Zał. nr …….

Plan Pracy Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
na 2019 r.
1. Kontynuacja Projektu „Za walkę o niepodległość odznaczeni Gwiazdą
Przemyśla”:
a) inwentaryzacja nagrobków osób odznaczonych Gwiazdą
Przemyśla;
b) przygotowanie do wydania i wydanie publikacji inwentarzowohistorycznej – promocja 17 maja 2019r. (aula Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej ”Noc Muzeów”;
c) uhonorowanie nagrobków odznaczonych repliką Gwiazdy
Przemyśla na Cm. Wojskowym w Przemyślu i na Powązkach
w Warszawie
2. Realizacja nowego Projektu „Ks. płk. Józef panaś- obrońca Ziemi
Przemyskiej i Lwowskiej”, w ramach obchodów 129- lecia Towarzystwa
w dniach 17-19 maja 2019r.
a) 17 maja 2019 - konferencja popularno- naukowa;
b) 18 maja 2019 - wycieczka jednodniowa do Lwowa;
c) 8 września 2019 – odsłonięcie i poświęcenie Obelisku nagrobnego
ks. płk. Panasia na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu;
3. Kontynuacja
projektu
„Radośnie
świętujemy
11
listopada”
(przygotowanie i rozdawanie kotylionów oraz druk i rozdawanie
śpiewników pieśni patriotycznych). Przygotowanie wspólnego śpiewu
pieśni
patriotycznych
pod
Pomnikiem
Orląt
Przemyskich
(ustalenie lista osób wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego TPPiR)
4. Udział Pocztu sztandarowego Towarzystwa w pogrzebach członków
Towarzystwa oraz wszystkich uroczystościach miejskich i państwowych
5. W ramach prac KOSCiMPN :
a) konserwacja zabytkowych grobowców i nagrobków na Cmentarzu
Głównym w Przemyślu: rodziny Bielawskich, Marii Kobryń, Emilii
z Grosmanów Markiewicz, rodziny Zagórskich z prochami Józefa
Zagórskiego (współpraca z ratownikami Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Przemyślu)
Wnioski o dotacje do WUKZ i Urzędu Marszałkowskiego w
Rzeszowie
Prace konserwatorskie przy nagrobku Brygidy ze Schmiedtów
Leimsner na Cmentarzy Komunalnym w Krzywczy. Wnioski o
dotacje do WUKZ, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz
Urzędu Gminy Krzywcza;

b) organizacja zbiórek publicznych „Kwesta 2019” – 1 -3 XI 2019 r.
w Przemyślu, pomoc w organizacji w Gminie Krzywcza, Bircza,
Żurawica;
c) organizacja „żywych lekcji historii” - poświecenie i przekazanie
odremontowanych grobowców pod opiekę młodzieży szkolnej;
d) zbiórka zniczy i rozświecenie na mogiłach w ramach Akcji
„1 listopada Zapal znicz poległym w wojnie posko ukraińskiej (
1.11.1918-16.05.1919 oraz bezpotomnie zmarłym obywatelom miasta
Przemyśla”
6. W ramach Przemyskiego Centrum Wolontariatu organizacja:
a) Wspieranie młodzieży SOSz-W nr3 w Przemyślu:
 Organizacja Pikników Integracyjnych członków TPPiR z młodzieżą
niepełnosprawną w dniach: 29 lub 30 maja 2019r.
b) Dalsza pomoc harcerzom 5 Przemyskiej Drużyny Harcerskiej:
 Udział młodzieży w projektach realizowanych przez
Towarzystwa (na Cm. Wojskowym w Przemyślu, na Powązkach
w Warszawie
oraz w trakcie Pikniku z młodzieżą
niepełnosprawną)
 Udział harcerzy w spotkaniach organizowanych przez TPPiR
c) Aktualizacja kroniki TPPiR oraz ukończenie aktualizowania Kroniki
Honorowej TPPiR
7. W ramach koleżeńskich wyjazdów rehabilitacyjno – rekreacyjnych
organizowanie:
a) wyjazdu „karnawałowy” do Zakopanego (15-17 luty 2018)
b) trzech koleżeńskich wyjazdów rehabilitacyjnych na baseny termalne
na Węgry (maj, lipiec, październik 2019 r.)
c) koleżeńskiego wyjazdu rekreacyjno – krajoznawczy w czerwcu 2019r.
do Turcji oraz sierpniowego wyjazdu do Macedonii i Grecji.
d) koleżeńskich spotkań, zabaw tanecznych: Ostatni z Dniem Kobiet,
Andrzejki, Sylwester i Pożegnanie Roku (w biurze TPPiR).
e) Wyjazdu kolędników do Podkarpackiego Betlejem w grudniu 2019 r.

