Spotkania Noworoczne
„….Jadą królowie wielcy Panowie, Magnaty
blask od kamieni, szaty z czerwieni bogatej.
Mirrę i złoto sypią z ochotą, w tej dobie,
A On choć zima koszulki nie ma na sobie.”
6 stycznia w Święto Trzech Króli tradycyjnie w Pisarzowicach sołtys Stanisław
Peszel w imieniu Rady Sołeckiej
zaprasza na Uroczyste Spotkanie Noworoczne
przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających w naszej miejscowości,
dyrekcję przedszkola i szkoły podstawowej oraz przedstawicieli samorządu.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w Sali OSP w Pisarzowicach, pięknie udekorowanej jak
przystało na to radosne spotkanie świąteczno-karnawałowe, przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich. Panie także przygotowały tą uroczystość pod względem kulinarnym.
Uroczystą kolację otworzył sołtys Stanisław Peszel, który serdecznie przywitał zaproszonych
gości. A byli nimi: burmistrz Wilamowic pan Marian Trela, proboszcz naszej parafii ksiądz
Janusz Gacek, radna powiatu pani Dorota Nikiel, radny Rady Miejskiej pan Grzegorz Cieślak,
który reprezentował także Fundację Krzyż Dziecka, radni Rady Sołeckiej, dyrektor
przedszkola Pani Grażyna Jurasz, wicedyrektor szkoły podstawowej pani Barbara Więzik,
pan Maciej Żarski, który do końca sierpnia był dyrektorem gimnazjum, kierownik Domu
Kultury pani Urszula Kucharska, prezes Akcji Katolickiej pan Bronisław Chrobak oraz
prezesi wszystkich działających w Pisarzowicach organizacji społecznych.
Sołtys w kilku słowach podsumował miniony rok i bardzo serdecznie podziękował wszystkim
za to, co robią dla naszego wspólnego dobra. Dzięki temu mieszkańcom żyje się coraz lepiej,
a nasza miejscowość ciągle się rozwija. Podkreślił, że słowo dziękuję wydaje się w tym
miejscu i w tym czasie najcudowniejszym słowem. Oznacza bowiem dostrzeżenie ciepła,
dobroci, ludzkiej hojności, dla której warto żyć i warto pracować.
Następnie zabrali głos Burmistrz Wilamowic, ksiądz proboszcz Janusz Gacek oraz
zaprzyjaźniony od lat z Pisarzowicami pan Adam Fabia. Pan Adam na ręce przewodniczącej
KGW pani Cecylii Puzoń wręczył kosz pełen słodkości, aby 2018 rok dla wszystkich pań był
pełen obfitości.
Po toaście noworocznym zaprezentował się z nowymi kolędami i pastorałkami Zespół
Regionalny „Pisarzowianki”, a w tym roku premierową piękną pastorałkę zaśpiewała trójka
najmłodszych członków zespołu
….już choinka ustrojona ,kolorowo cała świeci. Przybądź dzisiaj mały Jezu, do mnie i do
wszystkich dzieci.”
Cały repertuar kolędowo-pastorałkowy, jak co roku przygotowuje akompaniator pan
Stanisław Olearczyk, z tego miejsca serdecznie Panu Stanisławowi dziękujemy. Podczas
spotkania zespół wraz z obecnymi śpiewali nie tylko kolędy, ale piosenki biesiadne,
przypominające niektórym swoją młodość.
Natomiast w niedzielę większość zaproszonych gości obecna była na pięknym Koncercie
Noworocznym Akademii Mażoretek Gracja w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Koncert, tych
wspaniałych dziewczyn i dziewczynek dedykowany był dla rodziców, sponsorów, trenerek i
sympatyków tego rodzaju tańca artystycznego. Mażoretką do niektórych układów grała
orkiestra dęta ze Starej Wsi.
Warto było to zobaczyć i warto też wspierać tego rodzaju inicjatywę. Brawo mażoretki z
Pisarzowic tańczące z pełną gracją w „ GRACJI”.
Podziękowania kierujemy do pani Teresy i p.Marceliny za ogrom pracy włożony nie tylko w
choreografię, by można było podziwiać tak piękne widowisko, rewiowo-taneczne.
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