Gminne Dożynki w Tłukomach 2014

31 sierpnia 2014 roku odbyły się Gminne Dożynki
w Tłukomach. Już od wczesnych godzin rannych trwały
przygotowania do tego ważnego rolniczego święta.
Starościną tegorocznych Dożynek była pani Lucyna Nowak –
przedstawicielka wsi Tłukomy, a Starostą pan Tadeusz Radliński –
rolnik wsi Kijaszkowo. Tradycyjnie obchody święta plonów
rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, którą celebrował Ks. Marek
Lewandowski w intencji rolników i ich ciężkiej pracy. Korowód
Dożynkowy wyruszył spod Kościoła po godzinie 15, po czym
prowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną dotarł na boisko
wiejskie. Gospodarz uroczystości pan Marek Madej - Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka powitał wszystkich przybyłych gości,
delegacje i przedstawicieli poszczególnych wsi oraz zaprosił do
wspólnego dzielenia dożynkowym chlebem Przewodniczącego
Rady - pana Karola Boruckiego, Starostów i Księdza.
Tym razem 9 wsi zaprezentowało pięknie uwite wieńce
dożynkowe. Po burzliwych obradach jury, wyniki konkursu na
najpiękniejszy wieniec ukształtowały się następująco:
I miejsce – Sołectwo Czajcze
II miejsce – Sołectwo Wysoka
III miejsce – Sołectwo Wysoczka
Na część artystyczną Dożynek złożyły się m. in. koncerty
zespołów ,,Notecianie” i Teatru muzycznego ,,HALS” oraz liczne
konkursy. Pierwszą nagrodę za ,,najlepszy wypiek tradycyjny”
otrzymała p. Lucyna Kobierowska, miejsce drugie zajęła
p. Stanisława Szczepańska, a trzecie p. Magdalena Tylewicz.

Kolejna konkurencja przeznaczona była dla Sołtysów okolicznych
wsi, która polegała na dojeniu mleka na czas. Pierwsze miejsce zajął
p. Mariusz Kleczka - Sołtys wsi Kijaszkowo. Sołtysi jak i inni
chętni goście mogli wykazać się również w konkursie na
najdłuższy rzut kaloszem, w którym zwyciężył p. Piotr Maj –
przedstawiciel wsi Młotkowo.
Nie brakowało również stoisk z poczęstunkiem dla
zgromadzonych
gości
oraz wielu
atrakcji dla dzieci.
Dożynki Gminne w Tłukomach zakończyła zabawa taneczna przy
muzyce zespołu Megger Band.
Organizatorzy
sponsorom :

Dożynek
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Bankowi Spółdzielczemu w Wysokiej
Rolniczemu Kombinatowi Spółdzielczemu w Badeczu,
Firmie Hjort Knudsen z Wysoczki,
P.Henrykowi Stokłosie,
Mini Rolnikowi z Tłukom,
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy
Ogromne podziękowania dla mieszkańców wsi Tłukomy i
Kijaszkowo za wspaniałe przygotowanie imprezy dożynkowej.

