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"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak ciepły promień słońca,
gdziekolwiek się zatrzyma, pozostawia ciepło, które promienieje dalej,
dając świadectwo wskazujące, jak wielką wartością jest dla Ciebie
Ojczyzna." (ks. Józef Tischner)

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZR ZŻWP
Już od piętnastu lat wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszych Spotkań
Opłatkowych. Tym razem w dniu 12 stycznia 2018 roku w godzinach popołudniowych
w Hotelu Accademia przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego odbyło się takie coroczne
spotkanie. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego
nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku.
Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniew ŁĄKA na wstępie poprosił
wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych kolegów minutą ciszy.

Następnie Zbigniew Łąka przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.
poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Zapotocki, radny Rady Miejskiej Ryszard Kulej, Dyrektor WBE Jan Motyka, prezes
ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka,
Dyrektor Hotelu Accademia Norbert Kowalski, Marian Szeliga.
Słowo boże wygłosił ks. Kapelan ppłk Marcin
Kwiatkowski i przekazał wigilijne przesłanie
i złożył
zebranym
życzenia
świąteczne
i noworoczne.
Jak zawsze podczas takich spotkań tak i tym razem
spotkaniu towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna
atmosfera. Najważniejszą częścią spotkania było
podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody

i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować
o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich
spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed
nami, życzyć sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej współpracy.
Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej
atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć.

Podczas tego spotkania prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon odznaczył dwóch
naszych kolegów Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. Uchwałę o nadanie krzyży
podpisał Przewodniczący Kapituły Odznaczeń komandor Henryk Kaliowski oraz Prezes ZG
ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszard Sobierajski. Odznaczeni to koledzy:
–
Krzysztof Lach
–
Wiesław Więch

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP
W dniu 12.02.2018 roku w siedzibie biura ZR ZŻWP w hotelu Accademia odbyło się
zebranie Zarządu poszerzone o prezesów kół. Podczas zebrania prezes Zbigniew
Łąka omówił bieżące sprawy, m.in. omówił sprawy związane z opłatami wynajmu lokalu
na biuro, opłacanie składek w poszczególnych kolach, opiekę zdrowotną, zbieranie
podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,..., oraz omówił zasady uczestnictwa asysty wojskowej
i sztandaru w pogrzebach.

Wiceprezes Józef Guściora na wstępie omówił zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu
z telefonów komórkowych, a zwłaszcza odbieranie i oddzwanianie na nieznane numery
telefonów. Przypomniał o obowiązującym w naszym związku obiegu dokumentów, a także
poprosił prezesów kół o sporządzenie wykazów osób, które otrzymały odznaczenia
związkowe.
Wiceprezes ds.
obronnych
Zbigniew
Sebzda
omówił
działającą od dziewięciu
sezonów Ligę Strzelecka
i
zachęcał
do
uczestnictwa w tej lidze.
Na
koniec
zebrania
odbyła
się
dyskusja na różne tematy.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2
16 lutego 2018 roku w hotelu
Accademia odbyło się zebranie Koła
Nr 2 ZŻWP w Przemyślu. Zebranie
otworzył i przywitał wszystkich
przybyłych członków prezes koła
kolega Marian
BARAN.
Na
zebranie przybył na zaproszenie
prezesa koła, prezes Zarządu
Rejonowego kol. Zbigniew ŁĄKA.

W pierwszej części zebrania prezes koła i prezes ZR wręczyli dyplomy, statuetki.
Statuetki i dyplomy z okazji „okrągłych” urodzin otrzymali:
–
kol. Stefan BABIK z okazji 95 urodzin,
kol. Jerzy PYRCIOCH z okazji 75 urodzin,
- kol. Jerzy WOJTOWICZ z okazji 70 urodzin
–
kol. Edward WRONA z okazji 70 urodzin.
Następnie zostały wręczone odznaki i medale. Honorową Odznakę ZŻWP otrzymali
koledzy:
–
Wiesław CURYŁO,
–
Bogusław MAHUNIK,
–
Maciej MATERLAK
Medale XXXV-lecia ZŻWP otrzymali koledzy:
–
Mirosław KANIA,
–
Tomasz LITWIN,
–
Adam WIELGUS,
–
Bartłomiej KĘDZIERSKI,
–
Piotr KORPAL,
–
Artur TOKARSKI

W drugiej części zebrania prezes koła Marian Baran omówił opłacanie składek oraz
czynszu na wynajem lokalu na biuro w hotelu Accademia.

Prezes ZR Zbigniew ŁĄKA omówił sytuację n/t Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP i roli jaką odgrywa ta federacja w walce o sprawiedliwość dla emerytów
policyjnych, WOP, BOR i innych podlegających ustawie dezubekizacyjnej.
Marian BARAN omówił zadania Komisji Socjalno-Zdrowotnej i powołał się na uchwałę
ZR ZŻWP dot. powołania takiej komisji. Kol. Piotr Kosiorowski, lekarz, zadeklarował
pomoc w pracy tej komisji. Kolega Józef Guściora omówił organizację pogrzebów z asystą
wojskową członków ZŻWP.
Na koniec odbyła się dyskusja.
Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski.

Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP
W dniu 6 kwietnia 208 roku w siedzibie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Przemyślu odbyło się Posiedzenie Zarządu, w którym podsumowano pierwszy
kwartał oraz postawiono zadania na drugi kwartał 2018 roku – zgodnie z rocznym „Planem
działalności ...”

Głównym celem działalności statutowej to przede wszystkim udział we wszystkich
spotkaniach i obchodach związanych z 100-tną rocznicą Odzyskania Niepodległości i 38rocznicą powołania ZŻWP.
W drugiej części posiedzenia odbyła się miła uroczystość uhonorowania najbardziej
zasłużonych członków naszego Związku „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP”.
Odznaczeni zostali koledzy:
płk Stanisław FRONC
płk Adam KIEŁCZYŃSKI
kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI
st.chor.sztab. Krzysztof LACH.

Aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu Zbigniew
ŁĄKA, który także przedstawił sylwetki odznaczonych.
Tekst: Zbigniew Łąka
Zdjęcia Zbigniew Zembrzuski

Zebranie Koła Nr 2
Prezes Koła Nr 2 kol. Marian Baran w dniu 25.05.2018 roku w siedzibie ZŻWP
w Przemyślu w godzinach popołudniowych otworzył zebranie. Na wstępie przywitał
przybyłych członków, a następnie przedstawił porządek zebrania.
Prezes koła odczytał oświadczenie kol. Eugeniusza Koralewicza, który rezygnuje
z członkostwa w ZŻWP w związku z jego chorobą. W związku z tym, iż kol. Koralewicz
był członkiem Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowego członka, którym został kol.
Wiesław Curyło.

W związku z nadchodzącą 37-rocznicą powstania ZŻWP zarząd koła postanowił
uczcić ten dzień poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego w restauracji Monarchia.
Spotkanie odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku w godzinach popołudniowych. Na
tym spotkaniu z okazji 37-rocznicy powstania ZŻWP prezes zaplanował wręczenie
pamiątkowych medali z tej okazji, sponsorem których jest nasz kolega związkowiec Jerzy
Sitarz, a projektem zajął się kol. Józef Guściora.

W dalszej części zebrania skarbnik koła kol. Marek Maziarz omówił opłacanie
składek członkowskich. Z relacji skarbnika wynika, że członkowie koła nr2 przed
półroczem opłacili składki prawie w 100%.
Kolega Józef Guściora organizuje wyjazd na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show,
które odbędą się w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. Tegoroczna impreza organizowana
jest w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dla
upamiętnienia 100-lecia utworzenia lotnictwa wojskowego. Koszt wyjazdu wstępnie został
oszacowany na 200zł. Chętni powinni zgłaszać się do kolegi Józefa Guściory do
10.07.2018r. Wpłacając zaliczkę w wysokości 100zł.
Na koniec zebrania odbyła się dyskusja na bieżące związkowe tematy.
Tekst i zdjęcia kol. Zbigniew Zembrzuski

Uroczyste spotkanie z okazji 37-rocznicy powstania ZŻWP
Z okazji 37-rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Koła
Nr 2 przy współpracy Zarządu Rejonowego zorganizował spotkanie integracyjne
w restauracji C.K Monarchia w Piwnicznym składzie Wina i Piwa. Prezes koła kol. Marian
Baran rozpoczął uroczystość, a prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew
Łąka przedstawił zebranym rys historyczny powstania związku.

Przy zimnym piwie i kiełbasie z grilla uczestnicy wspominali tych, którzy odeszli na
wieczną wartę i tych którzy tworzyli związek w Przemyślu. Takie spotkania mają na celu
umacnianie więzi koła i niekończących się rozmów, a w tym przypadku uczczenie rocznicy
powstania związku. Prezes Marian Baran z tej okazji wręczył wszystkim członkom koła
pamiątkowe okolicznościowe medale, a członkom Zarządu Koła pamiątkowe puchary.
Warto wspomnieć, że fundatorem medali i pucharów jest nasz kolega z koła Jerzy Sitarz,
któremu bardzo dziękujemy.
Koło Nr 2 jest najliczniejszym kołem w Przemyślu i bardzo aktywnym. Aż siedmiu
członków koła jest we władzach Zarządu Rejonowego co świadczy o sile tego koła.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

