
„Dożynki Szlacheckie”

Wpisany przez Anna Wojakowska-Wolska

W rok 2017 odbyła się inauguracja dożynek, przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Łęk Szlacheckich.  Z racji tego wydarzenia KGW z Łęk Szlacheckich  postanowiło
przygotować projekt pt. „Dożynki Szlacheckie”.  W lutym tego roku  projekt został przedstawiony
w urzędzie gminy, następnie pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Panie z koła przystąpiły do realizacji zaplanowanych działań.

      

W ramach przyznanych im funduszy zrealizowały następujące zadania: 
1.    Zamówiły stelaż na wieniec, który udekorowały własnoręcznie zerwanym zbożem. 
2.    Podczas pracy przy wieńcu panie brały udział w warsztatach florystycznych.
3.    Opracowały foldery informacyjne, które zawierały mnóstwo wiadomości na temat gminy
Łęki Szlacheckie.
4.    Ulotki zostały rozprowadzone na całym terenie gminy. 
5.    Na podstawie tych informacji odbył się konkurs dla dzieci „Znam Moją Gminę”. 
6.    Panie z koła zadbały również o integrację z innymi kołami i sołectwami z terenu gminy. W
tym celu został również przeprowadzony konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Każdy
uczestnik w/w konkursu otrzymał nagrodę. 
Panie z koła w Łękach Szlacheckich w ramach dotacji zakupiły dla własnych potrzeb
następujące rzeczy:  namiot, krzesła, stoły kateringowe oraz warnik.
W niedzielę  2 września 2018 r. odbyły się „Dożynki Szlacheckie” organizowane przez panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Szlacheckich. Impreza rozpoczęła się o  godz. 11.30
uroczystą Mszą Św. w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Nabożeństwo celebrował miejscowy proboszcz Zygmunt Błaszczyk. Starostą i starościną byli
Wójt Gminy Łęki Szlacheckie - pan Piotr Łączny i Przewodnicząca Rady Gminy -Pani
Agnieszka Pośpiech.  Po mszy wszyscy zaproszeni goście, parada wieńcowa oraz mieszkańcy
przeszli na plac przy urzędzie gminy,  gdzie odbyła się dalsza część dożynek. Oficjalnego
powitania zaproszonych gości i pozostałych przybyłych dokonały Panie: sołtys wsi Grażyna
Kopacka i przewodnicząca KGW Anna Wojakowska-Wolska. Swoją obecnością zaszczycili
wszystkich: Wójt Gminy Łęki Szlacheckie - Pan Piotr łączny, Przewodnicząca Rady Gminy -
Pani Agnieszka Pośpiech, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pan Marek
Mazur, Radna Powiatowa - Pani Grażyna Lasek, Sekretarz Gminy Łęki Szlacheckie - Pan
Grzegorz Stępień, proboszcz parafii w Łękach Szlacheckich - ksiądz Zygmunt Błaszczyk,
Prezes OSP w Łękach Szlach - Pan Zdzisław Cygora oraz przewodniczące KGW z
delegacjami: Felicja - Pani  Ewa Cygora, Ogrodzona - Pani Marzena Macherowska, Dorszyn -
Pani Monika Zawada, Tomawa - Pani Maria Simkowska, Dobrenice - Pani Jolanta Woźniak i
sołectwo Dobreniczki. Następnie odbyły się konkursy, degustacja przepysznych dań
przygotowanych przez panie z  koła oraz wesoła zabawa przy muzyce. Oprawę muzyczną
zapewnił DJ Sylwester.
Dożynki przebiegły w sympatycznej i miłej atmosferze.
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