27 edycja festiwalu dychových hudieb w Hornej Súčy.
25 czerwca 2017r odbyła się 27 edycja festiwalu dychových hudieb „ Okolo Súče” .
Udział w festiwalu brali :
DH Komoranka - Horná Súča
DH Vozokanka - Veľké Vozokany
HS Mladik - Horná Súča
ZR „Pisarzowianki” – Pisarzowice
DH Gloria – Czechy
DH Chabovienka - Horná Súča
Mażoretki NEMEZIS
Jak co roku na festiwal zapraszani są goście z Pisarzowic.
W tym roku przy pięknej słonecznej pogodzie na Festiwalu wystąpił Zespół Regionalny
„Pisarzowianki”, który zaprezentował kolejny nowy repertuar w którym to zaśpiewał i
zatańczył 8 piosenek w tym 3 w języku słowackim. Zebrani jak zawsze tłumnie mieszkańcy
oraz goście śpiewali wspólnie z zespołem piosenki w rodzimym języku.
Także piękny występ dały mażoretki „Nemezis” pod kierownictwem artystycznym p.Kingi
Biba. Dziewczęta tańczyły nie tylko do współczesnych utworów, ale także w takt muzyki
zespołu „Komoranka” ze Słowacji .Warto zaznaczyć, iż w mażoretkach „Nemezis” występują
dziewczęta z Pisarzowic, a to Angelika, Beata, Karolina, Nikola i Julia. Można stwierdzić że
wyjazd dla tych młodych dziewczyn był podziękowaniem za tegoroczne osiągnięcia
artystyczne, m. innymi występy na XIX Mistrzostwach Polski w Kędzierzynie – Koźlu i
XI Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona Wiosna” w Głogowie Małopolskim.
W wyjeździe do Hornej Sùčy uczestniczyli także przedstawiciele Rady Sołeckiej wraz
z sołtysem Pisarzowic Stanisławem Peszelem, który wręczył gospodarzom pamiątki z
Pisarzowic w tym statuetkę Polsko – Słowackie spotkanie na szczeblu samorządowym.
Prowadzone były rozmowy dotyczące rozwoju obu miejscowości partnerskich. Mieliśmy
okazję zobaczyć jak prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacji na długości
24 km na które to zadanie Horná Súča pozyskała 10 mln euro. Warto dodać, że Horná Súča
zajmuje obszar 5382 ha, a więc niewiele mniej niż cała gmina Wilamowice, która zajmuje
5672 ha. Przygotowani są również do rozpoczęcia remontu generalnego ich Domu Kultury.
Na temat hodowli pszczół rozmawiali ze sobą pszczelarze ponieważ na zaproszenie
Słowaków dwóch naszych pszczelarzy także uczestniczyło w tym wyjeździe. Był on więc nie
tylko wesoły, ale także i twórczy.
Wyjazd całej grupy z Pisarzowic do Hornej Sùčy na Słowacji był możliwy dzięki wsparciu
przez Burmistrza Gminy Wilamowice, za co serdecznie dziękujemy.
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