
Uroczyste spotkania w kołach SEiRP na Podkarpaciu z okazji XXV-lecia powołania tej organizacji

Odbywane spotkania i zebrania członków Stowarzyszenia na Podkarpaciu dla
upamiętnienia XXV-tej rocznicy powołania tej organizacji, przypadającej w dniu 16 lipca
1990 roku mają uroczysty i nierzadko odświętny przebieg. Na spotkaniach tych - obok
przedstawiania historii Stowarzyszenia - wręczane są aktywnym członkom,
funkcjonariuszom i pracownikom Policji, sponsorom i innym osobom wspierającym
działalność Stowarzyszenia medale XXV-lecia Stowarzyszenia wraz z dyplomami
jubileuszowymi wydane przez Zarząd Główny a przyznawane przez Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

  

  

Spotkanie w Jaśle

  

Pierwsze spotkanie z tej okazji zorganizował Zarząd koła w Jaśle wspólnie z kapelanem
tamtejszej Komendy Powiatowej Policji i kapelanem koła Stowarzyszenia ks.Gerardem Stanulą.
Spotkanie to odbyło się na górze Liwocz przy kaplicy turystycznej, której rektorem jest
ks.Gerard Stanula. Po mszy odprawionej przez księdza kapelana, uczestniczący w spotkaniu
prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, sekretarz tego zarządu Stefania Rosińska oraz
prezes zarządu koła Antoni Barzyk wręczali dyplomy jubileuszowe z medalami XXV-lecia
Stowarzyszenia.
Otrzymali je tacy członkowie Stowarzyszenia jak: Janusz Burbelka i Karol Noga oraz sponsorzy:
Jerzy Nachman, Robert Spuścizna, Józef Domaradzki i Zdzisław Maciocha oraz ks.Gerard
Stanula. Jest to tylko część wyróżnionych osób z terenu Jasła. W sumie w Jaśle wyróżnienie to
obejmuje 29 osób spośród, których tylko część wyróżniono ma spotkaniu w dniu 20 czerwca br.
Natomiast dyplomy i medale przyznane Antoniemu Barzykowi i Janowi Łazowskiemu wręczono
na uroczystości wojewódzkiej 25-lecia Stowarzyszenia, zaś pozostałe dyplomy i medale
przyznane członkom Stowarzyszenia i sponsorom zostaną wręczone na kolejnym spotkaniu. W
spotkaniu uczestniczyła również kierowniczka sekcji socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji
Grażyna Pieróg. Dalsza część spotkania z poczęstunkiem miała charakter towarzyski.

  

  

Spotkanie w Łańcucie
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Kolejne spotkanie z okazji 25 rocznicy powołania Stowarzyszenia zorganizowane zostało 4
lipca prze zarząd koła w Łańcucie w restauracji "Bogdanka" z udziałem zarządu terenowego
koła emerytów i rencistów NSZZ Policjantów. 
Biorący udział w spotkaniu prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal
wręczył wspólnie z prezesem zarządu koła Stanisławą Kielar dyplomy jubileuszowe wraz z
medalami XXV-lecia następującym osobom: Komendantowi Powiatowemu Policji w Łańcucie
nadkom.Andrzejowi Żygadło oraz jego zastępcy nadkom.Grzegorzowi Błaszczyk, członkom
koła: Tadeuszowi Mielcarkowi, Marii Międlar, Zofii Pasierb oraz Ryszardowi Małaszczukowi.
Dyplomami jubileuszowymi bez medali zostali uhonorowani członkowie koła: Stanisława Stec,
Stanisława Bujak, Irena Mokrzycka i Janusz Bar oraz osoby spoza Stowarzyszenia: Katarzyna
Mielcarek - specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia KP Policji, Tomasz Woś - przewodniczący
zarządu koła NSZZ Policjantów, Wiesław Dudek - przewodniczący terenowego koła emerytów
w NSZZ Policjantów oraz jego zastepca Wacław Mucha. Dyplom jubileuszowy otrzymała
również Danuta Lęcznar - właścicielka restauracji "Bogdanka", w której koło w Łańcucie odbywa
spotkania. Właścicielka restauracji z okazji jubileuszu wręczyła kwiaty sekretarz Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Stefanii Rosińskiej oraz prezes zarządu koła Stanisławie
Kielar. Dyplomy jubileuszowe z medalami Stanisławie Kielar oraz długoletniemu działaczowi
Kazimierzowi Papierzowi wręczone zostały na uroczystości wojewódzkiej w Rzeszowie w dniu
28 lipca. W spotkaniu uczestniczyli już tradycyjnie byli komendanci powiatowi Policji w
Łańcucie: Andrzej Rajzer, Wacław Mucha i Wacław Mazur. Dalsza część spotkania odbyła się z
poczęstunkiem i przy muzyce.

  

  

Spotkanie w Leżajsku

  

W dniu 11 lipca zarząd koła Stowarzyszenia w Leżajsku zorganizował z okazji XXV-tej rocznicy
powołania tej organizacji spotkanie członków wraz z małżonkami w obiekcie letnim Komendy
Powiatowej Policji w Leżajsku nad zalewem w Ożannie. Na spotkanie to przybyli prezes
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal oraz sekretarz tego zarządu Stefania
Rosińska i skarbnik Irena Kozak.
Dyplomami jubileuszowymi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wraz z medalem XXV-lecia
Stowarzyszenia uhonorowano: Komendanta Powiatowego Policji mł.insp.Wacława Sobola oraz
st.asp.Daniela Szary - przewodniczącego zarządu koła NSZZ Policjantów oraz wieloletniego
członka zarządu koła Edwarda Paducha. Członkowie koła Tadeusz Biały, Jan Chmiel i zastępca
przewodniczącego zarządu koła NSZZ Policjantów otrzymali dyplomy jubileuszowe bez medali.
Były też wyróżnienia za aktywność w działalności w kole Stowarzyszenia. Odznakę Zarządu
Głównego "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymał insp. w st. spocz. Marian Szkodziński -
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przewodniczący komisji rewizyjnej koła. Odznaki "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali :
były Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku - insp. w st. spocz. Jan Wilczyński, mł. insp.
Wacław Sobol - I zastępca Komendanta Powiatowego oraz członkowie koła : Edward Paduch,
Tadeusz Cichoń, Henryk Rup, Jan Kostek i Mieczysław Kłopot. Dyplomami uznania Zarządu
Wojewódzkiego wyróżnieni zostali tacy członkowie koła jak : Jan Wylaź, Janusz Krawczyk,
Edward Wańczyk, Tadeusz Kulpa i Waldemar Krzemieniecki. Również tymi dyplomami
uchonorowani zostali sponsorzy : Edward Golik, Mieczysław Materna, Tadeusz Ramza, Janusz
Szpunar i Jan Chwostek. Powyższe wyróżnienia z postaci odznak, medali i dyplomów wręczał
prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal w towarzystwie prezesa zarządu koła
Władysława Bryniarskiego, który otrzymał dyplom jubileuszowy z medalem XXV-lecia na
uroczystości wojewódzkiej. Spotkanie obyło się w plenerze przy muzyce z poczęstunkiem,
obiadem i przysmakami z grilla.

  

  

Spotkanie w Jarosławiu

  

W dniu 15 lipca w miejscowości Zarzecze w obiekcie koła myśliwskiego "OSTOJA" świętowali
XXV-lecie powołania Stowarzyszenia członkowie koła w Jarosławiu.
Dyplomy jubileuszowe z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia wręczał uczestniczący w
spotkaniu prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal z prezesem zarządu koła Józefem
Stecko następującym członkom: Marianowi Borczowi, Stanisławowi Turoczy, Barbarze Momot,
Janinie Daraż, Wacławowi Mazurkiewiczowi, Andrzejowi Spólnikowi, Jerzemu Ochocie,
Robertowi Noskowi, Mieczysławowi Smoleniowi oraz pracownikowi Komendy powiatowej Policji
w Jarosławiu Jackowi Cybykowi. Prezesowi zarządu koła Józefowi Stecko dyplom jubileuszowy
z medalem wręczył Wiktor Kowal zaś byłemu długoletniemu prezesowi tego zarządu
Ryszardowi Jakubcowi te wyróżnienia zostały wręczone na uroczystości wojewódzkiej w
Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Zarząd Koła w Jarosławiu Jadwiga Machura. Spotkanie odbyło się w plenerze z
poczęstunkiem z grilla i tańcami, do których przygrywała orkiestra.

  

  

Spotkanie w Tarnobrzegu
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Szczególnie uroczysty charakter z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia miało spotkanie odbyte 17
lipca w restauracji "Sonata" w Tarnobrzegu, w którym uczestniczyło około 100 osób a w tym
członkowie Stowarzyszenia z żonami, sponsorzy i inne zaproszone osoby. Zarząd Wojewódzki
Stowarzyszenia reprezentowali: prezes Wiktor Kowal, wiceprezes Tadeusz Kagan, sekretarz
Stefania Rosińska i skarbnik Irena Kozak.

  

Prezes zarządu koła Stanisław Czachurski w wystapieniu okolicznościowym przedstawił historię
Stowarzyszenia oraz działalność koła na przestrzeni 25 lat. Nadmienić należy, iż struktury tej
organizacji w byłym województwie tarnobrzeskim mają 25 lat, bowiem koła i Zarząd Wojewódzki
w pozostałej części województwa podkarpackiego powstawały dopiero od roku 1997.
Delegatami na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia odbytyn w Poznaniu w 1990 roku byli: Tadeusz
Kagan, Marian Michoński i Jan Wiśniewski, którzy reprezentowali byłe województwo
tarnobrzeskie. Zabierając głos prezes Wiktor Kowal charakteryzując genezę Stowarzyszenia i
działalność Zarządu Głównego w 25-leciu podkreślił rolę działaczy z okręgu tarnobrzeskiego w
jego tworzeniu na Podkarpaciu.

  

Prezes Wiktor Kowal z prezesem zarządu koła Stanisławem Czachurskim wręczyli dyplomy
jubileuszowe z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia następującym działaczom koła:
Bronisławowi Zimnemu, Marianowi Michońskiemu, Tomaszowi Chojnackiemu, Wiesławowi
Wolakowi, Tadeuszowi Woźniakowi, Ryszardowi Madejowi oraz Józefowi Bednarczykowi -
prezesowi Przedsiębiorstwa "Karabela" wspierającego działalność Stowarzyszenia. Natomiast
dyplom jubileuszowy dla Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu insp.Edwarda Ząbka
odebrała rzecznik prasowy komendy Beata Jedrzejewska-Wrona, która odczytała również list
gratulacyjny od komendanta skierowany do zarządu koła z okazji jubileuszu. Również list
gratulacyjny dla zarządu koła wraz z koszem kwiatów przekazał od prezydenta Tarnobrzega
jego zastępca Józef Nowak. Dyplomy jubileuszowe z medalami członkom koła Stanisławowi
Czachurskiemu i Tadeuszowi Kaganowi wręczone zostały na uroczystości wojewódzkiej.
Wszyscy członkowie koła z okazji tej rocznicy otrzymali plakietki 25-lecia z dyplomikami. Takie
plakietki zostały wręczone również Zarządowi Wojewódzkiemu Wiktorowi Kowalowi, Stefanii
Rosińskiej i Irenie Kozak. Na spotkaniu tym za działalność na rzecz Stowarzyszenia odznaki "
Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP " wręczone zostały Halinie Rawskiej i Krzysztofowi Politowi
oraz odznaki " Za zasługi dla SEiRP " z dyplomami Violetcie Kawalec - właścicielce firmy
"Grom-tur". Dyplom uznania Zarządu Głównego otrzymała Beata Jędzrejewska-Wrona.
 Po tych formalnościach organizacyjnych odbyła się zabawa taneczna.

  

  

Spotkanie w Sanoku
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Spotkanie jubileuszowe członków Stowarzyszenia zarząd koła w Sanoku powiązał ze Świętem
Policji i Dniem Seniora Policyjnego, które odbyło się 25 lipca w Domu Weselnym "Harnaś" w
Sanoku, którego właścicielem jest jest członek wspierający Tomasz Harna.

  

Dyplomy jubileuszowe wraz zmedalami XXV-lecia wręczone zostały przez I wiceprezesa
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ryszarda Tyczyńskiego i prezesa koła w Sanoku
Mieczysława Sabata następującym osobom - członkom rzeczywistym: Maciejowi Korabowi,
Ryszardowi Sroce, Janowi Kucabowi, Januszowi Pleśniarowi, Zbigniewowi Wróblowi, Józefowi
Żuchowskiemu, Franciszkowi Koczeń i Adamowi Sieczkowskiemu oraz członkom
wspierającym: Krzysztofowi Juszczykowi, Bolesławowi Wolaninowi i Ryszardowi
Radwańskiemu. Przed Świętem Policji dyplom jubileuszowy z medalem XXV-lecia prezes
zarządu koła Mieczysław Sabat wręczył nadkom.Grzegorzowi Matyniakowi Komendantowi
Powiatowemu Policji w Sanoku. Byłemu prezesowi koła w Sanoku Józefowi Litwinowi oraz
prezesowi Mieczysławowi Sabatowi dyplomy jubileuszowe z medalami wręczone zostały na
uroczystości wojewódzkiej.
Po wręczeniu dyplomów i medali odbyła się zabawa taneczna, na której bawili się małżeństwa
emeryckie i inne zaproszone osoby.

  

  

Spotkania jubileuszowe w pozostałych kołach odbywać się będą w miesiącu sierpniu i wrześniu.

  

  

Autor: Wiktor Kowal
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