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Dożynki gminne w Wojkowicach Kościelnych

    W dniu 24 sierpnia w Wojkowicach Kościelnych odbyły się coroczne obchody Święta Plonów. Dożynki rozpoczęła dziękczynna Msza Święta,
celebrowana przez Księdza Stanisława Palę, po której barwny korowód dożynkowy przemaszerował pod Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. W
korowodzie uczestniczyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, niosące przepiękne wieńce wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych
kwiatów, poczet sztandarowy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, poczty Ochotniczych Straży Pożarnych, zaproszeni gości oraz mieszkańcy gminy.
   Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Stanisław Dąbrowa - Wicewojewoda Śląski, Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek
Województwa Śląskiego oraz Adam Lazar – Starosta Powiatu Będzińskiego uroczyście powitał gospodarz Gminy Siewierz – Burmistrz Zdzisław
Banaś. W swoim wystąpieniu podziękował przede wszystkim rolnikom z całej Gminy Siewierz za ich wysiłek i trud, jaki wkładają w codzienną
pracę przy uprawie roli. Burmistrz odczytał również listy z podziękowaniami i życzeniami dla rolników od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego oraz Senatora RP Zbigniewa Meresa.
    Barwne święto, jakim są Dożynki nie mogło odbyć się bez występów lokalnych zespołów ludowych. Przedstawienie ludyczne „Żniwne
zrękowiny” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczo- Ludowego z Kuźnicy Sulikowskiej przeniosło nas w realia staropolskiej wsi, ukazując różnice w
mentalności ludzi na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
    Zgodnie z tradycją, Starościna i Starosta Dożynek, którymi w tym roku byli Alicja Frączek i Jerzy Sobczyk, przekazali na ręce Burmistrza
Zdzisława Banasia oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek, dożynkowy bochen chleba, wypieczony z tegorocznego zbioru zboża.
Symboliczny sierp wręczony przez Burmistrza sołtysowi Brudzowic Dariuszowi Michalczykowi, był zapowiedzią, że właśnie tam odbędą się
przyszłoroczne Gminne Dożynki.
    Święto wszystkich rolników jest również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń. W tym roku srebrną odznaką honorową za zasługi dla
województwa śląskiego wyróżnione zostały trzy mieszkanki gminy Siewierz: Hilara Surma z Nowej Wioski, Zofia Machura z Leśniaków i Alicja
Frączek z Tuliszowa. Wszystkie te Panie są Sołtyskami.
   W programie imprezy nie mogło zabraknąć Dożynkowego Turnieju Sołectw Gminy Siewierz. Reprezentanci dziesięciu sołectw mięli okazję
zmierzyć się w konkurencji „moja- Twoja”, czyli cięcie piłą drewna, „rzucie beretem”, „wbijanie gwoździa” na czas oraz sprawdzić swoją siłę w
przeciąganiu liną bojowego samochodu strażackiego. Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce w Turnieju zdobyło sołectwo Leśniaki,
drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele sołectwa Podwarpie, a na trzecim miejscu exequo znaleźli się reprezentanci sołectw z Wojkowic
Kościelnych i Siewierza. W przerwach między konkurencjami występowała Stasia Myrta z zespołem Śpiewaczym KGW Leśniaki oraz Kapela
Ludowa „Od Siewierza” – rodzime zespoły ludowe. Swoim tenorem urzekł publiczność Mariusz Naglik, uczestnik m. in. Kuźni Młodych Talentów.
   Podczas dożynek ogłoszono wyniki i wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe laureatom i wyróżnionym w konkursie Najpiękniejsza posesja w
Gminie Siewierz”. Pierwsze miejsce zdobyli Państwo Elżbieta i Zdzisław Tomeccy - właściciele posesji położonej w Wojkowicach Kościelnych,
drugie Państwo Jadwiga i Mariusz Drabek z Siewierza, a trzecie Państwo Teresa i Marek Pyrzyk z Siewierza. Wyróżnionymi w konkursie zostały
gospodarstwa Państwa: Anny i Ryszarda Szpura z Siewierza, Grażyny i Włodzimierza Rzepeckich z Siewierza oraz Wandy i Józefa Żakowskich
także z Siewierza.
    Gwiazdą wieczoru była Mona Lisa z  Zespołem, która zaprezentowała swoje utwory i  znane przeboje światowe.  Jej  występ zachęcił
zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy i tańca. Niezapomnianych wrażeń dostarczył również występ Teatru Tancerzy Ognia „AVATAR”,
który zaprezentował pokazy artystycznego tańca z ogniem wraz z elementami sztuki teatralnej i żonglerki
    Na zakończenie Święta Plonów odbyła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


