
Spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia i emerytów związkowych w Łańcucie

W dniu 1 marca 2014 r. z inicjatywy Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Stanisławy Kielar
oraz przewodniczącego terenowego koła emerytów zrzeszonych w NSZZ Policjantów Wiesława
Dudka odbyło się w restauracji "Bogdanka" w Łańcucie tradycyjne już spotkanie członków obu
organizacji wraz z małżonkami oraz emerytów niezrzeszonych. Okazją do spotkania było
zakończenie karnawału i Święto Kobiet. Sala lokalu była wypełniona do ostatniego miejsca. W
spotkaniu uczestniczyli działający w szeregach tych organizacji emeryckich byli komendanci
powiatowi Policji w Łańcucie; Janusz Uberman, Wacław Mucha i Andrzej Rajzer oraz były
zastępca Komendanta Powiatowego tej jednostki obecnie wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia w Rzeszowie Ryszard Tyczyński a także Prezes tego zarządu Wiktor Kowal i
skarbnik ZW Irena Kozak.
Współorganizator tego spotkania wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów Barbara Ilukiewicz z szefami obu kół Stanisławą Kielar i Wiesławem Dudkiem
przekazali z okazji Święta Kobiet życzenia obecnym paniom oraz obdarowali je kwiatami i
słodyczami. Życzenia przekazał również Prezes ZW Wiktor Kowal. W spotkaniu uczestniczył
także przewodniczący Zarządu koła NSZZ Policjantów w Łańcucie Tomasz Woś.
W związku z przypadającą w tym dniu 80-tą rocznicą urodzin Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Wiktora Kowala. Barbara Ilukiewicz w imieniu obecnych złożyła mu życzenia,
zaś zebrani odśpiewali na jego cześć tradycyjny "sto lat" z podkładem muzycznym. Spotkanie
odbyło się z poczęstunkiem przy biesiadnym stole z muzyką i tańcami jak przystało na
zakończenie karnawału.
Przed spotkaniem odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła stowarzyszenia w
Łańcucie. W skład wybranego Zarządu Koła weszli dotychczasowi jego członkowie; Kielar
Stanisława-Prezes Koła, Maria Międlar - wiceprezes, Kazimierz Papież - członek oraz nowi
członkowie: Tadeusz Mielcarek - skarbnik i Ryszard Małaszczuk - sekretarz.
Członkami komisji rewizyjnej zostali: Zofia Pasierb, Stanisława Stec oraz Bolesław Kołodziej.
W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, który wysoko ocenił
prace dotychczasowego zarządu mimo trudności lokalowych oraz skarbnik tego Zarządu Irena
Kozak, która udzieliła wyjaśnień w zakresie opłacania składek członkowskich.
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