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Po mszy świętej korowód udał się na miejsce, gdzie
miały odbywać się obrzędy dożynkowe, czyli na boisko
sportowe w Wielgomłynach. Niestety deszczowa pogoda nie
pozwoliła na odbycie całości uroczystości na otwartym
terenie, dlatego pierwsze punkty programu odbyły się w Hali
Sportowej.
Na początku uroczystości dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu Jadwiga Staszczyk przybliżyła rys
historyczny tradycji dożynkowej w odniesieniu do naszego
regionu. Następnie starostwie tegorocznego święta plonów
czyli Agnieszka Gąciarek z Niedośpielina i Piotr Ordanik z
Zagórza przekazali gospodarzom gminy, wójtowi Gminy
Bogdanowi Witaszczykowi i przewodniczącemu Rady
Gminy Stanisławowi Łosiowi, pięknie przyozdobiony bochen
chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów.
Dziękując za dary wójt Gminy Bogdan Witaszczyk
powiedział iż w tym roku rolnicy ze szczególnym trudem
dokonali zbioru zbóż, gdyż często padające deszcze
powodowały zakłócenia w ich pracy. Mimo tego zbiory w
gminie Wielgomłyny można uznać za udane. Wójt Gminy
serdecznie podziękował Starostom Dożynek, rolnikom,
sadownikom i producentom warzyw oraz firmom
obsługującym rolnictwo za przekazywanie z pokolenia na
pokolenia miłości do ziemi, za szczególną w bieżącym roku
odpowiedzialność i wysiłek dzięki któremu nie zabraknie na
polskich stołach żywności. Ze swej strony zapewnił, że tak,
jak do tej pory samorząd Gminy Wielgomłyny przysłowiowy
bochen chleba będzie pomiędzy potrzebujących dzielił
sprawiedliwie. Potem w kilku zdaniach odniósł się do zadań
inwestycyjnych, jakie za sumę około 2,5 miliona złotych
zostały wykonane w gminie w 2014 roku podkreślając, że
dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników , udało się uzyskać
spore kwoty dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Gmina Wielgomłyny, ze wszystkich gmin wiejskich powiatu
radomszczańskiego plasuje się na pierwszym miejscu w
dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych. Na koniec
swojej wypowiedzi wójt Gminy podziękował wszystkim
organizatorom Dożynek, Kołom Gospodyń Wiejskich za
prezentację swoich miejscowości i kolorowy korowód
dożynkowy, zespołowi śpiewaczemu „Z Okolic Młyna” za
artystycznie wykonany program przyśpiewek dożynkowych,
sponsorom za pomoc finansową, Ośrodkowi Doradztwa
Rolniczego za wykonanie stoiska z nowościami rolniczymi,
parafiom za dobrą współpracę z Ośrodkiem Kultury i Urzędem
Gminy oraz licznym przybyłym gościom za udział w
uroczystości. Życzył, aby wszyscy uczestnicy, mimo trudu
żniw, opuścili plac święta plonów wzmocnieni wspólnym
spotkaniem i z wiarą pokonania trudności, które spowodowała
zła aura.
Kolejnym punktem uroczystości był podniosły
moment wręczenia na wniosek gminnej Kapituły 16 osobom,
starostom i starościnom dożynek z lat ubiegłych a także roku
bieżącego, odznak „Zasłużony dla Gminy Wielgomłyny”.
Dekoracji dokonał wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Stanisław Witaszczyk. Odznaczenia
otrzymali:
Halina Parzuchowska, Sławomir Dawid,
Henryka Gaik, Adam Liczberski, Małgorzata Adamus,
Antoni Liczberski, Izabela Delczyk, Mirosław Pacholczyk,
Monika Musiał, Damian Groszek, Teresa Broniszewska,
Michał Majcherek, Ewa Kowalczyk, Przemysław Czernik,
Agnieszka Gąciarek oraz Piotr Ordanik.
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Przekazanie proboszczowi darów przez starostów dożynek

Przekazanie chleba władzom samorządowym gminy

Starostowie dożynek przekazują władzom gminy chleb
wypieczony z tegorocznych zbiorów

Sekretarz Gminy Bożena Nowak przekazuje życzenia
od Poseł K.Ozgi i Marszałka Województwa M.Stępnia

