Zebranie Sprawozdawczo-Programowe KGW”Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach.
Pierwszy kwartał ,każdego roku to Zebrania Sprawozdawcze czy Wyborcze organizacji działających w
naszej miejscowości, kończy ten okres Zebranie Wiejskie, planowane w tym roku na 29 kwietnia br.
13 marca w sali WDK zebrały się członkinie naszego Koła i zaproszeni goście ,by uczestniczyć w Zebraniu
Sprawozdawczo-Programowym za ubiegły rok. Wśród zaproszonych gości obecny był burmistrz Wilamowic
Marian Trela, sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel, prezes OSP Tadeusz Łaś, prezes LKS”Pionier”Jerzy
Wróbel,prezes Kółka Rolniczego Andrzej Sternat, kierownik WDK Urszula Kucharska, pani Prezes
RZK.RiOR oddz. Bielsko-Biała Danuta Kożusznik nie mogła dojechać,ale przekazała wszystkim
uczestnikom owocnych obrad.
Od szeregu już lat zebrania prowadzi sołtys Pisarzowic p.Peszel Stanisław,co jest zgodne ze Statutem i
naszym Regulaminem. Podczas Zebrania wszyscy wysłuchali sprawozdania finansowego skarbniczki Koła
,sprawozdania Komisji Rewizyjnej,sprawozdania przewodniczącej z działalności Koła oraz Zespołu
Regionalnego ”Pisarzowianki”.Rok 2017 był bardzo obfity w wydarzenia w naszym regionie ,naszej
miejscowości, czy też Gminie. Wymagały one dużego zaangażowania i uczestnictwa członkiń np. w
jubileuszach kulinariach, imprezach środowiskowych, charytatywnych itp. Panie korzystały z wycieczek,
obecne były na koncertach przeżywając duchowo, a zarazem bawiąc się świetnie na występie ZPiT „Śląsk”
oraz koncercie gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej Teresy Werner.
W podsumowaniu Zebrania ,głos zabrali goście oraz członkinie Koła. Burmistrz Marian Trela złożył
obecnym paniom serdeczne życzenia z okazji niedawno obchodzonego Dnia Kobiet i wręczył piękne róże
na ręce przewodniczącej. 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 roku. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Prezesów Ochotniczej
Straży Pożarnej i Klubu Sportowego „Pionier”o pomoc przy przeprowadzce i przenoszeniu do innych
pomieszczeń majątku Koła na okres remontu i rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.
Zaprosiła również członkinie oraz gości na imprezę „Spotkanie Wiosenne Kobiet 2018-Rok Praw Kobiet w
Polsce” do kawiarni Fest Park w dniu 10 kwietnia br.
Można było oglądać piękne ozdoby Wielkanocne ,które to wykonała członkini Zarządu pani Irena Mleczko.
Cudeńka te będą przekazane w dniu 25 marca 2018r. na kiermasz organizowany przez zespół charytatywny
działający przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia N.M.P. W Bielsku-Białej Hałcnowie dla chorej
na rozszczep kręgosłupa i wodogłowie Sandry.
P.s.
Pani Cecylia Puzoń została przyjęta do grona korespondentów Kwartalnika „mojaWieś”.
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