
Spotkanie z Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim

    Z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Regionu Podkarpacie Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych Rzeczpospolitej Polski i Koła SEiRP w Przemyślu w Hotelu ACCADEMIA w dniu
17 sierpnia 2017 r odbyło się spotkanie w ramach OIU z pełnomocnikiem Obywatelskiego
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  Andrzejem Rozenkiem, Prezydentem Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Zdzisławem Czarneckim
oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych.

  

    Spotkanie otworzył Jacek Mikita, pełnomocnik KOIU Region Podkarpacie, który przedstawił
zaproszonych gości. 
Następnie głos zabrał Andrzej Rozenek, który na wstępie poprosił o chwilę ciszy w intencji
kolegów, który z uwagi na ustawę represyjną odebrali sobie życie lub doznali zawałów serca lub
udarów mózgu. Następnie poinformował, że Komitet w połowie września z uwagi na wakacje
Sejmu, złoży do Marszałka Sejmu pismo w sprawie powołania Komitetu i po dwóch tygodniach
zacznie zbierać podpisy w sprawie nowelizacji ustawy emerytalnej służb mundurowych. Będzie
to droga trudna i długa,  jednak liczy na mobilizację ludzi dobrej woli.

  

    Jako następny głos zabrał Prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki, który mobilizował
zebranych do pisania odwołań do sądów by nie dawać satysfakcji PiS i związanych z tym
komentarzy. Wracając do słów o zgonach podkreślił, że Federacja Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP będzie prowadziła 
Białą Księgę - Księgę Pamięci
o naszych kolegach którzy odeszli. W naszej sprawie zabrał również głos szef SLD w
Rzeszowie 
Wiesław Buż
, poseł Platformy Obywatelskiej
Marek Rząsa
oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Mieczysław Kasprzak
, którzy poparli nasza inicjatywę i zobowiązali się w różny sposób pomóc. Jako ostatni głos
zabrał
nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański, 
który również poparł nasze działania i będzie służył swoim doświadczeniem jako były
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie.

  

   Po wystąpieniach gości zadawano szereg pytań na które udzielano merytorycznych
odpowiedzi.
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   W spotkaniu uczestniczyło ok. 170 emerytów i rencistów policyjnych oraz Straży Granicznej z
terenu Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

  

Robert Woźnik
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