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Wieczór świąteczny w Piątkowie
Czas świąteczny to magiczny okres śpiewania kolęd i pastorałek. Chcielibyśmy, aby trwał on jak najdłużej. W dniu 26
stycznia 2019 r. sołtys Marylena Lewandowska wraz z aktywnymi mieszkańcami Piątkowa zorganizowała wieczór
wspólnego śpiewania kolęd i przeżywania od nowa atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Było to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich obecnych, gdyż po raz pierwszy mieszkańcy mogli spotkać się w nowo
wybudowanej świetlicy wiejskiej. Z zaproszenia skorzystali również Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Radna Rady
Miejskiej Hanna Kalinowska, Ksiądz Kanonik Roman Piask, organista Parafii Pluskowęsy Marek Piątkowski oraz
przyjaciel Piątkowa – p. Tomasz Dembiński.
Wieczór uświetnił występ p. Karoliny Zielińskiej, która wykonała przepiękne pastorałki. Następnie przy
akompaniamencie organisty p. Marka Piątkowskiego dzieci z sołectwa Piątkowo zaprezentowały polskie tradycyjne
kolędy. Do wspólnego śpiewania dołączyli pozostali zebrani, a w oczach mieszkanek pojawiły się łzy wzruszenia.
W kolejnej części wieczoru do wypełnionej po brzegi sali przybył Święty Mikołaj z workiem prezentów dla grzecznych
dzieci. Słodkości dla najmłodszych w imieniu Burmistrza Miasta rozdała również Radna Hanna Kalinowska. W tym
wyjątkowym dniu nie lada niespodziankę sprawili strażacy OSP Pluskowęsy. Aby uchronić świetlicę przed wszelkimi
nieszczęściami polali ją wodą z wozu strażackiego. Dzieci natomiast miały możliwość zaprezentowania się w hełmach
strażackich. Radosne okrzyki maluchów rozbrzmiewały w całej sali.
Pani Sołtys wraz z mieszkankami oraz Radną Hanną Kalinowską zadbały o suto zastawiony stół. Panowie z Piątkowa
także nie próżnowali i włączyli się do prac w kuchni.
Sołtys Marylena Lewandowska kieruje wyrazy wdzięczności do wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji
uroczystości i zapewnienia miłej, rodzinnej atmosfery oraz do sponsorów za przekazane podarunki do nowej świetlicy.
Podkreśliła, że przyjaciół sołectwa Piątkowo z roku na rok przybywa, dzięki czemu organizacja przedsięwzięcia była
możliwa. Świetlica została bowiem oddana do użytku kilka dni przed tym wyjątkowym spotkaniem. Sołtys zaznaczyła
jednak, że oficjalne, uroczyste otwarcie obiektu wraz z jego poświęceniem dopiero nastąpi.
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