
Obchody 20-lecia powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W podkarpackim Stowarzyszeniu ta okrągła rocznica obchodzona jest przez pryzmat Koła
SEiRP w Tarnobrzegu, oraz kół w Stalowej Woli i Nisku.

W 1990 roku właśnie w Tarnobrzegu (ówczesne województwo) datuje się powstanie
Stowarzyszenia, w ślad za nim powstały koła w Stalowej Woli i Nisku.

W dniu 17 września 1990 roku w budynku ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Tarnobrzegu odbyło się spotkanie grona działaczy, którzy poparli tzw. koncepcję "szczecińską"
o ukształtowaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw
Wewnętrznych - przyjęto ją z nadzieją i wolą budowania nowych struktur spełniających
oczekiwania środowiska emerytów i rencistów.

Rozpoczęto pracę w terenie, zachęcano emerytów i rencistów do tworzenia od podstaw struktur
stowarzyszenia - efektem tych działań było wyłonienie zarządów kół oraz wybór delegatów na
założycielski Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia.

W dniu 7 października 1990 roku odbyło się spotkanie formalnych członków rejonowego koła
Emerytów
i Rencistów poszerzone o osoby niezrzeszone. Uczestnicy spotkania postanowili poprzeć
rodzący się ruch stowarzyszeniowy zainicjowany przez inicjatywę szczecińską i ustalenia
spotkania z 17 września 1990 roku - wybrano statutowe władze Koła oraz delegatów na
Założycielski Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia.

W dniu 13 października 1990 roku odbył się wspomniany Zjazd Wojewódzki, który wyłonił
władze wojewódzkie, określił pierwsze zadania oraz wybrano delegatów na Zjazd Krajowy.

Pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany kol. Marian Michoński, zaś
wiceprezesem kol. Tadeusz Kagan.

Obaj w/wymienieni zostali również delegatami na Zjazd Krajowy - jako trzeci delegat dołączył
kol. Jan Wiśniewski ze Stalowej Woli.

Zjazd Krajowy odbył się w dniu 22 listopada 1990 roku w Poznaniu, zapoczątkowując tym
samym statutową działalność Stowarzyszenia w kraju.

W dniu 6 sierpnia 2010 r. - w 20-tą rocznicę powstania Stowarzyszenia - odbyło się uroczyste
zebranie tarnobrzeskiego Koła SEiRP.

Wśród zaproszonych gości byli:

- insp. Jan Żak - Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu,
- Czesław Łuszczki - dyrektor Banku Żywności w Tarnobrzegu,
- Barbara Ilukiewicz - wiceprzewodnicząca ZW NSZZ Policjantów,
- Grażyna Pieróg - kierownik Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów,
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- Wiktor Kowal - Prezes ZW SEiRP
- Jan Zaforemski - członek Prezydium ZW SEiRP.

Kol. Stanisław Czachurski - Prezes Koła w Tarnobrzegu - przedstawił historię powstania
tarnobrzeskiego koła przed dwudziestoma laty, omówił bieżące cele i zadania Stowarzyszenia.

Obchody tej szczególnej rocznicy były również okazją do odznaczeń i wyróżnień dla
szczególnie zasłużonych członków Stowarzyszenia, oraz osób wspierających.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP wystąpiło o nadanie Odznaki "za Zasługi z
Dyplomem" dla trzech członków Koła w Tarnobrzegu i przyznanie "Dyplomu Uznania" Zarządu
Głównego dla czterech członków.

Uroczyste zebranie zorganizowano w obiektach Polskiego Związku Łowieckiego przy ognisku i
muzyce.

B.Gajecki
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