
Ekscelencjo Księże Biskupie, Księże Dziekanie, Szanowni Goście, 

Drodzy Pielgrzymi !! 

Zgodnie z tradycją , jak co roku , spotykamy się w Żurominie, w Sanktuarium Matki 

Boskiej Żuromińskiej by świętować doroczne dożynki. 

 Obchodzone dzisiaj święto plonów, stanowi ukoronowanie całorocznego 

rolniczego trudu wkładanego w uprawę roli, ale także codziennej pracy w 

gospodarstwie , podejmowanych działań, zabiegów, starań , które dzisiejszy rolnik ,  

musi podejmować , by ten wspomniany trud przełożyć na konkretny dochód dla 

swojego gospodarstwa , dla swojej rodziny. 

  Rolnicy dziękują  dzisiaj bożej opatrzności  za przychylność. Tegoroczne 

żniwa, pomimo kapryśnej  pogody przebiegły sprawnie , a plony są dobre czy wręcz 

bardzo dobre. Omijają nas poważne kataklizmy pogodowe,  a w tych nielicznych 

przypadkach , które miały miejsce, gdy nasi mieszkańcy tracą dach nad głową i  

dobytek, pomagamy i jesteśmy razem z tymi , którzy tej pomocy potrzebują. 

 Rolnictwo Powiatu Żuromińskiego od kilku lat zmienia swój tradycyjny 

charakter. W ostatnim okresie powstało dużo ferm drobiu i trzody chlewnej . Skala 

produkcji i technologia produkcji świadczą już o bardziej przemysłowym niż rolniczym 

charakterze. Uciążliwość tej produkcji powoduje często rozgoryczenie i niechęć 

mieszkańców. Jest to poważny problem społeczny, konflikt interesów jest trudny do 

rozwiązania i pogodzenia.  

 Samorząd Powiatowy i samorządy gminne , podejmują szereg działań i 

inwestycji , których zamierzeniem jest poprawa życia ludzi zamieszkujących powiat 

żuromiński. Modernizujemy infrastrukturę drogową , inwestujemy w służbę zdrowia, 

oświatę , pomoc społeczną oraz w bezpieczeństwo publiczne, wspierając Straż Pożarną 

, Policję oraz współpracując ze służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi. Wspólnie z 

samorządami gminnymi zakupiliśmy nowoczesną karetkę dla naszego szpitala , 

dofinansowaliśmy zakup samochodów dla policji i straży pożarnej. 

 W roku bieżącym Powiat wyda na zadania inwestycyjne ponad 6 mln złotych, z 

czego ponad 3,5 mln to  środki, które pozyskaliśmy ze żródeł zewnętrznych. 

Realizujemy dwie poważne inwestycje drogowe: w miejscowości Brudnice oraz w 

miejscowościach Dębsk i Nadratowo. Wyremontowane zostały odcinki drogowe w m. 

Zgliczyn, Wronka, Straszewy , Chojnowo, Łążek.  Plany na następny rok są również 



ambitne. jestem przekonany, że przy następnym święcie dożynkowym rolnicy 

pochwalą się dobrymi zbiorami a my samorządowcy równie dobrymi osiągnięciami. 

   W imieniu samorządowców naszego powiatu chylę czoło przed rolnikami, 

dziękując za chleb codzienny i wszystkie produkty wytworzone w Waszych 

gospodarstwach. Doceniamy Waszą pracę , pamiętając również o całej rzeszy osób 

pracujących w obsłudze sektora rolniczego. 

 Przed chwilą, wraz z Panią Burmistrz  otrzymaliśmy z rąk starostów dożynek 

pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i 

dojrzewało na tej ziemi. Trzymając w ręku ten bochen chleba symbolizujący 

tegoroczne zbiory, czuliśmy  radość i wdzięczność. Niech nigdy i nikomu tego chleba 

nie zabraknie.  

 

 Dziękuję Ekscelencji Księdzu Biskupowi Piotrowi za celebrację dzisiejszej mszy 

świętej, za wypowiedziane do nas słowa, a Wam drodzy Rolnicy, Pielgrzymi życzę 

wszelkiej pomyślności, zdrowia , szczęścia , realizacji planów i zamierzeń oraz Bożej 

łaskawości. 

 Dziękuję, Szczęść Boże  

 

                                                                               Starosta Żuromiński 

                                                                                Jerzy    Rzymowski 


