
WŁADYSŁAW BRYNIARSKI ODSZEDŁ OD NAS NA ZAWSZE /1948 - 2018/

7 lipca 2018 roku środowisko emerytów i rencistów policyjnych oraz czynnych funkcjonariuszy
Policji Leżajska i województwa Podkarpackiego obiegła smutna wiadomość.

  

  

W wieku 70 lat odszedł na zawsze nadkomisarz /kapitan/ w st. spocz. Władysław Bryniarski.

  

Jako młody człowiek urodzony w górskich Kościeliskach 5 grudnia 1970 roku przyjęty został do
milicji w Jeleniej Górze, gdzie po przeszkoleniu był kontrolerem ruchu drogowego. Stamtąd
przeniósł się na ziemie Rzeszowską do Komendy Powiatowej w Łańcucie, w której pracował
jako kontroler ruchu drogowego. Mając już pewne doświadczenie policyjne i predyspozycje do
kierowania zespołem osób, mianowany został Komendantem Posterunku w Rakszawie w
powiecie łańcuckim. Po czym dalsze profesje policyjne zdobywał w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie. Legitymując się doświadczeniem zawodowym kierownictwo Komendy
Wojewódzkiej mianowało Władysława na zastępcę Komendanta Powiatowego w Leżajsku, na
którym to stanowisku zakończył służbę w roku 1991 w stopniu nadkomisarza. Jako
funkcjonariusz wyróżniał się koleżeńskim układaniem stosunków z funkcjonariuszami i cieszył
się uznaniem przełożonych. W czasie służby ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Policji oraz
studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując stopień magistra
administracji.

  

Po przejściu na emeryturę u Władysława ujawniła się dusza społecznika. Był organizatorem
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Leżajsku oraz jego prezesem i
członkiem Zarządu Wojewódzkiego do ostatnich swoich dni. Cieszył się poważaniem nie tylko
członków Stowarzyszenia, ale również całego środowiska leżajskich emerytów policyjnych,
członków Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium Zarządu Głównego.
Cieszył się również poważaniem kolejnych komendantów powiatowych Policji w Leżajsku oraz
miejscowych władz.
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Był popularny i znany w społeczeństwie Leżajska, które powierzyło mu pełnienia przez dwie
kadencji funkcji radnego Rady Miejskiej Leżajska.

  

W ostatniej drodze w uroczystości pogrzebowej żegnali Władysława członkowie
Stowarzyszenia i emeryci Leżajska i Łańcuta, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia i NSZZ Policjantów, funkcjonariusze Policji z kierownictwem Komendy
Powiatowej Policji z Leżajska oraz były przełożony zmarłego generał w st. spocz. Józef
Gdański.
Żegnali zmarłego Władysława Jego przyjaciele i koledzy oraz licznie uczestniczący w
uroczystości pogrzebowej przedstawiciele społeczeństwa Leżajska.
Uroczystość żałobną uświetniała asysta policyjna, która na cześć zmarłego oddała salwę
honorową. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia i NSSZ Policjantów , pożegnał
Władysława swoim wystąpieniem I Wiceprezes ZW SEiRP Rzeszów, Wiktor Kowal.
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