Zebranie Sprawozdawczo-Programowe KGW ”Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach.
Tradycyjnie już od wielu lat, w pierwszym kwartale każdego roku odbywają się Zebrania SprawozdawczoProgramowe czy Sprawozdawczo-Wyborcze organizacji działających w naszej miejscowości. Kończy ten
okres Zebranie Wiejskie.
26 lutego na sali OSP zebrały się członkinie naszego Koła i zaproszeni goście ,by uczestniczyć w Zebraniu
Sprawozdawczo-Programowym za ubiegły 2018 rok. Zebranie to połączone było z Tłustym Czwartkiem.
Wśród zaproszonych gości obecny był sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel, prezes OSP Tadeusz Łaś, prezes
LKS”Pionier” Jerzy Wróbel, prezes Kółka Rolniczego Andrzej Sternat.
Od szeregu już lat zebranie Koła prowadzi sołtys Pisarzowic p.Peszel Stanisław, co jest zgodne ze Statutem
i naszym Regulaminem. Podczas Zebrania wszyscy zebrani na sali degustując pączki upieczone przez naszą
członkinię Koła i jej męża państwo Ilonę i Stanisława Pudełko , wysłuchali sprawozdań: przewodniczącej z
działalności Koła Gospodyń Wiejskich Strażniczki Tradycji
oraz Zespołu Regionalnego
”Pisarzowianki’,skarbniczki Kola oraz Komisji Rewizyjnej.
Rok 2018 był bardzo obfity w wydarzenia w naszym regionie ,w naszej miejscowości, czy też Gminie.
Wymagały one dużego zaangażowania i uczestnictwa członkiń np. w jubileuszach ;obchodach 100-lcia
Odzyskania Niepodległości RP, wieczornicach poetycko-muzycznych, Jubileuszach naszych „sąsiadek”
z KGW, kulinariach organizowanych przez Starostwo Powiatu Bielskiego, w Wydarzeniu Rocznym
Programu Interreg Polska-Słowacja w ramach obchodów Europejskiego Dnia Współpracy w Terchovej na
Słowacji, imprezach środowiskowych; Wilamowskich Śmiergustach , Rajdach Rowerowe , Dożynkach
Gminnych, Diecezjalno-Powiatowych ,Wojewódzkich i parafialnych ,imprezach charytatywnych ;Biesiadzie
Fundacji „Krzyż Dziecka” itp. Było tego tak wiele, że nie sposób wyliczyć wszystkich prac i działań pań z
KGW-ST. Udział w przeglądach, koncertach członków Z.R”Pisarzowianki na scenach krajowych i
zagranicznych.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim organizacjom działającym na terenie Pisarzowic za pomoc i
wspólne działania, darczyńcom, sponsorom i członkiniom, które to swoim zaangażowaniem społecznym
promują naszą miejscowość, tradycję, kulturę poza jej granicami. Także obecni goście dziękowali paniom za
zaangażowanie, za bardzo dobrą i efektywną współpracę, za promowanie naszej małej ojczyzny. Życzyli
dożo zdrowia i wytrwałości w pracy społecznej oraz wzajemnej pomocy w obecnym 2019 roku.
Przewodnicząca zaprosiła również członkinie oraz gości na imprezę „Spotkanie Wiosenne Kobiet 2019 –
ciąg dalszy obchodów 100-lecia RP „ do kawiarni Fest Park w dniu 06 kwietnia.
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