VI Spotkanie Noworoczne
Pierwszą impreza kulturalną jaka odbyła się w nowo otwartym Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Filia w
Zagórzu było VI Spotkanie Noworoczne. Od sześciu lat zawsze na początku roku wójt gminy Bogdan Witaszczyk oraz
Gminny Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców gminy oraz gości z zewnątrz, na spotkanie noworoczne połączone z
występami artystycznymi oraz zabawą taneczną.
Tegoroczne spotkanie noworoczne odbyło się 17 stycznia a zaszczycili je goście tacy jak Poseł na Sejm
Krystyna Ozga i wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stanisław Witaszczyk, Andrzej Kuna
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej reprezentujący PPSP Radomsko, władze samorządowe Gminy
Wielgomłyny; Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś, wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Stępień i
Wojciech Nawrot, Bożena Nowak sekretarz Gminy i radna Rady Powiatu Radomszczańskiego, Zofia Stolecka
skarbnik Gminy, radni, sołtysi, twórcy ludowi , członkinie KGW, członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„Zawsze Razem” w Wielgomłynach.
Uroczystości rozpoczęła o godz. 16.00 Kierownik GOK Jadwiga Staszczyk, która przywitała przybyłych gości
i krótko przybliżyła tradycje związane z karnawałem oraz podkreśliła, iż dzięki wspaniałemu odzewowi ze strony
mieszkańców naszej gminy coroczne spotkanie karnawałowe stało się naszą tradycją.
Wójt gminy Bogdan Witaszczyk w swym wystąpieniu mówił o inwestycjach, jakie udało się zrealizować w
2013 roku, a także o tych planowanych na rok 2014. Stwierdził, że gmina Wielgomłyny znajduje się na pierwszym
miejscu wśród gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje z Unii
Europejskiej. Kończąc swoje wystąpienie złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia noworoczne.
Poseł na Sejm Krystyna Ozga oprócz życzeń dla mieszkańców gminy przekazała też szczególny prezent dla
strażaków ochotników z Myśliwczowa wręczając im torbę wyposażoną w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
ofiarom pożarów czy wypadków drogowych. Gratulowała też władzom gminy skuteczności w zdobywaniu funduszy z
Unii Europejskiej na gminne inwestycje. Życzenia i gratulację złożył również wiceprezes ŁSSE Stanisław Witaszczyk.
Następnie zebranych gości bawił zespół „Duet Karo” z Chorzowa, który swoim repertuarem pełnym
biesiadnych utworów ze śląska rozbawił wszystkich wprowadzając ich w nastrój karnawału.
Końcowym akordem VI Spotkania Noworocznego była zabawa taneczna , do której oprawę muzyczną
przygotował DJ Arek Wieczorek z zespołem.
(Fotoreportaż na str.4)

