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Spotkanie w Zespole Szkół w Brudzowicach

  Tradycją Zespołu Szkół  w Brudzowicach stało się organizowanie spotkania opłatkowego  dla członków i  sympatyków Towarzystwa
Społeczno- Kulturalnego „NIWY”. W tym roku odbyło się ono 11 stycznia 2009 r. i zbiegło się z 17 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Rolę gospodarzy pełnili Prezes TSK „NIWY dr Emilian Kocot, dyrektor szkoły mgr Janusz Stelmach i wicedyrektor mgr Agnieszka
Urbańczyk.
   Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś, JE ks. bp Piotr Skucha, Prezes Zarządu
„PROMAG” – Dyrektor inż. Piotr Wosinek, Dyrektor GZ Dolomitowych Kop. SIEWIERZ – mgr inż. Zbigniew Tomsia i znany kompozytor Stanisław
Witta.
   Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez JE bp prof. dr Piotra Skuchę i księdza proboszcza Stanisława Gibałę w
intencji członków Towarzystwa Społeczno Kulturalnego „NIWY” i zebranych gości. Po mszy świętej Prezes Towarzystwa dr Emilian Kocot wręczył
certyfikat i medal Św. Izydora Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisławowi Banasiowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia
kultury  i  działania  na  rzecz  rozwoju  społeczności  lokalnej  Brudzowic  i  Dziewek.  Podziękowanie  dla  kompozytora  Stanisława  Witta  za
skomponowanie muzyki do filmu o Brudzowicach. Następnie członkowie towarzystwa i zaproszeni goście składali sobie życzenia noworoczne. W
czasie poczęstunku Prezes dr Emilian Kocot dokonał podsumowania pracy towarzystwa za 2008 rok.
   Szczególnym osiągnięciem było zakończenie wraz z radą parafialną i księdzem proboszczem drogi różańcowej, a także pomoc finansowa
matce chorego na cukrzycę dziecka na zakup pompy insulinowej. Zaprezentowano również zamierzenia na rok 2009, a wśród nich min. wydanie
publikacji z obchodów 650 - lecia Brudzowic i zakup tablicy upamiętniającej poległych w czasie II wojny światowej.
   Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście złożyli hojne datki na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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