Starostwo Powiatowe w Kutnie

Dożynki tuż tuż... omawiano szczegóły wydarzenia
Za nami spotkanie na którym omawiano szczegóły zbliżających się Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dąbrowicach.
Dyskutowano na temat względów bezpieczeństwa, rozmieszczenia poszczególnych stoisk oraz uwzględnienia dróg
komunikacyjnych.

Będzie to niezwykłe wydarzenie. Cieszę się, że możemy powrócić z dożynkami po lockdownach i dać naszym mieszkańcom
chwile radości i wytchnienia – mówi członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski – Szczególnie zadowolony
jestem z Wielkiej Gali Disco-Polo, na której wystąpią gwazdy tego gatunku, czyli DJ Andreas, Ekstazy, Dejw oraz Mały z
Dużym. Zapraszamy serdecznie na Dożynki. Bawmy się wspólnie, świętujmy dni plonów i bądźmy bezpieczni.
Oprócz atrakcji muzycznych będą również wydarzenia towarzyszące w tym m.in. konkursy na scenie dla mieszkańców.
Czym byłyby dożynki bez Kół Gospodyń, które zapewnią smaczne, własnoręcznie wykonane potrawy – mówi Elżbieta
Milczarska, radna Rady Powiatu Kutnowskiego – Ponadto, będzie można wziąć udział w rozgrywkach sportowych. Radny
Tomasz Marciniak, przygotuje dla miłośników wysiłku ﬁzycznego stoły do najnowszej dyscypliny sportowej, która zyskuje na
popularności wśród młodzieży. Chodzi oczywiście o Teqball – dodaje Elżbieta Milczarska.
Będzie czekał na Państwa również darmowy grill na którym będą serwowane kiełbasy, karkówki i kaszanki. – mówi Dorota
Dąbrowska, Wójt Gminy Dąbrowice – Dodatkowo będzie Berlinkowóz, z którego będzie można zamówić darmowe hot-dogi.
Mieszkańcy Powiatu będą mogli również zapoznać się ze sprzętem rolniczym, tym sprzed epoki, jak i tym
najnowocześniejszym.
Poniżej prezentujemy planowany harmonogram Dożynek Powiatowo-Gminnych:
12:00 – Uroczysta msza św. W kościele pw. Św. Wojciecha w Dąbrowicach
13:00 – Przejście korowodu na plac dożynkowy w towarzystwie Zespołu „Leszczynianki”
13:30 – Część oﬁcjalna:
- Uroczystości obrzędowe (Zespół Dąbrowickie Nutki)
- Wystąpienia
- Wręczenie odznaczeń, wyróżnień
14:30 – Blok artystyczny:
- Zespół Ludowy „Leszczynianki”
- Zespół Ludowy „Strzelce”
- Zespół Ludowy „Klonowianki”
- Zespół Śpiewaczy „Krzyżanówek”
16:00 – Wielka Gala Disco-Polo:
16:00 – 17:00 DJ Andreas
17:00 – 18:00 Zespół DEJW
18:00 – 19:00 Zespół 2 for You
19:00 – Roztrzygnięcie konkursu pt. „Aktywnie i Bezpiecznie spędzam wakacje”
19:40 – Występ Zespołu Light of Hope
20:00 – 21:00 – Zespół Extazy
21:00 – 22:00 – Zespół Mały z Dużym
22:00 – Zabawa z DJ z Radia Q
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