
Nowe koło SEiRP na podkarpaciu

     W dniu 9.04.2013 r. w Dźwiniaczu Dolnym, w pięknym gospodarstwie agroturystycznym " U
Flika", odbyło się drugie walne zebranie członków Koła SEiRP w Ustrzykach Dolnych.
Otwierając zebranie, wszystkich przybyłych, a wśród nich prezesa Wiktora Kowala i
wiceprezesa Andrzeja Sowę z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie powitał prezes
Zarządu Koła Gwidon Piotrowicz. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, został nim
kol. Roman Glapiak, który kontynuował jego prowadzenie. Sekretarzem została  kol. Celina
Piorunik, jak na razie, jedyna przedstawicielka "płci pięknej", w tym kole. Do komisji uchwał i
wniosków weszli koledzy: Marian Śliwiak, Krzysztof Sabat i Adam Konopelski.

  

W części roboczej przyjęto plan pracy na 2013r. oraz podjęto uchwałę o podwyższeniu składki
do kwoty 120zł rocznie, co jest ewenementem w naszym województwie. Członkowie uznali, że
obciążenie w skali miesiąca kwotą 10 zł, nie stanowi zagrożenia dla ich budżetu domowego, a
nowo powstałemu kołu, odpowiednie środki pieniężne są niezbędne do właściwego
funkcjonowania.
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Na zebraniu głos zabrali przybyli goście. Prezes Wiktor Kowal pochwalił pracę koła i wskazał,
na co należy zwrócić uwagę w dalszej jego działalności. Prosił, aby członkowie przekonywali
innych emerytów i rencistów do wstępowania w nasze szeregi. Liczniejsza grupa ludzi będzie
mogła prężniej i aktywniej działać na rzecz naszego środowiska. Zaapelował, by pamiętać o
przekazaniu 1% podatku na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wszyscy
obecni na zebraniu złożyli podpisy, jako formę protestu przeciwko projektowi ustawy o
obniżeniu o połowę corocznego odpisu na fundusz socjalny. Po przedłożeniu wniosków i
dyskusji o różnych sprawach i problemach związanych z naszą działalnością, których w nowym
kole nie brakowało, prowadzący zakończył zebranie, zapraszając na smaczny poczęstunek.

  

Rewelacją serwowanego posiłku okazał się tradycyjnie, własnoręcznie wypieczony  przez
członka tego koła kol. Romana Glapiaka tzw. chleb Flika.
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Należy nadmienić, że Koło w Ustrzykach Dolnych swoją działalność rozpoczęło 5 lutego 2013r.
Początkowo liczyło 18 członków i zaledwie po 2-ch miesiącach działalności ich liczba wzrosła
do 26 osób. Jest to imponujące i pocieszające dla zainteresowanych, że stan liczebny
organizacji na podkarpaciu sukcesywnie się powiększa. Obserwując zaangażowanie i potencjał
osobowy prezesa Koła, a także pozostałych członków Zarządu, jako Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego, jesteśmy całkowicie spokojni o ich przyszłość i ufni w to, że w niedługim czasie
będą stanowić wzór do naśladowania, czego im serdecznie życzymy.
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      Nie sposób pominąć osoby Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych Panapodinsp. Aleksandra Lubasa, który wzorem swojego przełożonego jest otwarty na nasześrodowisko i zaszczycił swoją obecnością zebranie założycielskie mające miejsce w lutym b.r.To za jego zgodą zostały udostępnione dwa pomieszczenia w budynku komendy, dającewarunki do pracy Zarządowi Koła i możliwości spotkania się jego członkom. Mamy nadzieję, żew miarę możliwości Pan Komendant będzie nadal wspierał miejscowe Koło SEiRP i pamiętał oemerytach i rencistach, za co z głębi serca dziękujemy.         Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii. ( kliknij tutaj  )        Tekst: Andrzej Sowa  
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