
Obchody 30 rocznicy powstania Koła SEiRP w Tarnobrzegu

Tegoroczne obchody Święta Policji zostały powiązane z obchodem 30 rocznicy powstania Koła
SEiRP w Tarnobrzegu i miały skromną oprawę ze względu na pandemię wirusa sars-cov-2,
potocznie nazywanym koronawirusem wywołującym chorobę covid-19 oraz rosnącym
zagrożeniem epidemiologicznym. Z uwagi na powyższe liczba zaproszonych gości została
ograniczona.

  

W dniu 24-07-2020 roku o godz. 10:30 delegacja KMP w Tarnobrzegu oraz delegacja Koła
emerytów w Tarnobrzegu złożyła wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych
policjantów umieszczoną na budynku KMP w Tarnobrzegu. Dalsze uroczystości związane z
Emeryckim Świętem odbyły się w dniu 31-07-2020 na terenie Koła Łowieckiego
"NADWIŚLAŃSKIE" w Zwierzyńcu k/Tarnobrzega. 
Uroczystość tą uświetnili Komendanci KMP Tarnobrzeg wraz z ks. Kapelanem, przedstawiciele
NSZZP w Tarnobrzegu, przedstawiciele ZW SEiRP w Rzeszowie, oraz Zarząd
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Karabela" Sp. z o. o w Tarnobrzegu. Zaproszony również
został prezes ZG SEiRP pan Antoni Duda.

  

Prezes Zarządu Kazimierz Orzechowski powitał przybyłych gości wygłoszonymi słowami:

  

Szanowni zebrani.
Nasze dzisiejsze spotkanie ma przypomnieć, że nasze Stowarzyszenie obchodzi swoje XXX
urodziny. Ma również oddać hołd tym wszystkim, którzy 30 lat temu zauważyli, że tylko
zjednoczeni możemy skutecznie walczyć o zachowanie nabytych praw, bo tylko razem
jesteśmy silni. Dziękujemy tym, którzy wyszli z inicjatywą powstania takiej organizacji, która
wzięła na swoje ramiona tak istotne sprawy jak zachowanie nabytych praw, troszczenie się o
sprawy socjalne, organizację wspólnego spędzania czasu itp. Również dziś dziękujemy tym ,
którzy kosztem własnego wolnego czasu czynnie włączają się do pracy na rzecz
Stowarzyszenia. Kłaniamy się również tym instytucjom, które w różny ale znaczący sposób
wspomagają działania naszej organizacji.
Otwierając dzisiejsze bardzo skromne ze względu na istniejącą pandemię spotkanie, w imieniu
emerytów i rencistów policyjnych oraz własnym serdecznie witam:
- Komendantów Miejskiej Policji w Tarnobrzegu Panów nadkomisarza Marka Pietrykowskiego,
nadkomisarza Tomasza Grazdę
- witam Zarząd Koła NSZZP w Tarnobrzegu Panią Marzenę Sajbot , Panią Aleksandrę Palęga
oraz Pana podkomisarza Marcina Orzechowskiego
- witam księdza kapelana KMP w Tarnobrzegu Marka Adama
- witam Zarząd Przedsiębiorstwa ?Karabela" w Tarnobrzegu Prezesa Panią Luizę Wolak, Pana
Konrada Wolak Pana Józefa Bednarczyka.
- serdecznie witam delegację ZW SEiRP w Rzeszowie w składzie Pana Wiktora Kowala, Panią
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Stefanię Rosińską, Panią Danutę Gwóźdź, Panią Annę Bomba na czele z Prezesem Panem
Janem Ruskiem
- witam serdecznie tych, którzy na co dzień wspierają naszych emerytów i rencistów, służąc im
radą, dzieląc z nimi troski dnia codziennego.
Spotkanie nasze będzie przebiegać w sposób następujący:
-otwarcie spotkania i powitanie zgromadzonych gości oraz emerytów i rencistów
-wręczenie wyróżnień
-wystąpienia indywidualne
-skromny poczęstunek
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