BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich
Wigilijne spotkanie piekarskich Klubów Seniora – Radości, Nadziei i Sielanki
2019-12-27
17 grudnia br w gościnnych progach Ośrodka Kultury Andaluzja miało miejsce
uroczyste spotkanie opłatkowe zorganizowane przez piekarskie Kluby Seniora –
Radość, Nadzieja i Sielanka. We wspólnym gronie składaliśmy sobie wzajemnie
życzenia, tradycyjnie dzieląc się opłatkiem razem z zaproszonymi gośćmi.
Zaszczyciła nas swoją obecnością pani prezydent, Sława Umińska – Duraj,
razem z radnymi – Tadeuszem Wieczorkiem, Łukaszem Ściebiorowskim i
Czesławem Wymysło. Obecny był także gospodarz miejsca, w którym mieliśmy
przyjemność spożywać wieczerzę, pan dyrektor Ośrodka Kultury Andaluzja,
Piotr Zalewski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Maciej
Gazda razem z panią dyrektor Beatą Poloczek. W spotkaniu wzięła udział także
Zdjęcia z Wigilii
ulubiona przez seniorów przedstawicielka piekarskiej policji, mł asp. Aleksandra
Zydyk. Niestety, zabrakło wśród nas ukochanego przez seniorów ks. Bronisława Gawrona, który zmarł w czerwcu br. To
była nasza pierwsza wigilia bez ks. Bronka, którego rolę godnie reprezentował w tym roku ks. Dawid Stawski z parafii
pw. śśw. Piotra i Pawła w Kamieniu. Podczas chwili ciszy wszyscy wspólnie uczcili pamięć zmarłego księdza, przyjaciela
wszystkich seniorów, w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia… W radosnej atmosferze przeplatanej wzruszeniem
i wspomnieniami łamaliśmy się opłatkiem, zaś dopełnieniem całej imprezy był wspaniały obiad złożony z tradycyjnych
potraw.
Seniorzy i seniorki wręczyli gościom przygotowane przez siebie własnoręcznie świąteczne upominki oraz kartki, kierując
do nich swoje życzenia oraz podziękowania za życzliwą obecność i wsparcie. Każdy uczestnik również otrzymał robny
upominek od pani prezydent. Choć pogoda za oknem jest bardziej wiosenna niż zimowa i brakuje nam śniegu za oknem,
to przez chwilę udało się nam poczuć wyjątkowo i świątecznie.
Galerię z tego wydarzenia możecie obejrzeć na naszym fanpage: https://www.facebook.com/pg/Seniorzy-MiejskiegoO%C5%9Brodka-Pomocy-Rodzinie-385244941620963/photos/?tab=album&album_id=2278573088954796
A tak wygląda relacja na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Piekary Śląskie: https://piekary.pl/czlonkowie-klubow-senioraswietowali-w-andaluzji/
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