Białostocki Okręgowy Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów rozpoczął XV kadencję
Podsumowanie działalności ustępującego zarządu, wybór
nowych władz, wyznaczenie kierunków działań na kolejne lata –
w poniedziałek (18 marca br.) w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku odbył się Okręgowy Zjazd
Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów.
W posiedzeniu inaugurującym XV kadencję stowarzyszenia wzięli
udział delegaci, władze związku, a także m.in. przewodnicząca
Zarządu Głównego związku dr Elżbieta Ostrowska, marszałek
województwa Artur Kosicki, wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski, poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel, senator Jan
Dobrzyński.
Potrzebni i ważni
- Wasza działalność na rzecz środowiska emerytów jest
nieoceniona. Stowarzyszenie działa aktywnie na terenie całego
województwa podlaskiego – mówił podczas spotkania poseł Jurgiel i
namawiał do uczestnictwa w konsultacjach strategicznych
dokumentów dla województwa w przyszłej unijnej perspektywie
finansowej. - W tej dyskusji potrzebny jest głos takich stowarzyszeń
jak Wasze – podkreślał.
Marszałek Artur Kosicki podkreślił wagę codziennych przedsięwzięć
i działań związku: - Wspieracie nie tylko środowiska emeryckie, ale
niesiecie też bardzo konkretną pomoc najbardziej potrzebującym,
inwalidom i rencistom – mówił podczas spotkania i obiecał
gotowość oraz otwartość zarządu województwa do współpracy z ze
związkiem. W podziękowaniu za działalność związku marszałek
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Artur Kosicki przekazał na ręce dr Elżbiety Ostrowskiej niezwykły
album Bożeny i Jana Walencików „Saga prastarej Puszczy.
Opowieść filmowa”, którego współwydawcą jest Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Wielkiego serca i dobroci
Spotkanie kończące XIV kadencję i otwierające nową było okazją do
uhonorowania osób zasłużonych dla Związku. Medale Związkowe z
rąk przewodniczącego podlaskiego oddziału stowarzyszenia Jana
Kalinowskiego otrzymały Anastazja Truszkowska (prezes zarządu
Banku Spółdzielczego w Białymstoku) i Danuta Roszkowska
(prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku). Natomiast Jan
Kalinowski i jego małżonka za swoją działalność na rzecz
podlaskich emerytów zostali obdarowani figurą anioła. - To symbol
wielkiego, wspaniałego serca i wielkiej dobroci, którą Państwo oboje
nas obdarowujecie – wręczając upominek podkreślała Danuta
Roszkowska. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest
organizacją społeczną, pozarządową i niezależną, działającą
poprzez swoje oddziały okręgowe, oddziały rejonowe i koła. Jest
największą organizacją emerycko – inwalidzką w Polsce.
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