
Święto Kobiet 2012 na Podkarpaciu

Chodzi o to miłe Panie, 

  

aby w nasze trudne sprawy 

  

wpleść trochę uśmiechu 

  

i miłej zabawy. 

  

  

(Rzeszów)

  

W dniu 8 marca 2012 roku zgodnie z coroczną tradycją w  kawiarni "Klubowa" odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Zarząd
rzeszowskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Rzeszowie.
Zaproszenia skierowano do ponad 100 koleżanek - członkiń naszego Stowarzyszenia -
jednakże z uwagi na zły stan zdrowia i niesprzyjające warunki pogodowe wiele z nich nie mogło
uczestniczyć w tej uroczystości.

  

  

Wszystkim koleżankom serdeczne  życzenia zdrowia, uśmiechu i pogody ducha w tych
trudnych czasach złożyła Bożena Szubart - wiceprezes Koła, kierując je także do nieobecnych
pań.
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Życzenia dla naszych Pań przygotował Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP -  kol. Wiktor
Kowal, który wyraził je w serdecznych i miłych słowach.

  

  

Spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze przy lampce szampana, kawie i słodkim
poczęstunku.

  

  

Podobne spotkania zorganizowały inne Koła z terenu województwa podkarpackiego.

  

  

(Jarosław)
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Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 13.03.2012
roku zorganizował zebranie sprawozdawcze połączone z obchodami Dnia Kobiet.

  

Tradycyjnie już, jak to się dzieje od wielu lat spotkanie odbyło się w restauracji "Klasyczna"

  

W spotkaniu uczestniczyli emeryci policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach.

  

  

Dzień Kobiet był okazją do złożenia serdecznych życzeń zdrowia i szczęścia przez prezesa
Koła Ryszarda Jakubca.

  

  

Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście wśród których powitaliśmy :
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 - Pana Tomasza Kuleszę - Posła na Sejm RP,
 - Pana Bogdana Wołoszyna - Zastępcę Burmistrza Miasta Jarosławia ds. Społecznych,
 - mł.insp. Roberta Matusza  - Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,
 - kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
 - kol Andrzeja Pieszko - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,
 - Pana Ochotę Wacława - Szefa Prywatnego Ośrodka Szkolenia Kierowców "Wiraż",
 - Panią Jadwigę Machurę -  Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Jarosławiu,
 - Panią Grażynę Pieróg - kierownika Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów,

  

W trakcie spotkania Pan Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza przekazał na rzecz naszego
Stowarzyszenia drukarkę laserową.

  

Pan Bogdan Wołoszyn Zastępcę Burmistrza Miasta Jarosławia ds. Społecznych mówił o
możliwości dofinansowania przez Urząd Miasta naszego Stowarzyszenia.

  

Spotkanie było okazją do uhonorowania Pana Wacława Ochoty Medalem XX-lecia SEiRP z
dyplomem przyznanymi przez Zarząd Wojewódzki.

  

Wspólne spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze przy lampce szampana, kawie i
słodkim poczęstunku.

  

  

(Stalowa Wola)

  

W dniu 8 marca br. w KPP w Stalowej Woli odbyła się wspólna uroczystość Święta Kobiet
(wspólne spotkania stały się już tradycją) - wśród zaproszonych były policjantki, oraz emerytki
policyjne, którym życzenia przekazał Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli insp.
Mirosław Pawełko i Prezes stalowowolskiego Koła kol. Stanisław Garbuliński.
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Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy lampce szampana i słodkim poczęstunku.

  

  

Podobne spotkania odbyły się praktycznie we wszystkich kołach, ale zabrakło na nich
kronikarzy, którzy "piórem" uwieczniliby te chwile radości.

  

  

Zapraszamy do obejrzenia więcej zdjęć w naszej Galerii. / kliknij tutaj /

  

Opracowali:

  

B.Gajecki - ZW SEiRP Rzeszów
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M.Borcz - Koło w Jarosławiu

  

St.Garbuliński - Koło w Stalowej Woli
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