
Kontynuacja dobrych kontaktów z samorządem Rzeszowa

KONTYNUACJA DOBRYCH KONTAKTÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W
RZESZOWIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI MIASTA RZESZOWA

  

Do tradycji należą pozytywne relacje Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu koła z samorządem
miasta Rzeszowa i Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa. 
Wielu członków Stowarzyszenia należy również do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i
prowadzi w nim aktywną działalność na rzecz miasta. 
Prezydent miasta Rzeszowa uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia, a gdy nie miał takich możliwości na posiedzeniach reprezentowali Prezydenta
jego zastępcy Janusz Ustrobiński i Stanisław Sieńko oraz pełnomocnik Prezydenta Henryk
Wolicki.
 Za swą życzliwość i aktywność dla Stowarzyszenia - na wniosek Zarządu Wojewódzkiego -
Zarząd Główny uhonorował ich swoimi wyróżnieniami a w tym najwyższym - odznaką "Za
wybitne osiągnięcia dla SEiRP", zaś działaczy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa Zdzisława
Daraża /byłego przewodniczącego jego zarządu/ i Krzysztofa Kadłuckę odznaką "Za zasługi dla
SEiRP" z dyplomem.

  

W dniu 19 sierpnia br. w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza odbyło się okolicznościowe
spotkanie członków i sympatyków TPR z okazji 74 rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą
województwa. 
Historię powstania województwa z siedzibą w Rzeszowie oraz jego znaczenie dla rozwoju
miasta i regionu przedstawił w swym wystąpieniu dyr. IILO - Andrzej Szymanek - historyk z
wykształcenia.
W posiedzeniu tym uczestniczyła liczna grupa członków SEiRP - będących również członkami
TPR - z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego: z nowym jego prezesem Janem
Ruskiem, z jego I wiceprezesem Wiktorem Kowalem oraz Stefanią Rosińską i Danutą Gwóźdź. 
Prowadzący spotkanie również nowy przewodniczący Zarządu TPR dr Henryk Pietrzak - po
powitaniu zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sieńkę i pozostałych uczestników
spotkania- w serdecznych słowach powitał również prezesa ZW SEiRP Jana Ruska, który wraz
z Wiktorem Kowalem wręczyli Stanisławowi Sieńce odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla
SEiRP".
Z uwagi na to, iż Wiktor Kowal - pełniący przez 12 lat funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP - w bieżącym roku przestał sprawować tę funkcję, swoją obecność na spotkaniu
wykorzystał do podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa i jego zastępcom Henrykowi
Wolickiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Andrzejowi Decowi za życzliwe wspieranie
działalności Stowarzyszenia przez okres sprawowania przez niego funkcji prezesa. Słowa
podziękowania za owocne współdziałanie skierował również do Zarządu TPR. 
Wyraził również przekonanie, iż nowy prezes ZW Jan Rusek będzie kontynuował
współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i Zarządem TPR z jeszcze większą

 1 / 2



Kontynuacja dobrych kontaktów z samorządem Rzeszowa

aktywnością.
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