17 lipca 2019

Dni Gminy Szerzyny 2019 pod Honorowym Patronatem Pana Witolda
Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego

Samorząd Gminy Szerzyny cyklicznie organizuje święto, którego celem jest troska o rozwój

świadomości społeczno-kulturalnej każdego odbiorcy. „Dni Gminy Szerzyny” to także wydarzenie,
które w sposób szczególny ma pielęgnować bogactwo regionalne z jakiego słynie Gmina Szerzyny.
Przygotowany bogaty program artystyczny, zaprezentowany podczas uroczystości, miał za zadanie w
sposób szczególny, ukazać dorobek kulturalny „najmłodszej” gminy w Małopolsce! Podkreślić należy
fakt, że zebrani mieszkańcy, goście, turyści mieli możliwość obejrzeć oraz usłyszeć muzykę ludową
wyśpiewaną przez kapelę „Augusta” z Ołpin i kapelę „Swojacy” z Szerzyn. Szerokie zainteresowanie,
wzbudził występ Mażoretek „ROSSA” Szerzyny oraz popis solowy mażoretki Jagody Przyczynek –
było pięknie!W programie usłyszano i podziwiano: koncert Orkiestry Dętej z Szerzyn i muzykę
zespołu wokalno-instrumentalnego HIGH 5.
Nadto, by ukazać piękno i unikatowość naszego Województwa Pan Wojciech Skruch – Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego oraz Pan Grzegorz Gotfryd – Wójt Gminy Szerzyny, zachęcili do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pn. „Najpiękniejsza jest Małopolska”.
Podczas wydarzenia wszystkim laureatom, wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które
ufundowane zostały dzięki wsparciu Pana Radnego przez Województwo Małopolskie oraz Gminą
Szerzyny.
Organizatorzy przygotowali również szereg stoisk, promujących gminę Szerzyny; było to.in. stoisko z
gadżetami, publikacjami, pocztówkami, stoisko z galanterią drewnianą, stoisko z atrakcjami dla
dzieci – i malowankami w ramach ogólnopolskiej akcji „Inspiracje na Wakacje” i „Bezpieczne
wakacje”. Każdy z milusińskich mógł również pomalować kolorowo buźkę, zaś dla dziewczynek
przygotowane zostało stoisko z malowaniem paznokci.
Ponadto, gościnnie zaprezentowali się przedstawiciele z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
z Tuchowa. Dopełnieniem iście kolorowych straganów, były stoiska gastronomiczne przygotowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Szerzyn i Swoszowej. Panie w sposób szczególny i staranny,
zadbały o to, by na stołach pojawiły się tradycyjne produkty lokalne w postaci: chleba ze z malcem,
prozioków, obwarzanek, pierogów czy tradycyjnego pysznego ciasta! Było pysznie!
Zwieńczeniem dnia był występ zespołu „Zbóje” z Zakopanego, który na szerzyńskiej scenie,
zaprezentował licznie zebranej publiczności prawdziwą muzykę góralską, folkową.
Podkreślić należy fakt, że Patronat Honorowy nad uroczystością objął Pan Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego, który obdarzył Gminę Szerzyny i organizatorów działania
dodatkowym finansowaniem.
Województwo Małopolskie było Partnerem Głównym przedsięwzięcia!
Dziękujemy Panu Marszałkowi za dostrzeganie naszych potrzeb na arenie Wojewódzkiej!
Zachęcamy do odwiedzenia i śledzenia profilu —————–>
https://www.facebook.com/lubiemalopolske/

