Wójt gminy Bogdan Witaszczyk przywitał serdecznie
rolników gminy Wielgomłyny, starostów tegorocznych dożynek
Katarzynę Wysocką z Pratkowic oraz Ireneusza Kaśkosz z Perzyn,
mieszkańców gminy, proboszczów parafii z gminy Wielgomłyny, oraz
przybyłych gości i powiedział m.in.: „Święto Plonów Ziemi to jeden
z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, najważniejsza od kilku
stuleci uroczystość religijno - ludowa na terenie polskiej wsi. Stanowi
wyraz naszego uznania i szacunku dla ludzi pracujących w rolnictwie,
sadownictwie, ogrodnictwie i wielu dziedzinach wspierających
rolnictwo, dzięki którym na polskich stołach nie brakuje chleba
i żywności. Tegoroczne plony wielgomłyńscy rolnicy określają jako
dobre lub przeciętne, w zależności od wilgotności gleby, jaką dysponują.
To właśnie wielotygodniowe susze były przyczyną nie osiągnięcia
satysfakcjonujących plonów. Drodzy rolnicy w imieniu swoim i naszej
gminnej wspólnoty, chylę głęboko głowę przed wami, strudzonymi
pracą. Serdecznie ściskam Wasze spracowane dłonie i dziękuję za to, że
od pokoleń przyjmujecie od rodziców rolę, pielęgnujecie ją a jak
przyjdzie taka potrzeba bronicie jej. W Gminie Wielgomłyny nie ma
odłogów, porzuconej ziemi a przecież są wśród nas i tacy, którzy źródło
utrzymania swoich rodzin upatrują za granicami kraju, ale ich
gospodarstwa są zadbane i uprawiane przez sąsiadów. Szanowni
Państwo. Zgromadzeni tutaj przy wielobarwnym korowodzie
dożynkowym zorganizowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich Gminy
Wielgomłyny, pragniemy wyrazić swoją wdzięczność rolnikom
i wszystkim tym, którzy pomagają rolnikom, za codzienny trud, za
miniony rok pracy podejmowanej zgodnie z cyklami pór roku, a także
dziękujemy Bogu i Matce Bożej Wielgomłyńskiej za szczęśliwie
ukończone żniwa i otrzymane łaski. Ceremonia Święta Plonów to
doskonała sposobność do prezentacji miejscowej ludowej kultury
i artystycznej twórczości, jak również możliwość pielęgnacji
i prezentacji zwyczajów i obrzędów, które kiedyś były codziennością
polskiej wsi. Gmina Wielgomłyny czyniła i czynić to będzie dalej by
zachować swoją odrębność i tożsamość szczególnie teraz, gdy tak wiele
wspaniałych wartości ginie we współczesnym zrelatywizowanym
świecie. Drodzy rolnicy, samorząd tej gminy, podobnie jak i Wy,
w minionym i obecnym roku odniósł wiele sukcesów, Przyczyniamy się do
tego aby ucywilizować i ułatwić codzienne życie a także stworzyć
perspektywę jutra. W latach 2010 - 2014 (tj. w VI-tej kadencji
samorządu) przy udziale własnych środków w kwocie 5mln zł
zrealizowaliśmy społecznie oczekiwane inwestycje w kwocie 13mln zł.
Czynimy wszystko, by podobnie jak w okresie programowania
2007-2013, przygotować się dobrze do szybkiego rozwoju gminy.
Szanowni Państwo, obecnie opracowujemy dwanaście obszernych
projektów, by w momencie ogłoszenia naboru wniosków wystąpić
o dofinansowanie naszych gminnych inwestycji z budżetu Unii
Europejskiej.
Dzisiejsza, wspaniale zorganizowana uroczystość byłaby
niemożliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Dziękuję Kołom
Gospodyń, które przybyły do nas z atrakcyjnie ozdobionymi bochnami,
wieńcami, owocami w wielobarwnym korowodzie dożynkowym.
Zapraszam do zwiedzenia 8 stoisk prezentujących umiejętności
i dorobek tych sołectw. Dziękuję Pani Dyrektor GOK Jadwidze Staszczyk
za koordynowanie i przygotowanie prac oraz pracownikom Zakładu
Komunalnego i pracownikom Urzędu Gminy z Panem Sławomirem
Jędrzejczykiem na czele. Dziękuję za współpracę Panu inż. Henrykowi
Nabiałkowskiemu i Pani Kamili Majer za przygotowanie wystawy
nowości rolniczych na swoim stoisku Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Dziękuję licznym sponsorom za pomoc w organizacji Dożynek. Dziękuję
przedsiębiorstwom z Radomska za atrakcje wesołego miasteczka
i gastronomię. Dziękuję zespołom estradowym „THE POSTMAN” oraz
„PULSAR” z Przedborza za uatrakcyjnienie dzisiejszego święta.
Dziękuję Bankowi Ziemi Piotrkowskiej za prezentowanie swojej oferty
finansowej. Dziękuję strażakom z Sokolej Góry i grupie ochroniarskiej
z Częstochowy za zagwarantowanie bezpieczeństwa na dzisiejszym
festynie. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się do
sprawnego zorganizowania dzisiejszego święta plonów.
Drodzy Państwo, dziękuję za udział w wielgomłyńskich
Dożynkach. Radujmy się z faktu pomyślnych żniw, wspólnego spotkania,
życzę miłych wrażeń i udanych wyborów z bogatego programu
dożynkowego.”
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