
Dożynki w gminie Borne Sulinowo 

W dniu 10 września odbyły się Dożynki Gminy Borne Sulinowo. Tegoroczne Święto 

Plonów zorganizowano w miejscowości Starowice. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  

w miejscowym kościele, następnie odbył się dożynkowy korowód i dzielenie chlebem. 

Oficjalnie święto otworzyła pani Burmistrz Dorota Chrzanowska. W swoim wystąpieniu 

podkreśliła wartość pracy na roli oraz podziękowała wszystkim rolnikom za ich poświęcenie  

i trud. Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo Katarzyna i Patryk Dębiccy  

z miejscowości Jeziorna. Prowadzą oni gospodarstwo o mieszanej roślinno-zwierzęcej 

produkcji. Zajmują się głównie hodowlą kóz i wytwarzaniem wspaniałych kozich serów.  

W Konkursie na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zajęło 

sołectwo Juchowo. 

W dalszej części uroczystości przewidziano wiele atrakcji, między innymi występy 

Kapeli Borneńskiej, zespołu „Jarzębiny” z Jelenia oraz wiele konkursów. Dożynkom 

towarzyszyły stragany ze zdrową żywnością oraz rękodziełem. Stoły uginały się od 

przepysznych ciast i innych smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Zaprezentowały się między innymi KGW z Łubowa, Kuźnia Talentów z Krągów czy też 

Stowarzyszenie „Pomost” z Juchowa.  

Swoją obecność zaznaczył również Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, poprzez prezentację czasopism, broszur i ulotek poświęconych sprawom 

rolnictwa. Doradca Mirosław Onyszko przeprowadził wiele interesujących rozmów  

z obecnymi na imprezie rolnikami. Między innymi poruszano problemy związane ze zmianami 

klimatycznymi, suszą oraz tegorocznymi plonami. Rolnicy wyrażali też swoje obawy  

w związku z postępującym deficytem wodnym oraz opłacalnością produkcji. 

W godzinach wieczornych rozpoczęła się wspólna zabawa. Jako pierwsza na scenie 

pojawiła się wokalistka z Ukrainy o imieniu „Sasza”, następnie zespół „Spocznij”. Jako ostatni 

prezentował się D.J. „Mario” z dyskotekowymi rytmami. Szampańska zabawa trwała do 

późnych godzin nocnych. 
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Fot.1. Burmistrz Dorota Chrzanowska podczas otwarcia Święta Plonów 

  
Fot.2. Pierwsze miejsce w konkursie tradycyjny wieniec dożynkowy zajęło sołectwo Juchowo  



 
Fot.3. Państwo Katarzyna i Patryk Dębiccy – starostowie dożynek w Starowicach 

 
Fot.4. Stoiska ze zdrową żywnością  



 

Fot.5. Stoiska z rękodziełem  

 
Fot.6. Stoisko ZODR w Barzkowicach 



Fot.7. Pan Mirosław Onyszko – przedstawiciel PZDR w Szczecinku 


