głównym
Stowarzyszenia przedstawił I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Tyczyński.

  

Na zakończenie posiedzenia W.Kowal przypomniał członkom prezydium treści regulaminów
Zarządu Głównego o wyróżnieniach, propozycję wojewódzkiego spotkania
noworoczno-opłatkowego w misiący styczniu 2016 roku oraz konieczność mobilizacji członków
Stowarzyszenia do odpisu 1% od podatku na rzecz Stowarzyszenia. Powołany został zespół do
spraw pomocy materialnej z odpisu 1% od podatku w osobach: Stefania Rosińska, Mieczysław
Czerwonka i Danuta Gwiżdż. 
Wręczono również dyplomy jubileuszowe XXV-lecia Stowarzyszenia Danucie Gwiżdż i Danucie
Fus.
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