„Wilamowskie Śmiergusty”
Wspaniała impreza środowiskowa „Wilamowskie Śmiergusty 2017” jest już za nami.
Działanie realizowane było w ramach projektu „Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UEpartnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”.
W słoneczną sobotę i trochę deszczową niedzielę 03 i 04 czerwca 2017roku, dzięki zaproszeniu Burmistrza
Wilamowic oraz Dyrektora MGOK w Wilamowicach wszyscy mieszkańcy Gminy Wilamowice jak i
mieszkańcy sąsiednich Gmin mogli uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie plenerowej.
Uczestników ,którzy zawitali na Stadion LKS „Wilamowiczanka” w pierwszy dzień bawiły występy; Grup
tanecznych i Studia Baletowego, Mażoretki „Gracja”, ”Nemezis” i „Wiraże” oraz zespoły z Županji i
Klanjca z Chorwacji. Gwiazdami pierwszego wieczoru byli; Zespół „Lider Dance” i „Andre”, a zakończył
się on dyskoteką od 22:00 do 1:00.
Drugi dzień również był wspaniały i bogaty w atrakcje nie tylko „rodzime”.
Rozpoczął się bardzo dostojnie, a mianowicie uroczystą mszą św. z udziałem grup artystycznych oraz gości
z miast partnerskich, przedstawicieli naszych władz państwowych i samorządowych. Po przepięknym
śpiewie w języku polskim „Barki” przez członków zespołów chorwackich, wszyscy zebrali się w barwny
Korowód Śmiergustowy. Korowód ten przeszedł z kościoła na stadion sportowy „Wilamowiczanki” i tu
rozpoczęła się część artystyczno-kulinarna. Ale najpierw zastępca burmistrza pan Stanisław Gawlik
przywitał wszystkich dostojnych gości, a następnie burmistrz pan Marian Trela oficjalnie otworzył
„Wilamowskie Śmiergusty 2017”.
Prezentację kulinarną tonącą w kolorowych kwiatach z przepysznymi ciastami, ciasteczkami, wyrobami
garmażeryjnymi, no i oczywiście pysznymi słodko-procentowymi nalewkami, wystawiły na swoich
stoiskach wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich naszej Gminy. Nie zabrakło naszego KGW z Pisarzowic.
Wśród stoisk KGW można było podziwiać przepiękne stoisko z pracami artystycznymi wykonanymi przez
uczestniczki Klubu rękodzieła Cafe ART, które to prowadzi kierownik WDK w Pisarzowicach pani
Urszula Kucharska (pani Urszula jest także członkinią KGW Pisarzowice).
Część artystyczną otworzył swym występem Zespół KUU ”Kristal-Sladorana”z Županji, następnie
wystąpiły kolejno zespoły z naszej Gminy, w tym Z.R.”Pisarzowianki” oraz Zespoły z miast partnerskich- z
Klanjca- Chorwacja, z Dolnego Benešowa –Czechy i „DSBand” z Hornej Sùčy ze Słowacji. W godzinach
wieczornych wystąpiły Gwiazdy Wieczoru Zespół ”Spontan” i „After Party”. Pokaz sztucznych ogni po
22:00 zakończył drugi dzień tej wspaniałej, plenerowej imprezy. Nawet nawałnica deszczu jaka przeszła
przez Wilamowice nie była w stanie zakłócić miłej atmosfery. Żegnamy wszystkich do następnego roku
2018.
Należy dodać, że swoje atrakcje miały również dzieci, a to; pokaz strażacki i prezentacja sprzętu gaśniczego
przez OSP w Wilamowicach, Wesołe Miasteczko, Fabryka Radości dla dzieci. Uśmiechnięte buzie
świadczyły o tym, że ci najmłodsi też się świetnie bawili.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim organizatorom jak i uczestnikom za wspaniałą atmosferę i
dobrą zabawę.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
Sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel opiekujący się grupą Słowacką z Hornej Sùčy
Przew.KGW Pisarzowice C.Puzoń

