
Uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Rzeszowie

      W dniu 4 marca 2014 roku odbyło się uroczyste poszerzone posiedzenie Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Rzeszowie z udziałem członków zarządu koła w
Rzeszowie Prezesa Zarządu Głównego Henryka Borowińskiego oraz Wiceprezesa tego
Zarządu Jerzego Krawczyka, który z ramienia ZG jest opiekunem podkarpackiej organizacji
Stowarzyszenia.
      W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal
poinformował o głównych problemach, które podejmował Zarząd Wojewódzki i jego Prezydium,
a także zarządy kół w 2013 roku oraz w dwóch miesiącach 2014 roku. Poinformował również o
przyjętej uchwale 21 listopada 2013 roku, w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w
województwie i jej przebiegu w kołach Stowarzyszenia. Natomiast prezes Zarządu Głównego
Henryk Borowiński informował zebranych o  bieżących działaniach Zarządu Głównego i jego
Prezydium, zaś o niektórych problemach o aspekcie prawnym, podejmowanych przez
Prezydium ZG poinformował przewodniczący komisji prawnej Jerzy Krawczyk.

  

  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć tutaj  (kliknij).

  

    Druga cześć posiedzenia Prezydium poświęcona była uczczeniu osiemdziesiątej rocznicy
urodzin prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala, z której to okazji wzięli w nim  udział
reprezentacyjni przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego. Prezes Henryk Borowiński
wręczając od Zarządu Głównego list gratulacyjny Jubilatowi podkreślił walory jego charakteru i
położone zasługi w kierowaniu Stowarzyszeniem w województwie podkarpackim, a także we
wnoszeniu trafnych i pozytywnych akcentów na posiedzeniach Zarządu Głównego.
       Jubileuszowy list wraz z życzeniami Prezesowi Wiktorowi Kowal oraz kwiaty , a także
plakietkę z napisem " W dniu 80-tej rocznicy urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i
najlepsze życzenia, jak również gorące podziękowania za pełną największego zaangażowania
pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Z okazji tak dostojnego jubileuszu
życzymy zdrowia i pomyślności osobistej a także sukcesów i satysfakcji w działalności
społecznej" zostały wręczone przez długoletniego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego
Tadeusza Kagana oraz długoletnią prezes koła w Rzeszowie Jadwigę Michalczyk. 
    W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i
jednocześnie wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów - Józef Bąk, który
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składając Jubilatowi życzenia wręczył mu również list od Zarządu Wojewódzkiego tej
organizacji z okazji rocznicy urodzin. 
    Z zaproszonych osób w spotkaniu uczestniczył zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem redaktor
miesięcznika "Echo Rzeszowa" Roman Małek, który wystosował do Jubilata list gratulacyjny
napisany językiem polszczyzny z XVI wieku. Roman Małek na łamach tego miesięcznika
promuje działania Policji i naszego stowarzyszenia. Byli też uczestnikami spotkania nasi
emeryci - członkowie Stowarzyszenia Jan Mazur i Bronisław Buniowski, którzy w 2013 roku
obchodzili 70-te urodziny. 
     W tej części spotkania przygrywał już tradycyjnie nasz emerycki duet Adam Fus i Władysław
Kretowicz.
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