
Odszedł na zawsze - insp.Ryszard Kula

  

W piątek w dniu 15 listopada 2013 r. zmarł nagle na atak serca insp.Ryszard Kula - Komendant
Powiatowy Policji w Przeworsku.

  

Miał zaledwie 57 lat. Należał do grona funkcjonariuszy III Rzeczypospolitej bowiem służbę w
Policji rozpoczął w październiku 1990 roku. 
Od 2004 r. był pierwszym zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku, awansowany
na to stanowisko przez ówczesnego Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Rzeszowie insp.Józefa Gdańskiego. Od marca 2011 roku do końca swoich dni był
Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku. Urodził się w Łańcucie, tam też 19 listopada
odbył się Jego pogrzeb. Msza Święta żałobna za duszę zmarłego odprawiona została w
kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Łańcucie w parafii
miejsca zamieszkania zmarłego. Celebrowali ją księża z trzech parafii z Przeworska oraz z
wymienionej parafii z Łańcuta na czele z Podkarpackim Duszpasterzem Policji ks.Markiem
Buchmanem.

  

W imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji i policjantów Podkarpacia, zmarłego -
przed złożeniem do grobu - pożegnał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp.Zdzisław Stopczyk podkreślając w ciepłych słowach jego walory jako człowieka i
funkcjonariusza oraz jego zasługi dla Policji i w służbie społeczeństwu. Żegnał go również
Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka oraz w imieniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Przeworskiego Pan Adam Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa. Żegnali zmarłego
również uczestniczący w uroczystości żałobnej funkcjonariusze z jednostek powiatowych Policji
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z Przeworska, Leżajska i Łańcuta oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Łańcuta.

  

Inspektora Ryszarda Kulę żegnała także liczna grupa emerytów i rencistów policyjnych w tym
też byli jego podwładni. Zmarły był zawsze życzliwie ustosunkowany do różnego pokolenia
emerytów policyjnych. Zajmując kierownicze stanowiska w Leżajsku oraz w Przeworsku chętnie
uczestniczył w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez organizacje emerytów
policyjnych będąc osobą barwną podczas tych spotkań. Wspierał działalność kół
Stowarzyszenia i został za to wyróżniony przez Zarząd Główny w 2013 roku Odznaką "Za
Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem. W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
wieńce i kwiaty na mogile Zmarłego złożyli prezesi Zarządów i Kół: z Przeworska - janina
Ryszawa, z Łańcuta - Stanisława Kielar, z Leżajska - Władysław Bryniarski oraz Prezes
Zarządu Wojewódzkiego - Wiktor Kowal.
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