
Plenum Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

W dniu 23 września 2011 r. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się
kolejne plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego.

  

W posiedzeniu oprócz prezesów wszystkich podkarpackich kół uczestniczyli zaproszeni goście
w osobach : Podkarpackiego Komendanta Policji gen. Józefa Gdańskiego, Komendanta
Miejskiego Policji w Rzeszowie insp. Witolda Szczekali oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji
Społecznej KWP mł.insp. Wiesława Dybasia.

  

Zaproszono również poczet sztandarowy.

  

  

Na porządek plenarnego posiedzenia składało się :

  

  

- sprawozdanie kol. Bolesława Pezdana podsumowujące działalność Komitetu ds. Ufundowania
Sztandaru - w swojej wypowiedzi nawiązał on do powstania idei ufundowania sztandaru,
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podziękował wszystkim sponsorom, członkom Stowarzyszenia, oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Podkreślił, że nasz sztandar jest pierwszym
spośród wszystkich zarządów wojewódzkich i okręgowych w kraju i stanie się dobrym
przykładem i inspiracją dla innych.

  

  

- kol. Tadeusz Kagan przekazał informację z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia
odbytego w dniu 16 sierpnia br. i poświęconego w całości kwestii uchwalenia zmian w naszym
Statucie - zmiany te - miejmy nadzieję - pozwolą w końcu na rejestrację Statutu i dostosowanie
go do aktualnego porządku prawnego.

  

  

- prezes W.Kowal przekazał swoje spostrzeżenia z pobytu w WSP Szczytno, gdzie uczestniczył
w posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego SEiRP - posiedzenie poświęcone było sprawom
międzynarodowym - zaproszono kilkanaście delegacji zagranicznych (emeryckich) - w
kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

  

Frekwencja zaproszonych gości niestety nie dopisała.

  

  

 2 / 3



Plenum Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Uroczystym i miłym akcentem posiedzenia było wyróżnienie kilkunastu osób dyplomami imedalami XX-lecia SEiRP - otrzymali je zaproszeni goście oraz długoletni członkowieStowarzyszenia, którzy czynnie uczestniczyli w powstaniu naszej organizacji na podkarpaciu.Wręczenie medali odbyło się przy udziale sztandaru.    Część oficjalną zakończyła prezentacja medialna z przebiegu uroczystości wręczenia sztandaruw dniu 30 lipca 2011 roku.  Prezesi kół otrzymali materiały - gazetki i fotografie - z uroczystości wręczenia sztandaru.            

Wykonano również fotografię zbiorową wraz ze sztandarem.    W dalszej części uczestnicy plenarnego posiedzenia zaproszeni zostali na obiad, gdzie w mniejoficjalnych warunkach kontynuowano rozmowy dotyczące spraw Stowarzyszenia i innychnurtujących problemów z życia emeryckiego.        Zapraszamy  do obejrzenia zdjęć  w naszej Galerii.    Bogusław Gajecki  
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