
Podkarpackie spotkania opłatkowo-noworoczne

Coroczne spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego
nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W dniu 18 stycznia 2011
roku Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w
Rzeszowie zorganizowało uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne.     

 W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których powitaliśmy :

- nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji,
- ks. Dr. Bogusława Przeklasę - podkarpackiego kapelana Policji,
- insp. Sławomira Szczupaka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- nadkom. Konrada Wolaka - Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
- podinsp.. Ryszarda Rzeszutka - Komendanta Komisariatu I Policji - gospodarza obiektu,
- Panią Grażynę Pieróg - kierownika Sekcji Socjalnej KWP,
- Pana dr. Grzegorza Stasiuka - Zastępcę Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Powitaliśmy również zaproszonych Prezesów kół terenowych i członków zarządów.
Uroczyste spotkanie połączono z posiedzeniem plenarnym Zarządu Wojewódzkiego, podczas
którego omówiono aktualne sprawy i problemy będące w zainteresowaniu naszego środowiska.
Była to również okazja do wyróżnienia odznakami i dyplomami Zarządu Głównego i
Wojewódzkiego Stowarzyszenia zarówno naszych najaktywniejszych członków, jak też tych
spośród zaproszonych gości, którzy nie szczędzą trudu i wysiłku w bezinteresownym
wspieraniu i pomocy na rzecz naszego Stowarzyszenia.
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Najważniejszą częścią spotkania były życzenia i podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody ipojednania.Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i onadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.     

 Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu zorganizowanemu w dniu 21stycznia 2011 r. przez Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie. W spotkaniu wzięło udział blisko 140osób, wśród których uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.- Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzeszowie,- Pan Stanisław Sieńko - wiceprezydent Rzeszowa,- insp. Sławomir Szczupak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,- Pan Wiktor Kowal - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.     Wśród zaproszonych, kilka osób wyróżniono odznakami i dyplomami Zarządu Głównego SEiRPza aktywność i zaangażowanie na rzecz środowiska emeryckiego.         

 Składane życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolędto najważniejsze, oficjalne momenty spotkania - potem wzniesiono toast noworoczny iatmosfera zrobiła się bardziej kameralna, uroczystość stała się dobrą okazją do spotkania zkoleżankami i kolegami, odświeżenia znajomości - dla niektórych jest to jedyna okazja w roku -wymiany poglądów, dyskusji o minionym czasie i coraz cięższych warunkach życia naszychemerytów i rencistów, wspomnieniach o latach służby i pracy.     Podobne spotkanie 18 grudnia ubr. zostało zorganizowane przez Koło SEiRP w Nowej Dębie -jak również przez inne koła naszego Stowarzyszenia.Wszystkie uroczystości cieszyły się dużymzainteresowaniem naszych członków - do zobaczenia w przyszłym roku.  
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  B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie  
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