
Walne zebranie Koła SEiRP w Jaśle

     W dniu 11 kwietnia 2013 r., w budynku Komendy Powiatowej Policji, odbyło się walne
zebranie Koła SEiRP w Jaśle. Otworzył je wiceprezes Zarządu Koła kol. Jan Łazowski. Powitał
wyjątkowo liczne grono członków, których frekwencja wyniosła prawie 75% oraz przybyłych
gości, w tym prezesa Wiktora Kowala i wiceprezesa Andrzeja Sowę z Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP w Rzeszowie.

  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektórzy członkowie koła reprezentowali swoją osobą także inne
instytucje i zrzeszenia. Wśród zebranych był Stanisław Pankiewicz aktualny Wójt Gminy Jasło,
Józef Dziedzic - przewodniczący Rady Gminy w Jaśle, Stefan Brudz - prezes Powiatowego
Związku Kombatantów, Czesław Skocz - przewodniczący Rady Gminy w Krempnej, Bogusław
Łach - prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów (IPA) Region Jasło, Janusz
Burbelka -przewodniczący Powiatowego Związku Numizmatyków.

  

Następnie głos zabrał prezes Zarządu Koła kol. Antoni Barzyk. Przedstawił on sprawozdanie z
działalności Koła za 2012 r., zapoznał z nakreślonymi planami na rok bieżący, poinformował o
nowych uregulowaniach prawnych i omówił bieżące sprawy Koła. Podkreślił, że piorytetem
będzie pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

  

Członek Komisji Rewizyjnej kol. Antoni Cetnar złożył obszerne sprawozdanie z działalności
komisji. Wynikało z niego, że Zarząd pracował dobrze, brak było jakichkolwiek skarg na jego
działalność. Przez ostatni rok Zarząd odbył 19 posiedzeń, na których podejmował uchwały,
rozpatrywał różne sprawy bieżące i rozwiązywał problemy,  nie tylko członków Koła, ale
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wszystkich emerytów i rencistów, którzy się do niego zwrócili. Dotychczasowy przewodniczący 
tej Komisji Karol Wiertak złożył dymisję, motywując ją względami osobistymi. Z tej racji obecni
na zebraniu członkowie, uzupełnili jej skład o kol. Kazimierza Korczykowskiego. Komisja
spośród siebie wybrała nowego przewodniczącego, którym został kol. Antoni Cetnar, a
członkami: kol. Stanisław Ciekielski i kol. Kazimierz Korczykowski. Po sprawozdaniach przyjęto
stosowne uchwały, w tym uchwałę o skreśleniu 4-ch członków Koła. Trzech z nich nie opłacało
składek, a Jan Czernicki zmarł w wieku 91 lat. Minutą ciszy uczczono jego pamięć. W okresie
sprawozdawczym przyjęto 2-ch nowych członków i aktualnie Koło liczy 62 osoby. Szkoda tylko,
że jest wśród nich tylko jedna kobieta.

  

W wystąpieniach wskazywano na dobrą współpracę z innymi miejscowymi stowarzyszeniami i
zwiazkami, jak również z ZT NSZZ Policjantów. Zabierając głos w dyskusji,  prezes ZW SEiRP
w Rzeszowie Wiktor Kowal wysoko ocenił pracę Zarządu. Omówił też bieżące sprawy i
przedstawił wytyczne Zarządu Głównego na najbliższy rok. Poruszył problem ubezpieczeń
grupowych i przekazywania 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie. Podziękował za
dotychczaswą pracę Zarządowi Koła i życzył wszelkiej pomyślności wszystkim jego członkom.

  

W trakcie zebrania dołączył do nas Pan Komendant Powiatowy Policji w Jaśle  mł.insp.Andrzej
Wędrychowicz, który wyjątkowo łaskawym okiem patrzy na działalność tutejszego Koła.
Zapoznał on zebranych z planami inwestycyjnymi budowy nowej komendy. Na koniec złożył
życzenia wszystkim członkom Koła.Trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, że dzięki przychylnośći,
otwartości na współpracę  i chęci pomocy z jego strony, Zarząd Koła ma gdzie pracować,
przyjmować interesantów a jego członkowie mają miejsce do spotkań i walnych zebrań w
godnych warunkach. Pan Komendant nie tylko użycza pomieszczeń, ale wspiera
Stowarzyszenie w jego działalności, uczestniczy w walnych zebraniach i jest czuły na problemy
emerytów i rencistów policyjnych, za co serdecznie mu dziękujemy.
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Tekst i zdjęcia Andrzej Sowa.
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