
Spotkanie noworoczno-opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego

Aktywność Stowarzyszenia w ubiegłym roku na Podkarpaciu wynikała w dużej mierze z
jubileuszu XXV-lecia jego powołania, zwłaszcza w drugiej połowie roku 2015. W pierwszej
połowie 2015 roku tradycyjnie zgodnie ze statutem działalność struktur Stowarzyszenia
podporządkowana była obowiązkowi odbycia zebrań sprawozdawczych powiązanych z
opłatkami, spotkaniami karnawałowymi i świętem kobiet. Obszerne relacje z tych zebrań i
spotkań znajdują się w numerze 2-3 z grudnia 2015 roku Biuletynu Informacyjnego Zarządu
Głównego.

  

Natomiast tegoroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego odbyło się 28
stycznia i miało charakter dwuczęściowy. W pierwszej jego części odbytej w sali konferencyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przedstawił w
swym wystąpieniu informację o działalności struktur Stowarzyszenia w województwie w 2015
roku, a w tym obszernie o spotkaniach i uroczystościach poświęconych XXV-leciu powołania
Stowarzyszenia. Informacje z tych uroczystości i spotkań zostały zamieszczone w Biuletynie
Jubileuszowym Nr1 Zarządu Głównego.

  

  

  

W spotkaniu tym wzięło udział ponad 70 osób. Wśród zaproszonych gości był serdecznie
witany insp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji powołany na to stanowisko 12
stycznia br. Z tej okazji Zarząd Wojewódzki skierował do insp. K. Pobuty list gratulacyjny
podkreślając w nim bardzo życzliwy stosunek do Stowarzyszenia podczas sprawowania funkcji
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, a następnie Komendanta Miejskiego
w Przemyślu. Zabierając głos na posiedzeniu insp. K. Pobuta podziękował za zaproszenie na
spotkanie deklarjąc wszechstronną pomoc dla Stowarzyszenia. Biorący udział w spotkaniu I
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Piotr Michna otrzymał medal XXV- lecia
Stowarzyszenia z dyplomem jubileuszowym wręczony przez prezesa Wiktora Kowala i insp. dr
K. Pobutę. Wręczyli oni również medal z dyplomem Adamowi Zabłockiemu i odznakę " Za
wybitne osiągnięcia dla SEiRP" Piotrowi Malinowskiemu - sponsorom z Przeworska.
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Obecny na spotkaniu przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z insp. K.
Pobutą wręczyli odznaki XXV- lecia NSZZ Policjantów członkom Stowarzyszenia Januszowi
Skrzatowi i Zdzisławowi Trzeciakowi. Wiktor Kowal wręczył zegary z logo Stowarzyszenia :
kapelanowi Policji ks. Markowi Buchmanowi, Komendantowi Miejskiemu Policji w Rzeszowie
insp. Witoldowi Szczekali, mł. insp. Wiesławowi Dybasiowi oraz wszystkim prezesom zarządów
kół. Później prezes Wiktor Kowal zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie opłatkowe,
któremu celebrował ks. Marek Buchman. Uczestnicy dzielili się opłatkami, a orkiestra
intonowała znane kolędy. Było też coś dla ciała, a chętni mogli także zatańczyć. Uczestniczący
w spotkaniu zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem redaktor Roman Małek zamieścił relację ze
spotkania w miesięczniku " Echo Rzeszowa".
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