
Zebranie Koła w Brzozowie

     Zebranie odbyło się 24 kwietnia 2013 r. w miejscowej Komendzie Powiatowej Policji. Jest to
już kolejne zebranie w województwie podkarpackim, zwoływane w ramach corocznych zebrań
sprawozdawczych, które odbyło się do tej pory. Szkoda, że spośród zaproszonych gości byli
tylko: Prezes Wiktor Kowal i Wiceprezes Andrzej Sowa z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w
Rzeszowie. a nie było nikogo z miejscowego Starostwa, ani przedstawiciela Komendy
Powiatowej Policji w Brzozowie.

  

Zebranie otworzył i jemu przewodniczył Prezes Koła kol. Marian Wojtowicz. Odbyło się ono w
drugim terminie, gdyż na 54 członków, obecnych było 21 osób. Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych członków Koła.

  

Obszerne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły przedstawił Prezes Koła, wymieniając
obszerną listę imprez zorganizowaną przez Koło. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele z nich było
organizowanych wspólnie z członkami Koła w Sanoku i członkami IPA, do którego należą
czynni policjanci i emeryci. Wśród imprez miały miejsce II Międzynarodowe Zawody
Wędkarskie, w których uczestniczyli zawodnicy z Ukrainy, ze Słowacji i z Węgier.

  

Następnie sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Piotr
Pilawski, który odniósł się także do finansów Koła. Wynikało z niego, że Zarząd pracował
dobrze i kol. Pilawski zaproponował przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi Koła
absolutorium, co obecni na zebraniu zaaprobowali jednogłośnie. Podjęto także kilka uchwał, w
tym uchwałę o podniesieniu składki, która dla członków zwyczajnych wynosi obecnie 60 zł, a
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dla członków seniorów 30 zł rocznie. Kolejna uchwała, podjęta przy jednym głosie przeciwnym,
dotyczyła skreślenia 7 członków Koła za nieopłacanie składek członkowskich.

  

Pocieszające jest jednak to, że przyjęto także nowych członków do Stowarzyszenia.

  

     Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie 4-ch jego członków okolicznościowymi
dyplomami, które stanowiły symboliczne podziękowanie za ofiarną działalność społeczną i
poniesiony trud na rzecz Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych dyplomami od Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie był najstarszy członek Koła kol. Władysław Bąk, mający
aktualnie 90 lat, ale jego wygląd i prosta sylwetka zdecydowanie temu zaprzeczają. Kolejnym
członkiem, któremu wręczono podobny dyplom był kol. Krzysztof Pelczar. Trzeci dyplom
przyznany został kol. Zygmuntowi Stadnikowi, ale z ważnych przyczyn nie mógł wziąć udziału w
zebraniu.

  

Dyplom Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie przyznany został Prezesowi Koła Marianowi
Wojtowiczowi, który bardzo prężnie działa na rzecz nie tylko miejscowego Koła, ale całego
Stowarzyszenia. Trzeba otwarcie powiedzieć, że dzięki Niemu, młode jeszcze Koło,
sukcesywnie zyskuje nowych członków, a wachlarza imprez oferowanego jego członkom, może
pozazdrościć niejedno Koło na podkarpaciu. Dyplomy wręczył i pogratulował wyróżnienia
Prezes Wiktor Kowal. Będąc przy głosie wskazał na dobrą współpracę z Zarządem Koła  i
pochwalił dotychczasową jego działalność. Poruszył także sprawę przekazywania 1% podatku
na cele Stowarzyszenia, kwestię asysty w uroczystościach pogrzebowych i drażliwe dla nas
zagadnienie odpisu na fundusz socjalny, który rząd chce zmniejszyć o połowę. Z tej racji,
obecni na zebraniu złożyli podpisy na liście, jako protest p-ko projektowi ustawy, która zostanie
przesłana do Sejmu RP.

  

W punkcie zebrania odnoszącym się do dyskusji i wolnych wniosków, omówiono sprawy
Stowarzyszenia. Dominowały zagadnienia dotyczące ubezpieczenia grupowego w PZU, pomoc
finansowa i inna dla znajdujących się w trudnej sytuacji emerytów i rencistów policyjnych,
pozyskiwanie nowych członków, organizacja imprez kulturalnych w roku bieżącym.

  

Po wyczerpaniu wszystkich punktów planu, trwające prawie 3 godziny zebranie, zakończyło się.
Było ono dobrze przygotowane, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
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        Po oficjalnym zebraniu, w luźnej już rozmowie z niektórymi członkami Koła, mogliśmy się wieledowiedzieć na temat dramatycznej historii tego terenu. Właśnie Brzozowskie było naPodkarpaciu najbardziej zagrożone napadami zbrojnego polskiego podziemia. To tutaj międzyinnymi działało ugrupowanie Drogana Sotirovica ps. "Draża". Znacznie bardziej ponurą sławąokrył się oddział dowodzony przez Antoniego Żubryda. Bogatą wiedzą w tym zakresie wykazałsię członek tutejszego Koła kol. Adam Pobidyński. Należy mieć nadzieję, że Jego otwartyprzewód doktorski zakończy się wydaniem książki, która obiektywnie i dokładnie pozwolipoznać historię tamtych wydarzeń - życzymy kol. Adamowi sukcesów w tej dziedzinie.        Tekst i zdjęcia: Andrzej Sowa  
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