
Ważniejsze spotkania związane ze Świętem Kobiet na Podkarpaciu

W dniu 8 marca w sali kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji odbyło się uroczyste spotkanie z
funkcjonariuszkami i pracownicami Komendy z jej Kierownictwem : Komendantem insp.
Krzysztofem Pobutą oraz jego zastępcami; mł.insp. Zbigniewem Sową i mł.insp. Tadeuszem
Szymankiem.

  

Inspektor Krzysztof Pobuta w bardzo ciepłych słowach powitał uczestnicące w spotkaniu panie
oraz przekazał im życzenia z okazji Święta Kobiet, przedstawiając przy tej okazji nowych wyżej
wymienionych swoich zastępców.

  

Życzenia z tej okazji oraz zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych przekazał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal
używając przy tym przenośni, iż " Biorące udział w spotkaniu Panie są w wieku wiosny i lata a
życzenia przekazuje jesień życia, która może być piękna, ale do której nie należy się spieszyć". 
Z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NNZZ Policjantów Józefa Bąka,
prezes Wiktor Kowal przekazzał również życzenia z powyższych okoliczności paniom od
związkowców policyjnych.

  

Bukiet życzeń dla pań wzbogacili biorący udział w spotkaniu kapelan Komendy Wojewódzkiej
Policji ks. Marek Buchman oraz insp. w st.spocz. Sławomir Szczupak, który 6 marca przestał
pełnić funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego nadzorując wydziały logistyczne.
Składając paniom życzenia podziękował im również za kilkuletnią owocną współpracę.

  

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy poczęstunku słodyczami. W spotkaniu
uczestniczył również naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej
mł.insp. Wiesław Dybaś, który jak zwykle był sprawnym organizatorem spotkania.

  

  

  

W tym samym dniu i miejscu z okazji Święta Kobiet odbyło się spotkanie Pań Emerytek -
członkiń Koła SEiRP w Rzeszowie.
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Otwierając spotkanie prezes Zarządu Koła Jadwiga Michalczyk w serdecznych słowach
powitała panie przybyłe na spotkanie oraz członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego :
Prezesa Wiktora Kowala, I Wiceprezesa Ryszarda Tyczyńskiego, sekretarz Stefanię Rosińską i
skarbnik Irenę Kozak. Życzenia paniom złoyła Jadwika Michalczyk oraz Wiktor Kowal, który
poszerzył życzenia o zbliżające się Święta Wielkanocne. Dalsza część spotkania odbywała się
przy poczęstunku i muzyce w wykonaniu emerytów Adama Fusa, Władysława Kretowicza i
funkcjonariusza Roberta Chlipawy.
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Wcześniej bo 5 marca odbyło się już tradycyjnie spotkanie członków Koła w Jarosławiu
poświęcone sprawozdaniu z dorocznej działalności i uczczeniu Święta Kobiet.
 Po przedstawieniu sprawozdania przez Prezesa Zarządu Józefa Stecko o jego działalności  w
2015 roku i sprawozdaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej koła Janiny Daraż oraz
przyjęciu planu działania w roku 2016, odbyła się jego druga część poświęcona Świętu Kobiet.
W spotkaniu uczestniczyli poza członkiniami i członkami Stowarzyszenia również ich
małżonkowie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Bogusław Folwarczny,
członkowie Prezydium ZW Stowarzyszenia : prezes Wiktor Kowal i sekretarz Stefania Rosińska,
kierowniczka Sekcji Socjalnej KW Policji Grażyna Pieróg a także Pezes Zarządu Powiatowego
Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP Jadwiga Machura.

  

Prezes Wiktor Kowal bardzo wysoko ocenił działalność Zarządu Koła w 2015 roku podkreślając
zasługi jego prezesów, akcentując szczególnie zasługi byłego prezesa Ryszarda Jakubca, który
po 15 latach prezesowania w 2015 roku zrezygnował z tej funkcji oraz przekazał życzenia
paniom z okazji ich święta. W drugiej części spotkania prezes Zarządu Koła Józef Stecko,
prezes Wiktor Kowal, podinsp. Bogusław Folwarczny, Jadwiga Machura składali Paniom
życzenia z okazji ich święta a prezes Wiktor Kowal poszerzył życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy.

  

Spotkanie obyło się przy poczęstunku i muzyce - miało charakter świąteczny.
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Autor: Wiktor Kowal
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