
Sanockie Andrzejki

Do tradycji już należą zabawy integracyjne organizowane przez Zarząd Koła SEiRP Sanoku.

  

Również w tym roku pierwszego grudnia z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę ,tradycyjnych "Andrzejek" jak również 10 rocznicy powołania do życia Koła SEiRP w
Sanoku, Zarząd koła w restauracji "Galicja" zorganizował zabawę taneczną, w której
uczestniczyło 84 osoby, w tym 14 par z koła Emerytów i Rencistów Słowackich jak również
aktualnych policjantów z Komendy Policji w Sninie , na czele z Prezydentem klubu kol. Jozefem
Fedorko , z którymi koło w Sanoku oraz Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie 3 lata temu
podpisali umowę o współpracy.

  

W zabawie uczestniczyli również członkowie innych służb mundurowych z terenu powiatu
Sanockiego, z którymi Sanockie koło posiada podpisane Porozumienie o współpracy / Straż
Pożarna, ZWiRWP, KZEiR SW/.
W zabawie uczestniczył również zaproszony na nią Prezes Wojewódzkiego Zarządu SEiRP w
Rzeszowie wraz z małżonką kol.Jan Rusek , który w imieniu Prezesa Zarządu Głównego SEiRP
w Warszawie Antoniego Dudy odznaczył "Medalem za zasługi dla SEiRP" wraz z dyplomem 9
członków Koła w Sanoku, oraz 6 członków słowackich przyjaciół.

  

Na sanockiej zabawie uczestniczył również członek Zarządu Głównego ZWiR WP gen bryg.
Bolesław Wolanin, który mając na uwadze działalność na rzecz Społeczeństwa i Praw
człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących
do idei Niepodległości odznaczył :

  

- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Koła Emerytów ze Sniny kol.
Rudolfa Porubskiego
- Złotą odznaką 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Prezesa Sanockiego koła kol.
Mieczysława Sabata
- Srebrnym krzyżem zasługi członka Sanockiego Koła seniora kol. Edwarda Myśliwca
- Brązowym krzyżem zasługi Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie kol. Jana Ruska
- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Sanockiego koła SEiRP kol.
Adama Sieczkowskiego oraz członka koła SEiRP w Rzeszowie kol. Ryszarda Tyczyńskiego

  

W trakcie trwającej do wczesnych godzin rannych wspólnej zabawy w czasie , której do tańca
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przygrywał zespół muzyczny "Exspert" doszło do pogłębienia relacji pomiędzy bratnimi
organizacjami . Spotkanie zakończono wspólną wolą dalszej kontynuacji wspólnych spotkań i
zabaw na terenie Polski i Słowacji.

  

 {besps}besps_images/2018_sanok_andrzejki|width=322|height=216{/besps}

  

Autor: Mieczysław Sabat

  

 2 / 2


