Czas gorących serc

Już po raz ósmy mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa do Skrzyszowa na doroczny
Koncert Charytatywny. W tym roku nasza dobroczynna impreza odbędzie się w niedzielę 4
lutego, a uświetni ją swoim występem Andrzej Piaseczny, artysta doskonale znany i lubiany.
Popularny „Piasek” jest obecny na polskiej scenie muzycznej już od 25 lat. Karierę rozpoczynał
z zespołem Mafia, a później współpracował między innymi z Robertem Chojnackim, Janem
Borysewiczem, Sewerynem Krajewskim, Stanisławem Sojką czy Krzysztofem Krawczykiem. W
ciągu ćwierćwiecza pracy artystycznej wydał wiele płyt, z których większość osiągnęła status
płyty platynowej. Świadczy to wysokiej marce, jaką wyrobił sobie Andrzej Piaseczny,
zdobywając rzesze wiernych fanów. Nic zresztą dziwnego. Któż z nas nie zna takich piosenek,
jak „Pogodniej” , „Śniadanie do lóżka”, „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „W świetle dnia”, „Jeszcze
bliżej”, „Budzikom śmierć”, „Chodź, przytul, przebacz” , czy „Prawie do nieba” ? A przecież to
tylko kilka utworów z jego bogatej dyskografii. Dobra informacja, jaką mam Państwu do
przekazania jest taka, że nie tylko w tym roku będziemy mogli wiele z nich usłyszeć na żywo,
ale że będzie to jednocześnie okazja do zrobienia czegoś dobrego, do niesienia wsparcia
potrzebującym z terenu naszej gminy ! Mocno w to wierzę, że wzorem lat poprzednich Hala
Widowiskowa w Skrzyszowie, w ten lutowy wieczór, zapełni się ludźmi w różnym wieku, z
różnych miejscowości,
których łączyć będzie jedno - chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Tak się akurat składa, że na początku roku najzimniejszą jego porę rozgrzewają gorące serca
tych, którym nie jest obojętny los osób słabszych, bezbronnych, ludzkie nieszczęście, czy
cierpienie. Stąd nasz Koncert nie jest jedyną inicjatywą charytatywną w naszej gminie.

W niedzielę 14 stycznia w Kościele pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie odbył się koncert
zespołu „Na przełaj”, podczas którego zbierano fundusze na pomoc w leczeniu dwójki dzieci z
Szynwałdu. Maluchy przyszły na świat w czerwcu ubiegłego roku dużo wcześniej, niż miały się
urodzić. Przez długi czas lekarze walczyli o ich życie, zmagając się z powikłaniami, jakie rodzi
głębokie wcześniactwo. W chwili obecnej dzieci wymagają stałej rehabilitacji i wspomagania
rozwoju, co wiąże się z olbrzymimi kosztami. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich uda
się pokryć z zebranych funduszy, daru ludzi dobrej woli.

Styczeń to również 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego wolontariusze
zbierali środki na zakup sprzętu dla oddziałów noworodkowych także na terenie gminy
Skrzyszów. Jak co roku czułem się w obowiązku dołożyć swoją mała cegiełkę na ten szczytny
cel, umożliwiający leczenie najmniejszych pacjentów, w pierwszych dniach ich życia,
pozwalający przywracać nadzieję.
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Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II mówił „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Obserwując
aktywność mieszkańców naszej lokalnej społeczności podczas akcji dobroczynnych czuję dumę
, że jestem wójtem tej właśnie gminy, której największym bogactwem są ludzie, wrażliwi i
otwarci na drugiego człowieka. Dziękuję za to serdecznie i jednocześnie gorąco zapraszam na
nasz tegoroczny Koncert Charytatywny. Do zobaczenia 4 lutego w Skrzyszowie.
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