-Bez wątpienia to jeden z najważniejszych dni w roku każdego rolnika, sadownika, ogrodnika czy działkowicza.
Jest to powód do radości i zabawy po
skończonym okresie ciężkiej pracy.
Dla mnie jako Starosty Lidzbarskiego
to okazja do złożenia osobistych podziękowań oraz wręczenia tytułów
„Zasłużony dla Rolnictwa Powiatu
Lidzbarskiego” – mówi Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.
„Dożynki to święto plonów, radości
i odpoczynku po ciężkiej pracy. To
czas, kiedy możemy podziękować za
owoc całorocznego trudu. Każdy rok
w rolnictwie jest inny, rzadko zdarza
się taki, w którym pogoda w pełni
sprzyjałaby rolnikom. Często muszą
się oni zmagać z suszą lub zbyt obﬁtymi opadami.
Także i w tym roku przyroda nie
szczędziła rolnikom przeciwności

i pokazała, jak bardzo człowiek jest
zależny od sił natury.
Czas żniw był wyjątkowo trudny
dla gospodarzy. Stałe opady
deszczu wpływały zarówno na
tempo zbiorów, jak i spowodowały
pojawienie się obaw o jakość zbieranego ziarna zbóż. Rolnicy musieli
włożyć wiele wysiłku i zaangażowania, aby zebrać tegoroczne plony.
Podziwiam waszą cierpliwość oraz
pokorę wobec pracy i nieprzewidywalności natury” – dodaje Wójt
Gminy Lidzbark Warmiński Fabian
Andrukajtis
W tym roku Starosta Lidzbarski
uhonorował następujących rolników:
Gmina Lidzbark Warmiński: Małgorzata i Jarosław Pawlak, Jolanta
i Jan Kot, Michał Olejnik.
Gmina Lubomino: Agnieszka i Waldemar Michalscy, Beata i Dariusz
Buszowieccy
Gmina Orneta: Robert Janczewski,
Edyta i Zbigniew Nej, Bernard
Raubo.
Gmina Kiwity: Celina i Janusz Wilczewscy, Leokadia i Jan Kawalir.

Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów będą tradycyjne wieńce
dożynkowe przynoszone podczas
mszy świętej o godz. 12.00 do kościoła
pw. św. Augustyna i św. Anny w Babiaku jako dar ołtarza. Tym gestem
rolnicy naszego powiatu wyrażą
swoją wdzięczność za udane zbiory
i dar chleba. Jak na Święto Plonów
przystało, nie zabraknie obrzędu dożynkowego. Zorganizowany zostanie
także konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.
Honory dożynek pełnić będą Starostowie Dożynek w osobach:

Agnieszka Sawicka, lat 39, prowadzi
z mężem Piotrem gospodarstwo we

wsi Bugi. Mają dwie córki. Wspólnie gospodarstwo prowadzone jest
od 1999 r. Mąż Piotr prowadzi od
1982 r. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 43 ha, w tym: 10 ha to
zboża, pozostałe 33 ha to trwałe
użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja
mleka i opasy. Obecnie Państwo Sawiccy posiadają 17 krów, ogółem 50
sztuk bydła. Mleko sprzedawane
jest do ﬁrmy Mlekovita. Gospodarstwo jest dosprzętowione.

Romuald Czerwonka lat 45 prowadzi
wraz z żoną Marią gospodarstwo we
wsi Runowo. Mają pięcioro dzieci.
Gospodarstwo prowadzone jest od

1989 r. Powierzchnia użytków rolnych
wynosi 65 ha, w tym: na 9 ha uprawiana jest kukurydza na kiszonkę, 11
ha to zboża, pozostałe 45 ha to trwałe
użytki zielone. Głównym kierunkiem
produkcji jest produkcja mleka.
Obecnie Państwo Czerwonka posiadają 27 krów, ogółem 60 sztuk bydła.
Obora jest pod kontrolą użytkowości
mlecznej. Wydajność średnia krów to
około 6 tys. l mleka. Mleko sprzedawane jest do ﬁrmy Mekpol. Gospodarstwo jest dosprzętowione.
Ponadto wzorem lat ubiegłych na
Święcie Plonów nie zabraknie stoisk
wystawowych, przy których odwiedzający będą mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, występów zespołów ludowych, konkursów
sportowych, atrakcji dla dzieci, wystawy sprzętu rolniczego czy stoisk
rękodzielniczych.
Uczestnicy VIII Dożynek Powiatowych 2016 będą mogli wysłuchać
Gwiazdy Wieczoru – zespołu
SMOLNAJT oraz wziąć udział w zabawie tanecznej pod gwiazdami,
którą poprowadzi zespół Gajewski
Band.
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