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Tegoroczne ogólnopolskie święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” odbędzie się w
niedzielę, 29 sierpnia w Bobolicach (niedziela) w godz. 12:00 – 18:00 .
Uroczystość jest pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady
Ministrów jest inicjatorem wydarzenia, które w tym roku odbędzie się po raz
czwarty. Wcześniejsze organizowano w Wąwolnicy (województwo lubelskie),
Kolnie (województwo podlaskie) i Bralinie (województwo wielkopolskie).
Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystości i koniecznie
odwiedzenia stoiska informacyjno – promocyjnego powiatu koszalińskiego!
Uroczystość z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego i zaproszonych gości
rozpocznie się o godz. 12:00 Mszą Św. polową na placu rekreacyjnym przy
ul. Dworcowej w intencji Rolników i ich Rodzin.
Odwiedzających czeka wiele atrakcji. Przepiękne stoiska prezentować będą m.in.
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu koszalińskiego, w których należy
skusić się na kosztowanie przygotowanych potraw! Na zakończenie dożynek około
godz. 17:00 planowany jest występ dwóch gwiazd muzyki popularnej, który
potrwa około godziny. Zaplanowano również zabawę taneczną, która potrwa do
godz. 23-24. Wszelkie atrakcje, posiłki podczas dożynek są nieodpłatne.
WAŻNE!
– Ze względu na rangę wydarzenia wstęp na teren dożynek będzie ogrodzony i
monitorowany przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
– Wszystkie osoby, które będą chciały uczestniczyć w wydarzeniu, przed wejściem
na plac dożynkowy muszą okazać potwierdzenie szczepienia lub paszport
szczepienia.
W przeciwnym wypadku będą miały przeprowadzone szybkie testy (wynik w ciągu
10-15 min.)
Program Wydarzenia Wdzięczni Polskiej Wsi:
7.00 – Gotowość stoisk
10.00 –Otwarcie terenu Imprezy Masowej

12.00-13.10 Msza Św.
13.10 – 13. 30 Korowód
13.00 – 14:40 Część Oficjalne Przemówienia
13.30-13.35 – Hymn Polski
13.35-13.40 – Przemówienie Wojewody Zbigniewa Boguckiego
13.40-13.45 – Przemówienie Pani Mieczysławy Brzozy Burmistrz Bobolic
13.45-13-55 – Obrzęd żniwny
13.55 – przekazanie chleba dożynkowego
14.00-14.10 – Przemówienie I
14.10-14.15 – Przemówienie II
14.15-14.20 – Spot Wdzięczni Polskiej Wsi
14.20-14.35 – Uroczyste wręczenie przez medali z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości
14.35-14.50 – Wręczenie honorowych odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”
14.50-15.00 – Wręczenie honorowej odznaki Meritis pro Familia
15.00 – Koniec części oficjalnej
15.00 – 17.45 – Część artystyczna
17:55 – Koniec części artystycznej oraz zakończenie Imprezy Masowej
Do
zobaczenia
w
niedzielę!

