Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś odczytał list od
Poseł na Sejm RP Krystyny Ozgi, która życzyła zdrowia
i pomyślności rolnikom oraz ich rodzinom, dziękując za coroczny
trud i wytrwałość, życzyła również, aby pozyskiwane plony były
zawsze obfite i przynosiły radość i satysfakcję.
Sekretarz gminy Bożena Nowak odczytała list skierowany
do rolników od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego
Marka Mazura, w którym życzył satysfakcji z pracy, szczęścia
w życiu rodzinnym, zasłużonego odpoczynku, a także wspaniałej
zabawy na tegorocznych Dożynkach.
W imieniu Prezesa Zarządu Powiatowego PSL oraz
Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Jerzego
Kaczmarka głos zabrał Wiceprezydent Miasta Radomska Wojciech
Ślusarczyk, kandydat na posła RP w tegorocznych wyborach.
Odczytał kilka zdań do uczestników uroczystości dożynkowych,
w których gratulował tak pięknie kultywowanej tradycji dożynkowej
w gminie Wielgomłyny. Życzył wszystkim, aby nigdy nikomu nie
zbrakło na stole chleba, dziękował rolnikom za całoroczny trud
i poświęcenie oraz za uzyskane plony.
Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Stanisław Witaszczyk oraz kandydat na posła RP w tegorocznych
wyborach życzył rolnikom pomyślnej pracy oraz sprzyjającej aury
pogodowej, aby w najbliższych latach żaden rolnik nie musiał się
zmagać z problemem suszy i nieurodzaju.
Jako ostatni głos zabrał Witold Witczak z ramienia PIS
dziękując za oddane głosy na prezydenta RP Andrzeja Dudę, życząc
również wszelkiej pomyślności i radości z wykonywanej pracy, oraz
dziękując za ciężka pracę rolników
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie wieńca
dożynkowego wójtowi Bogdanowi Witaszczykowi i Stanisławowi
Łoś - Przewodniczącemu Rady Gminy, przez Koło Gospodyń
Wiejskich Rogi, oraz odczytanie wiersza i i złożenie życzeń
przedstawicielom samorządu gminy. Wiersz autorstwa Elżbiety
Orlik został przyjęty przez uczestników dożynek z dużym
entuzjazmem.
W dalszej, obrzędowej części tegorocznych Dożynek,
Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebcach przekazały
przygotowany wieniec z tegorocznych plonów Proboszczowi Parafii
Wielgomłyny o. Dominikowi Partyce, a następnie przedstawiły
zebranej widowni bardzo udany występ artystyczny, śpiewając
przyśpiewki opisujące humorystycznie wiele postaci gminy
i miejscowości Wielgomłyny.
Wiązanki kwiatów i chleby niesione w korowodzie
dożynkowym przez sołtysów z gminy Wielgomłyny otrzymali
zaproszeni goście, oraz sponsorzy Dożynek: Barbara i Andrzej
Gaik - właściciele ZPM „GAIK” w Niedośpielinie, Grzegorz
Błędowski oraz Jolanta Różycka - Prezes i Wiceprezes Gminnej
Spółdzielni w Kodrębie, Przemysław Nowak - właściciel Piekarni
w Wielgomłynach, Wiesław i Halina Puto - przedstawiciele Zarządu
Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej, Zyta i Stanisław
Janiszewscy - właściciele firmy „TOST” w Radomsku oraz Mariusz
Witkowski.
Powołana na okoliczność dożynek Komisja Konkursowa
oceniała 8 stoisk promocyjnych przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich z: Zagórza, Sokolej Góry, Trzebiec,
Wielgomłyn, Myśliwczowa, Krzętowa, Rudki, Rogów.
Pierwsze miejsce za najlepszą prezentację kultury, tradycji,
strojów ludowych, dorobku artystycznego, produktów lokalnych,
oraz atrakcji turystycznych swojego sołectwa zdobyło stoisko
przygotowane przez Sołectwo Rogi, na miejscu drugim uplasowało
się KGW Rudka, a trzecie miejsce zdobyło stoisko KGW Sokola
Góra.
Część obrzędową Dożynek 2015 w gminie Wielgomłyny
zakończył występ zespołu ludowego „Z OKOLIC MŁYNA”
działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach
prowadzony pod kierunkiem Damiana Drogosza, a akompaniował im
Adam Głyk.
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