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CZAS NA UPRAWY I NOWY CIĄGNIK!
Rozpocznij uprawy z nowym ciągnikiem! Wybierz jeden z modeli DEUTZ-FAHR z Serii 4, 5, 6, 7
lub 9, w zakresie mocy od 60 KM do 336 KM. Teraz możesz rozpocząć uprawy z nowym ciągnikiem,
korzystająć z niezwykłej oferty wraz z pakietem fi nansowania do 5 lat 0%.

PARTNERZY HANDLOWI:

ul. Wojska Polskiego 50, 78-460 Barwice, tel. 94 373 62 63, www.jarol.pl

ATRAKCYJNE 
FINANSOWANIE
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www.tcsogrodzenia.com
 /TCSOGRODZENIA/

Lubieszyńska 8A, 
72-006 Mierzyn / koło Szczecina
tel.: 48 91 350 95 80
tel. kom.: 48 512 588 604
tel. kom.: 48 504 192 453
e-mail: biuro@tcsogrodzenia.pl

W NASZEJ OFERCIE:
- ogrodzenia palisadowe
- ogrodzenia panelowe
- ogrodzenia łupane
-  ogrodzenia tymczasowe 

budowlane
-  podmurówka 

prefabrykowana
- automatyka
- tarasy kompozytowe
- oświetlenia ogrodzeniowe
- skrzynki na listy

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Niedziela: nieczynne

Dotację oferowaną przez 
ARiMR można przeznaczyć 
m. in. Na budowę 
ogrodzenia chlewni, jako 
ograniczenie ryzyka 
wystąpienia ogniska ASF.
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We wrześniu 
dowiemy się, 
kto w tym 
roku będzie 
naszą perłą

Polędwica, salceson, chleb, 
łosoś, wino i pierogi będą 
reprezentować nasz region 
w ogólnopolskim konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo  
- Smaki Regionów.

TEKST  OSKAR MASTERNAK

W ubiegłym roku Perłą zostały m.in. kiszone zielone pomidory na solance kołobrzeskiej 

Ogólnopolski konkurs Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo – Smaki Regionów na najlepszy regional-
ny produkt żywnościowy oraz na najlepsze da-
nie i potrawę regionalną odbywa się już po raz 
XIX. Rezultatem tych poszukiwań jest identyfi-
kacja i dokumentacja lokalnych i regionalnych 
wyrobów, osadzonych głęboko w polskiej tra-
dycji i od lat wytwarzanych tymi samymi meto-
dami i według tych samych receptur.  W finale 
najlepsze dania i produkty nagradzane są kuli-
narnymi Perłami. 

W tym roku do nagrody Perła 2019 nomino-
wano z województwa zachodniopomorskiego 
następujące produkty: 

b Polędwica Swojska Świdwińska - Danuta 
i Wiesław Szymurscy, 

b Salceson Przelewicki - Ireneusz Jung, 
b Polski Łosoś Jurajski Jurassic Salomon  - 

Grzegorz Karapuda, 
b Chleb Morski z Bobolic - GS SCH 

w Bobolicach, 
b Białe Wino Gronowe Sydonia - Sebastian 

Pilczuk Winnica Sydonia, 
b Pierogi z płuckami i kapustą - Justyna 

Urbanowicz. 
W kategorii danie nominację otrzymał kre-

mowy żurek na bursztynowym piwie z pieroż-
kami z białą kiełbasą i śliwką oraz pstrąg z serem 
krowietta w kapuście włoskiej z czarną socze-
wicą i glazurowanymi burakami, przygotowany 
przez Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie. 

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - 
Smaki Regionów  przebiega dwuetapowo. 
W pierwszym etapie - w czasie finałów regio-

nalnych, za które odpowiadają urzędy marszał-
kowskie i ośrodki doradztwa rolniczego - wyła-
niani są laureaci w czterech kategoriach: pro-
duktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
napojów i innych produktów oraz w kategorii 
najlepsze dania i potrawy regionalne. Poznaje-
my też nominacje do kulinarnej Perły. 

Drugi etap konkursu to wybór dokonany 
przez krajową kapitułę konkursu. Wyniki tej częś-
ci ogłaszane są podczas targów Smaki Regionów. 

W ubiegłym roku jury konkursowe doceni-
ło: ser bałtycki, kiszone zielone pomidory na so-
lance kołobrzeskiej, wino czerwone gronowe 
Sydonia oraz miód pitny Trójniak Woliński Leś-
ny zostały Perłami targów Smaki Regionów w Po-
znaniu. Ponadto ogórka kołobrzeskiego i miód  
nektarowy chabrowy wyróżniono medalami. 

Specjalną nagrodą za najlepszą potrawę 
otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 im. Mi-
kołaja Reja w Szczecinie. Ich popisowym daniem 
okazała się aksamitna zupa z kołobrzeskich 
ogórków kiszonych z wędzonym pstrągiem i ko-
zim serem oraz roladki wołowe z sosem wiśnio-
wo-różanym podawane z placuszkami z kapu-
sty kiszonej z beczki. 

Ponadto prof. Bogdan Matławski z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego otrzymał honorowe wy-
różnienie Klucz do Polskiej Spiżarni za propa-
gowanie i działania na rzecz zachodniopomor-
skiej kultury i tradycji. 

Wszyscy wytwórcy nagrodzonych produk-
tów mówią o swoim przywiązaniu do natural-
nych smaków i podkreślają pełną kontrolę 
ekologiczności uprawy i produkcji medalowych 
smakołyków. 

- Wszystkie składniki, których używamy 
do produkcji naszych zielonych kiszonych po-
midorów na kołobrzeskiej solance maja certyfi-
kat „eko” (oprócz solanki, pozyskiwanej z ogól-
nodostępnego źródła w Kołobrzegu). Pomido-
ry uprawiamy na gruncie. Jest to stara odmiana 
- promyk. Oprócz kiszonek robimy jeszcze z na-
szych pomidorów dżemy, konfitury, musztardy 
wino, ocet winny - wymienia Ryszard 
Jaszczowski, właściciel Gospodarstwa Ekolo-
gicznego Sedina w Dolicach. 

Do wielowiekowej tradycji sięgają producen-
ci win z Trzebiatowa leżącego nad rzeką Krąpiel 
niedaleko Stargardu. 

- Wino na tym terenie było wytwarzane już 
przez cysterki, które przybyły do naszego regio-
nu z Burgundii. Dlatego teraz uprawiamy wino-
rośle, które dają wina typu burgundzkiego - tłu-
maczy Sebastian Pilczuk z Winnicy Sydonia.  

Wyjątkowe wyróżnienie dla prof. 
Matławskiego, jakim jest Klucz do Polskiej Spi-
żarni, zostało przyznane za ogromny wkład 
w propagowanie tradycyjnej kultury Pomorza 
Zachodniego. 

- Jest to dowód wdzięczności za pana audy-
cje, publikacje dotyczące nie tylko kultury, ale 
i kulinariów naszego regionu - mówił wręczając 
„klucz” wicemarszałek województwa Jaro-
sław Rzepa. 

Laureat podkreślił, że jest to dla niego bar-
dzo ważne wyróżnienie. 

- Nigdy nie byłem klucznikiem. Tak napraw-
dę to ta spiżarnia jest otwarta na cały świat. Nie 
zamykamy żadnych „perełek” i promujemy je - 
mówił prof. Matławski. a
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Żywność Mamy się czym pochwalić

 14 WRZEŚNIA podczas wojewódzkich dożynek 
w Trzebiatowie dowiemy się, która miejscowość zdo-
była tytuł Piękna Zachodniopomorska Wieś 2019.
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- Sto tysięcy złotych to trochę mało. Za to nie 
można stworzyć profesjonalnego nawodnie-
nia - oceniali niektórzy uczestnicy dyskusji 
z wiceministrem rolnictwa, gdy usłyszeli o naj-
nowszych propozycjach rządu.  

W trakcie spotkania, które w Słupsku 
zorganizował wicewojewoda pomorski 
Mariusz Łuczyk,  rozmawiano o suszy, jej 
skutkach i działaniach rządu, które mają 
zapobiegać suszowym stratom w przysz-
łości. Pojawiły się też inne tematy. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 
osób z terenów dawnego województwa 
słupskiego. Trwało ponad dwie godziny, 
podczas których rolnicy zwracali uwagę 
ministra na wiele problemów. Powracał 
nie tylko wątek tegorocznej suszy, ale 
także stosunków rolników z myśliwymi, 
czy zapowiedź udostępnienia pieniędzy 
dla rolników na tworzenie systemów 
nawadniania i małej retencji. 

STAŁE KOMISJE SZACUNKOWE 
W GMINACH  
W trakcie dyskusji ze strony Marcina Szulca, 
wójta Rzeczenicy pojawił się postulat tworze-
nia w gminach stałych komisji wyceniających 
szkody powstałe w wyniku suszy, deszczy na-
walnych, czy silnych wiatrów. 

- To bardzo dobry pomysł, który roz-
wiązywałby problem systemowo i przy-
spieszyłby działanie komisji szacunko-

wych w całym kraju - zgodził się wicemini-
ster  Zarudzki i kilka razy dziękował 
za trafną podpowiedź, której dotąd nikt  
mu nie zgłaszał. 

Według najnowszego raportu Instytu-
tu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, obejmującego okres od 10 
czerwca do 11 sierpnia, susza rolnicza 
dotknęła 15 województw, najbardziej: 
lubuskie, wielkopolskie, łódzkie. Insty-
tut stwierdził suszę we wszystkich 
typach monitorowanych upraw. 

Zdaniem Zarudzkiego w Pomorskiem 
susza w tym roku nie była tak dokuczliwa 
jak w wielu innych regionach kraju. Obec-
nie jej skutki odnotowano w 57 ze 123 gmin 
w całym województwie. Jak poinformował 

wicewojewoda Mariusz Łuczyk, gminne 
komisje suszowe funkcjonują w około 50 
samorządach. 

- Obecnie trwa opracowywanie wnio-
sków suszowych - dodał wicewojewoda. 

ROZLICZENIA Z MYŚLIWYMI TO DUŻY 
PROBLEM 
Sporo mówiono także o problemach rolników 
z myśliwymi, a właściwie na temat rozliczeń 
z tytułu szkód wyrządzanych przez dzikie 
zwierzęta na polach. 

- Często dostajemy od myśliwych 
elektryczne pastuchy, abyśmy nimi ogro-
dzili pole. To jest forma przerzucania 
na nas obowiązku pilnowania pól 
przed dzikami. Mam wrażenie, że nie tak 
to powinno wyglądać, bo w końcu to 
myśliwi polują na dziką zwierzynę - 
skarżył się jeden z rolników. 

Wiceminister przyznał, że pewien 
problem jest i trzeba go rozwiązywać we 
współpracy z ministrem środowiska. 

BĘDĄ PIENIĄDZE NA PROGRAM 
NAWODNIEŃ 
Jak usłyszeli uczestnicy spotkania,  od wrześ-
nia resort przeznaczy ponad 400 milionów zło-
tych (100 milionów euro ) na program nawod-
nień dla rolników. Środki z programu przewi-
dziane są na zwroty dla gospodarstw w kwocie 
do 100 tysięcy złotych. Będzie je można wyko-
rzystać na wykopanie zbiornika na wodę, 
na zakup pomp i rur, czy na budowę niskociś-
nieniowych i kropelkowych systemów nawad-
niających, które są bardziej wydajne niż trady-
cyjne metody. W praktyce dofinansowanie ma 
wynosić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, 
a w przypadku młodych rolników ma wy-
nieść 60 proc. Jeśli ktoś wykona instalację 
za 200 tys. zł, to dostanie 100 tys. zł dofinan-
sowania. Według szacunków ministerstwa rol-

Polityka Jak walczyć z suszą

ROLNICY składają wnioski w programie wap-
nowania gleb, który potrwa do 2023 roku. 
Przeznaczono na ten cel ponad 300 mln zł.
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Wiceminister 
rolnictwa słucha 
i obiecuje

TEKST ZBIGNIEW MARECKI
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Ryszard Zarudzki, wicemini-
ster rolnictwa, spotkał się 
z rolnikami w słupskiej delega-
turze urzędu wojewódzkiego.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi 
Ryszard Zarudzki



Polityka Jak walczyć z suszą 

nictwa i rozwoju wsi, z programu może skorzy-
stać od czterech do pięciu tysięcy gospodarstw. 

- Sto tysięcy złotych to trochę mało. 
Za to nie można stworzyć profesjonalnego 
nawodnienia - oceniali niektórzy uczest-
nicy dyskusji z wiceministrem rolnictwa. 

NA POCZĄTEK PÓŁ MILIARDA 
NA ODSZKODOWANIA 
Resort zapowiada pół miliarda złotych  na po-
czątek, żeby ruszyć z wypłatami dla najbar-

dziej poszkodowanych rolników, którzy z go-
towymi protokołami strat po suszy będą zgła-
szać się do Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.  

Ministerstwu być może uda się zdobyć  
jeszcze większe pieniądze klęskowe, bo mini-
ster Jan Krzysztof Ardanowski przygoto-
wał wniosek do Komisji Europejskiej w spra-
wie pomocy klęskowej dla Polski. W złożonym 
wniosku straty w ponad 1250 gminach szaco-
wano na około 250 mln euro, czyli około mi-

liarda złotych. Według resortu straty będą jed-
nak większe, bo susza nie ustępuje, a kolejne 
szacunki trwają.  

Z zapewnień ministra wynika, że rolni-
cy nie pozostaną bez pomocy. Warunki 
wsparcia określone są w ustawie z 2015 ro-
ku. W rezultacie w grę wchodzą m.in. pro-
longaty spłaty kredytów lub nowe nisko-
oprocentowane kredyty klęskowe,  a także 
możliwość umorzenia podatku rolnego, czy 
składki na KRUS. Poza tym zgodnie z pra-
wem Unii Europejskiej, aby otrzymać peł-
ną pomoc publiczną, trzeba przedstawić po-
lisę ubezpieczeniową na co najmniej poło-
wę gruntów znajdujących się w gospodar-
stwie. 

- Te wszystkie  obietnice brzmią pięk-
nie, ale jednocześnie resort wprowadza 
szereg wyłączeń, które powodują, że 
wsparcie dla poszkodowanych  rolników 
nie będzie takie wielkie - ocenia Marek 
Ustowski, szef Rady Powiatu Słupskiego 
Pomorskiej Izby Rolniczej.  

Tymczasem pomoc dla rolników 
zapowiedział również premier Mateusz 
Morawiecki podczas II Ogólnopolskiego 
Święta Wdzięczni Polskiej Wsi w Kolnie. 
Jak mówił, suma wsparcia może wynieść 
„miliard, może dwa miliardy, zobaczy-
my, jakie będą straty oszacowane”. a
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Agro-Cargo S.J. Szczecin
W. Budzyń, K. Dziewit

Jesteśmy z Wami już 28 lat!

tel.: 91 46 23 945, 
601 717 833,  
605 572 017

e-mail: argo-cargo@wp.pl
adres: Basenowa 10, 

70-666 Szczecin

Skup żywca wołowego.
Dobre ceny!
Szybka płatność!

REKLAMA 009261571

Prace Ziemne, instalacyjne i roZbiórkowe

Usługi melioracyjne s.c., k. wielopolski, Z. sędłak 
74-100 Gryfino, ul. Garbarska 1/12, tel.: 608 028 846, 600 915 006

PRACE MELIORACYJNE 
I WYBURZENIOWE 
• budowa instalacji drenarskich
• remonty i konserwacje instalacji drenarskich
• prace ziemne, niwelacje
• budowa i konserwacja zbiorników wodnych
• wyburzenia i rozbiórki
• prace hydrotechniczne

REKLAMA 009261621

ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Szeroka 37, 75-814 Koszalin 
tel. 94 343 00 25, 
koszalin@pfhb.pl

ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk  
tel. /fax 58 302-32-15
gdansk@pfhb.pl

ZAUFAŁO NAM
już prawie 20. 000 hodowców 
w całym kraju. Przyłącz się i TY!  

Skontaktuj się z nami 
lub odwiedź naszą stronę www.pfhb.pl

ZYSKASZ:
  pakiet niezbędnych informacji 
 do profesjonalnego zarządzania bydłem
  możliwość poprawy wydajności 
 i jakości mleka
  poprawę zdrowotności zwierząt
  profesjonalne doradztwo z zakresu 
 hodowli oraz żywienia
  dokumentację hodowlaną
  większy zysk ekonomiczny
  posiadamy profesjonalne 
 laboratorium paszowe i genetyczne
  Możliwość badania cielności z mleka

PONADTO INFORMACJE Z 
PROWADZENIA OCENY UMOŻLIWIĄ CI:
  prowadzenie prawidłowej selekcji 
 i brakowania oraz dobór optymalnych 

rozpłodników
  prowadzenie oceny typu i budowy zwierząt
  sprzedaż wartościowego materiału 

hodowlanego za wyższą cenę
 dostęp do komputerowego programu 
 do zarządzania stadem, żywienia 
 oraz doboru do kojarzeń
  określenie kosztów produkcji mleka 
 i ocenę ekonomiczną stada
 udział w programach hodowlanych

ZASTANAWIASZ SIĘ 
DLACZEGO WARTO 
KORZYSTAĆ Z OFICJALNEJ 
OCENY WARTOŚCI 
UŻYTKOWEJ BYDŁA, 
PROWADZONEJ PRZEZ 
POLSKĄ FEDERACJĘ 
HODOWCÓW BYDŁA 
i PRODUCENTÓW MLEKA?



Tradycje Pożarnictwo

W POLSCE zarejestrowanych jest 15785 OSP, 
z czego 450 w województwie zachodniopo-
morskim i 537 w województwie pomorskim.

OSP Bobolice ma  
bardzo długą 
historię. Już 140 lat

TEKST IRENA BOGUSZEWSKA

- Historią naszej OSP zajmuję się od pięciu lat. 
Odkryłem dokumenty, które świadczą o ist-
nieniu naszej jednostki już w osiemnastym 
wieku - mówi Jarosław Bączkowski, prezes OSP 
Bobolice.  

ZAPISY HISTORYCZNE 
Najstarsze zapisy historyczne, dotyczące dzia-
łalności straży pożarnej w Bobolicach, opisa-
ne są w książce Horsta Wendta pt. „Bublitz in 
Pommern Chronik 1000-1947 Geschichte-
Quellen-Statistiken” i sięgają lat 1740 - 1794. 
W nich podane jest m.in. wyposażenie prze-
ciwpożarowe miasta. W tamtym czasie stano-
wiły je: jedna pompa pożarnicza z metalu i 199 
pomp z drewna, 199 wiader skórzanych, trzy 
beczki na wodę, 40 drabin strażackich 
i osiem bosaków. Opisane są też pożary.  

W latach 1795-99 z tytułu podatku ognio-
wego odprowadzono na rzecz towarzystwa 
ubezpieczeniowego od ognia, czyli tak zwane-
go Feuer-Sozietat,  36 tys. 920 talarów niemie-
ckich. 

Dokumenty świadczące o istnieniu straży 
pożarnej w Bobolicach znajdują się także w Ar-
chiwum Państwowym w Koszalinie. Można 
tam znaleźć m.in.: korespondencję urzędową 
z lat 1809-1931, regulamin policji ogniowej 
z 1848 r., regulamin policji ogniowej i straży 
pożarnej z 1879 roku.  

OSP w Bobolicach jest jedną 
z najstarszych ochotniczych 
straży pożarnych w Polsce. 
Liczy sobie równo sto czter-
dzieści lat.

W HISTORII 
BOBOLIC BYŁY 
SPEKTAKULARNE 
POŻARY 
1605 r. - olbrzy-
mi pożar niszczy 
miasto,  
1631 r. - szwedzcy 
żołnierze spowodo-
wali wielki pożar,  
1639 r. - wiel-
ki ogień strawił 
szkołę oraz kościół,  
1682 r. - w pożarze 
padło 115 domów 
i dużo stodół,  
1736 r. - spłonęło 59 
domów i 17 stodół,  
1800 r. - pożar ogo-
łocił miasto i strawił 
ratusz,  
1825 r. - seria poża-
rów (23 stycznia  
spłonęła apteka 
aptekarza Ludwiga, 
10 lutego dom mura-
rza Dahlmanna, 25 
maja trzy domy, 29 
lipca cztery stodoły, 
5 sierpnia cztery 
domy, 14 września 
też cztery),  
1827 r. - obok Bramy 
Rzecznej spłonął 
dom farbiarza 
Wally’ego,  
1904 r. - pożar mia-
sta strawił sześć 
domów,  
1917 r. - 14 maja 
spłonęło 12 domów 
między obecnymi 
ulicami Matejki, Rey-
monta i Seligera.                            
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Tradycje Pożarnictwo

BARDZO WAŻNA OPINIA 
- Jednostki OSP mogą same na podstawie do-
kumentów ustalać, jak długo istnieją. My 
chcieliśmy jednak mieć to potwierdzone ofi-
cjalnie przez fachowców i dlatego wystąpili-
śmy o zbadanie sprawy do Centralnego Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach - mówi Ja-
rosław Bączkowski.  

Dr Paweł Karol Gąsiorczyk, naczelnik wy-
działu dokumentacji zbiorów z tego muzeum, 
uznał, że na podstawie dostarczonych przez 
druha prezesa Jarosława Bączkowskiego wy-
kazu dokumentów z Archiwum Państwowego 
w Koszalinie wynika, że w Bobolicach insty-
tucje ogniowe mogły już istnieć od 1809 roku, 
a na pewno od 1849 roku.  

Na pewno wcześniej była policja ogniowa, 
która jednak mogła się składać z kilku stró-
żów nocnych, czy pracowników gminnych 
odpowiedzialnych m.in. za gaszenie pożarów, 
rozpalanie i gaszenie latarni miejskich. Nie 
wiadomo, czy była to już wtedy zorganizowa-
na i ustanowiona statutem ochotnicza straż 
pożarna. Aby to rozstrzygnąć  potrzebna by-
łaby dalsza szczegółowa kwerenda archiwal-
na.  

OFICJALNE POTWIERDZENIE 
Centralne Muzeum Pożarnictwa nie ma wąt-
pliwości, że początki ochrony przeciwpożaro-

wej w Bobolicach sięgają osiemnastego wieku 
i mają genezę w pruskim ustawodawstwie 
przeciwpożarowym.  

Bez wątpienia ochotniczą straż pożar-
ną w Bobolicach założono w 1879 roku. Co 
prawda informacje uzyskane z dokumen-
tów przechowywanych w Archiwum Pań-
stwowym  w Koszalinie nie precyzują, jaka 
to była straż.  Należy jednak założyć, że mu-
siała to być tzw. Freiwillige Feuerwehr, czy-
li straż ochotnicza, gdyż straże zawodowe 
organizowano wtedy tylko w dużych mia-
stach, a Bobolice do takich nie należały. Mu-
zeum w Mysłowicach nie ma też wątpliwoś-
ci, że obecnie działająca OSP w Boboliccah 
nawiązuje do tradycji tej założonej w 1879 
roku.  

REAGUJĄ NA KAŻDE WEZWANIE 
OSP Bobolice liczy dziś 42 druhów, w tym 28 
zwyczajnych, czyli takich, którzy jeżdżą do ga-
szenia pożarów oraz innych wydarzeń.  Ma też 
piętnastoosobową „młodzieżówkę”. Posiada 
remizę, w której są cztery boksy. Mają czte-
ry wozy: ciężki, średni, ratownictwa technicz-
nego oraz operacyjny do transportowania łód-
ki. 

Reagują na każde wezwanie. W tym roku 
głównie gasili pożary traw, łąk, lasów, zapale-
nia sadzy w kominie, usuwali zalania, no i usu-

wali skutki wypadków drogowych. W ubie-
głym roku wyjeżdżali w sumie 140 razy. 

Boboliccy strażacy prowadzą bardzo ak-
tywną działalność. Organizują warsztaty, 
szkolenia, pokazy, rozpowszechniają wie-
dzę pożarniczą. Sami  też  biorą udział w za-
wodach pożarniczych, a także sami się szko-
lą.  

A mieszkańcy doceniają ich trud i zaan-
gażowanie. Obecnie w gminie Bobolice pro-
wadzona jest akcja pod nazwą „Wrzuć piąt-
ka dla strażaka”, podczas której mieszkańcy 
całej gminy zbierają pieniądze na nowe 
umundurowanie specjalne dla swoich  stra-
żaków. a 
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REKLAMA 009261904

(  500 277 836    94 30 70 001
NIP 673-168-32-06,  REGON 331350519

KONKURENCYJNE CENY 
PŁATNE GOTÓWKĄ 

LUB PRZELEWEM PRZY ODBIORZE

SKUP I SPRZEDAŻ 
CIELĄT

- Skup bydła dla dalszej hodowli
- Rozliczenie na WBC lub waga żywa

- Pomoc przy załadunku

PARTNER

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO
TRANSPORT

REKLAMA 009261736

REKLAMA 009261606

Produkujemy wysokiej jakości 
bezantybiotykowe pasze i koncentraty paszowe, 

zapewniające zdrowie zwierząt i dobre wyniki produkcyjne. 
Kompleksowo zaopatrujemy 

duże fermy i przydomowe hodowle, 
oferując witaminy, lizawki, dodatki do paszy i wody 

oraz inne grupy produktów.
W fi rmie All-Pol 

satysfakcja klienta jest zawsze na pierwszym miejscu!

ALL-POL s.j. Piotr Bogdaniec i Paweł Serafi n 
ul. Nadtorowa 14 B, 72-200 Nowogard,
tel 91/ 39 26 971, fax 91/ 57 77 439
allpol@allpol.com.pl 
www.allpol.com.pl

REKLAMA 009262385

Grupa Producentów Rolnych
Łęczyna 73-112 (gm. Stara Dąbrowa) 

tel. 91 56 13 570, e-mail: rolpol@o2.pl, e-mail: gpr@o2.pl

H   przetwarzanie zbóż i roślin motylkowych na materiał 
siewny dla rolnictwa, 

H  sprzedaż na miejscu i z dowozem,
H  wszystkie gatunki zbóż 

Oferujemy:

Pszenice ozime:   Bosporus  Ludwig  Alerist  Rotaks  Belissa 
 Julius  Delawar  Arkadia  Wilejka – oścista

Pszenżyta ozime:  Trapero  Grenado  Orinoko  Rotondo
Jęczmienie ozime:   Kosmos  Asteria – dwurzędowy 

 Concordia – dwurzędowy  Quadriga  Jacubus
Żyta ozime:  Dańkowskie Opal  Dańkowskie Rubin



MISTRZOWIE AGRO to nasz plebiscyt, w którym 
możesz głosować na kandydatów i pomóc im 
wygrać. Szczegóły na gk24.pl i gs24.pl

Mieszkańcy 
wsi lubią 
swoje kółka

TEKST IRENA BOGUSZEWSKA

Kiedyś w Polsce istniało wiele koł gospodyń wiejskich. Z cza-
sów peerelu przetrwało ich niewiele. Obecnie w całym kraju 
powstały nowe i od razu raźno wzięły się do pracy. 

Zachętą do tworzenia kół we wsiach jest po-
moc z budżetu państwa. Nowe mogą dostać 
na dobry początek od trzech do pięciu tysię-
cy złotych, w zależności od liczby członków.  

Rejestrowały się więc w Krajowym Reje-
strze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. 

Była obawa, że może to być słomiany za-
pał. Koła chcą pieniądze, pracownicy urzędów 
gmin pomagają im je zdobyć, ale czy nie za-
braknie czasu lub  energii na wspólną działal-
ność? Okazało się, że  w wielu wsiach nie za-
brakło niczego. 

BABY U PREZYDENTA  
Dwa lata temu parę kobiet z Kłanina w gminie  
Bobolice postanowiło w ramach dbanie  o sie-
bie i o swoje zdrowie spotykać się co rano i ma-
szerować wspólnie 10 km przez las. Podczas 
wędrówek uznały, ze trzeba  zrobić coś,  żeby 
wyciągnąć z domów mieszkańców. Kiedy ru-
szył rządowy program „Kobiety gospodarne 
i wyjątkowe”, wiedziały, że jest to szansa, któ-
rą muszą wykorzystać. 

- Początkowo martwiłyśmy się, jak zebrać 
kilka osób, aby utworzyć koło gospodyń. Jak 
zainteresować zasiedziałych i pochowanych 
po domach ludzi, aby chcieli przyjść, coś zro-
bić i jeszcze pracować społecznie dla ogółu - 
mówi  szefowa KGW Jagna Paczkowska. -  Za-
interesowanie projektem przerosło nasze 
oczekiwania. W krótkim czasie zgłosiło się 
około 30 osób. Dziś jest nas 41, w wieku od 20 

do 72 lat. Przebrnęłyśmy przez labirynt doku-
mentów urzędowych i otrzymałyśmy wpis 
do Krajowego Rejestru KGW.- Nareszcie ludzie 
się spotykają, robią coś wspólnie, a wokół nas 
krążą nasze dzieci, które uczą się tego, że moż-
na i trzeba razem, bo jest łatwiej i przyjemniej. 
Pomysłów i talentów nam nie brakuje.  

Wspólnie uczą się gotować, szydełkować 
sadzić rośliny i nie zapominają o tężyźnie fi-
zycznej. Biorą udział w różnych przedsięwzię-
ciach i wystawach, bo chcą być zauważane, 
a nie anonimowe w domach. I zostały zauwa-
żone. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kłanina „Ach te Baby” dotarły nawet do Bel-
wederu. Zostały zaproszone przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę na spotkanie podsumowu-
jącym cykl konferencji „Perspektywy dla 
mieszkańców obszarów wiejskich”. I tam za-
prezentowały swoje pyszności. 

Inicjatywy
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Były obawy, że 
może to być sło-
miany zapał. Koła 
rejestrowały się, 
ale czy nie zabrak-
nie im czasu 
i energii na  dzia-
łalność?



RODZINNY DZIEŃ PIEROGA 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wieliniu, wspól-
nie z sołtysem i radą sołecką,  zorganizowało 
Rodzinny Dzień Pieroga.  

Najróżniejsze pierogi przygotowywały 
przez cały dzień, więc dla nikogo ich nie za-
brakło. Do ich wyrobu używały wyłącznie 
własnych miejscowych produktów. 

- Nie chcemy niczego kupować w super-
marketach - mówi Rafał Kisicki, sołtys 
Wielina. - Pierogi będziemy robić z tego, co 
zebraliśmy z własnych pól, co wytwarzamy 
w domach. Mąkę dostaliśmy z młyna, twaróg 
robi jedna z mieszkanek, mamy swoje ziem-
niaki, cebulę, grzyby, no i kapustę kiszoną. 
A nasze panie gotują tak, że Gesslerowa niech 
się schowa. 

Zadbano o wiele atrakcji dla dorosłych i dla 
dzieci. Impreza była udana, więc ma być orga-
nizowana co roku. 

NALEŚNIK I NIE TYLKO 
Koło Gospodyń Wiejskich w Żydowie wspól-
nie z sołtysem, radą sołecką oraz druhami 
z miejscowej ochotniczej straży pożarne j zor-
ganizowały imprezę pn. „Naleśnik i nie tyl-
ko...”. 

Serwowały naleśniki na różne sposoby 
z różnymi farszami - na słodko ze swojskim 
twarogiem i własnoręcznie wykonanymi dże-

mami z czarnej porzeczki, jarzębiny, jabłek, tru-
skawek i konfiturą ze śliwek oraz z kremem 
czekoladowym. Były także naleśniki kolorowe 
wytrawne na piwie. Zielone ze szpinakiem i fe-
tą, czerwone z buraczkami, nadziewane far-
szem warzywnym; pomarańczowe z kurkumą 
oraz tradycyjne nadziewane farszem mięsnym 
oraz twarogowym na słono. W menu znalazły 
się  też znane pyszne pierogi ruskie i przepysz-
ne ciasta wykonane przez mieszkanki Żydowa. 

Nie zabrakło karkówki i kiełbasek z grilla.  
Organizatorzy przygotowali też atrakcje dla 

milusińskich i zabawę, która potrwała do go-
dziny drugiej. Już teraz zapraszają za rok. a 

Koła gospodyń wiejskich przyjęły się na  
wsiach. Jedne gotują, inne szyją, ćwiczą, 
tańczą, organizują imprezy. Najważniejsze 
jest to, że integrują mieszkańców wsi 
i zachęcają ich do wspólnego działania.  

InicjatywyŻycie na wsi
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Panie z KGW w Żydowie na dzień naleśnika przez wiele godzin przygotowywały również naj-
różniejsze pierogi

REKLAMA 009276806

Zapraszamy
73-110 Stargard, Święte 35
tel. 91 57 70 176
emial: swiete@agrosklad.pl

72-130 Maszewo, ul: Jedn. Narodowej 22c
tel. 91 46 47 100, 
email: maszewo@agrosklad.pl

Nawozy, Pasze, Opał, Środki Ochrony Roślin
oraz Materiał siewny, Części do maszyn rolniczych

i wiele innych artykułów niezbednych 
w polu i ogrodzie

REKLAMA 009262089

FINANSOWANIE 
SPRZĘTU ROLNICZEGO
ZACHODNIOPOMORSKIE

K O N T A K T

48 503 303 374
szczecin@leasing-experts.pl

REKLAMA 009261919

Gospodarstwo Rolne DOMINANT  
ul. Polna 31/4, 72-130 Maszewo, tel. 91 418 74 80

SPRZEDAŻ/SKUP
JAJ SPOŻYWCZYCH

HURT-DETAL
 512 371 373

1 dominant@op.pl
REKLAMA 009274156



Rośliny Tytoń u naszych sąsiadów

O TYM, ŻE DROŻEJE żywność mówi się już od dawna. 
W 2019 roku za rekordowo wysokie ceny odpowie-
dzialna jest susza.

Złoto Uckermark, 
czyli co uprawia się 
za zachodnią granicą

TEKST OSKAR MASTERNAK

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, 
jak szkodliwe jest palenie tytoniu. Odwiedza-
jąc gazetowe kioski w oczy rzucają się opako-
wania papierosów, na których widnieją zdję-
cia i informacje o śmiertelnych skutkach pale-
nia. Jednak na terenach położonych na za-
chodnim brzegu Odry jest on też symbolem 
życia i dobrobytu, o czym nie zapominają 
mieszkańcy niewielkiej miejscowości obok 
Schwedt. W Vierraden od ponad trzystu lat 
oprawia się tytoń, nazywany tutaj złotem re-
gionu Uckermark. 

TYTOŃ PODSTAWĄ GOSPODARKI 
W każdej miejscowości centralnym punktem 
jest ratusz i okalający go rynek. W Vierraden 
wszystkie drogi prowadzą jednak do potężne-
go ceglanego budynku z drewnianymi okien-
nicami i solidnymi drzwiami.  Tego typu bu-
dowle można spotkać w całym regionie 
od Lunow do Garz, a także po polskiej stronie 
Odry. Natomiast w dawnej Tabakscheune (szo-
pie do suszenia tytoniu) w Vierraden mieści się 
Muzeum Tytoniu.  

Historia uprawy tytoniu na tych terenach 
rozpoczyna się wraz z osiedleniem się Huge-
notów po 1685 roku. Wywarło to pozytywny 
wpływ na całą gospodarkę, a Schwedt na kilka-
set lat stało sie prawdziwym centrum uprawy 
tej rośliny. 

Od 26 lat w połowie sierpnia 
w położonym niedaleko 
Schwedt Vierraden odbywa się 
Tabakblütenfest - święto roz-
poczynające zbiory tytoniu.

CZTERYSTA LAT TYTONIU 
W EUROPIE 
Tytoń pochodzi 
z rodziny psiankowa-
tych, która obejmuje, 
między innymi: pomi-
dory, ziemniaki, rośli-
ny trujące. 
Tytoń został rozpow-
szechniony po odkry-
ciu Ameryki. Słowo 
„nicotiana” (jak niko-
tyna) zostało użyte 
na cześć Jeana 
Nicota, francuskiego 
ambasadora w Portu-
galii, który wysłał 
roślinę w 1559 jako lek 
do Katarzyny de 
Medici. Obecnie zna-
nych jest 75 rodzajów 
tytoniu. Rośliny tyto-
niu produkują 
w korzeniach alkaloid 
nikotyny, który zatrzy-
muje się w liściach. 
Tytoń rośnie w formie 
rocznych lub wielolet-
nich roślin zielonych 
wysokości od 0,1 m 
do 0,4 m. Krzewy liś-
ciaste są znacznie 
większe, mają do 2,5 
m wysokości. Liście 
są zwykle faliste, skó-
rzaste. Często są dłu-
gie na około 100 cm 
(inne rodzaje 8-15 
cm), ogonki są krót-
sze niż liście. 
Do 17 wieku tytoń był 
używany jako roślina 
lecznicza w okulisty-
ce.
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Rośliny Tytoń u naszych sąsiadów

W ciągu następnych 150 lat życie gospo-
darcze regionu Uckermark zdominowane by-
ło przede wszstkim produkcją tytoniu. Prawie 
jedna trzecia mieszkańców, których liczba 
pod koniec XIX wieku wzrosła do dziesięciu 
tysięcy osób, uprawiała tę roślinę lub praco-
wała w licznych zakładach tytoniowych i fa-
brykach cygar.  

Ostatnim właścicielem funkcjonującej 
w Vierradem fabryki cygar był August Frie-
drich Koch. Jego śmierć w 1956 roku zakoń-
czyła praktycznie produkcję.  

Zjednoczenie Niemiec, tak jak we wszyst-
kich wschodnich landach, przyniosło duże 
zmiany i przełom w życiu mieszkańców regio-
nu. Wiele zakładów pracy zostało zamknię-
tych, co  odczuł również przemysł tytoniowy. 
Mimo to w maleńkim Vierraden praktycznie 
na każdym kroku można spotkać ślady mó-
wiące o dawnej tytoniowej potędze. 

Obecnie Uckermärkische Tabacco Grup 
prowadzi uprawy na 75 ha i wciąż liczy się 
na niemieckim rynku. 

Najbardziej popularnymi gatunkami tyto-
niu, które uprawia się w regionie Uckermark 
są: virgin, burley, kentucky, sumatra i melnik. 
Jest też jeden gatunek, którego źródło pocho-
dzenia znajduje się właśnie w nadodrzańskiej 
ziemi. Geudertheimer przeważnie rośnie 

na 160 centymetrów i z jednej rośliny uzysku-
je się do osiemnastu liści, które po wysusze-
niu służą do wyrobu cygar, papierosów i tyto-
niu do żucia.  

ŚWIĘTO KWIATÓW TYTONIU 
Od dwudziestu sześciu lat w połowie sierpnia 
do Vierraden przyjeżdżają plantatorzy z całej 
okolicy na święto kwiatów tytoniu 
(Tabakblütenfest). Tego dnia na rynku i ulicy 
prowadzącej do Muzeum Tytoniu odbywa się 
całodzienna zabawa dla mieszkańców i gości 
z całego regionu. 

- Biorę udział w tym święcie praktycznie 

od pierwszej edycji. W mojej rodzinie od po-
koleń uprawia się tytoń i to święto jest okazją 
do pokazania naszej tradycji i zwyczajów. Z ro-
ku na rok impreza jest coraz większa i cieszy 
się dużą popularnością - mówi pan Jorst 
z Pinnow.  

Najważniejszą postacią podczas świętowa-
nia jest królowa tytoniu. Wyróżnia ją zielona 
suknia i haftowana suknia.  

Do tej pory zaszczyt bycia królową miały: 
Ayleen Maasch, Franziska Stockfisch, Nancy 
Schnejderath, Sandra Kiesow, Judith Fisher 
oraz Jennifer Rauch. W ubiegłym roku dołą-
czyła do nich Luisa Müller, która przed koro-
nacją musiała wykazać się wiedzą na temat ty-
toniu i musiała pokazać, że potrafi nawlekać 
liście tytoniu na specjalny sznur do suszenia. 

Dla osób, które nie znają języka niemie-
ckiego, a chciałyby poznać historię i sposoby 
uprawy tytoniu w muzeum znajdują się prze-
wodniki napisane w języku polskim. Również 
przy eksponatach znajdują się tabliczki infor-
macyjne napisane w naszym języku. Gdyby to 
nie pomogło, to w muzeum pracuje również 
bardzo sympatyczna i pomocna Polka, która 
przekaże najważniejsze informacje o historii 
tego miejsca oraz o muzealnych zbiorach.  

Muzeum jest czynne od czwartku do nie-
dzieli, a wstęp kosztuje jedynie dwa euro. a

BRAK OPADÓW zasuszył zebrane już zboża. Czy mniej-
szy plon przełoży się na ceny produktów w skle-
pach? Mówią o tym eksperci na strefaagro.gp24.pl
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Tytoń jest dla nas 
czymś więcej niż 
tylko rośliną. Dzię-
ki niemu przez 
wiele lat mogliśmy 
się utrzymywać 
i dlatego co roku 
świętujemy zbiory.
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PHSR Agroma S.A.
ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin

tel. 91 460 00 02, tel./fax 91 460 00 82
agroma@agromasa.com   •     www.agromasa.com

Sklepy firmowe:
• Stargard ul. Gdyńska 28 tel. 797 197 398 • Pyrzyce ul. Poznańska 20 tel. 797 196 935
• Chojna ul. Kościuszki 11h tel. 797 197 926 • Serwis – 91 469 10 89

OFERUJE:
X Ciągniki i maszyny rolnicze
X  Części zamienne do ciągników 

i maszyn rolniczych
X  Akumulatory, pasy klinowe, 

łożyska, ogumienie

X  Oleje silnikowe, przekładniowe 
i hydrauliczne

X  Artykuły znormalizowane 
i akcesoria

X  Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

REKLAMA 009279117

Biuro Regionalne w Koszalinie
ul. Słowiańska 5, 76-846 Koszalin
tel. 94 3420 390
e-mail: koszalin@tuw.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem 
wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.

Od ponad 25 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę 
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, 
dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. 
Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

* TUW „TUW” jest jednym z nielicznych zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia upraw i zwierząt 
od zdarzeń losowych z dopłatą do składki z budżetu państwa.

Za staż członkowski w TUW „TUW” udzielane są dodatkowe zniżki. TUW „TUW” posiada sieć placówek terenowych 
zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i likwidacją szkód.

UBEZPIECZENIA 
DOBROWOLNE
V mienia w gospodarstwach rolnych
V sprzętu rolniczego (Agrocasco)
V zwierząt od zdarzeń losowych*
V zwierząt od padnięcia i uboju 

z konieczności
V drobiu w chowie fermowym
V następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW)
V odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym
V ochrony prawnej
V świadczenia usług agrotechnicznych 

i agroturystycznych
V przedsiębiorstw rolnych 

(Bezpieczny Agrobiznes)

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE
V budynków wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego
V odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego
V upraw od zdarzeń losowych*

UBEZPIECZENIA 
KOMUNIKACYJNE
V obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych
V Autocasco
V NNW kierowcy i pasażerów
V Assistance
V Zielona Karta
V Auto szyby

REKLAMA 009276808



REKLAMA 009275829

FARMY 
FOTOWOLTAICZNE 
PROJEKTOWANIE I BUDOWA 

„POD KLUCZ” 

SolarVoltms 
oferu je :

mgr inż. Sławomir Majewski, tel. 727 445 888

mgr inż. Zbigniew Ławrynowicz, tel.  605 607 484

2 biuro@solarvoltms.pl 

www.solarvoltms.pl

REKLAMA 009275527

Przedstawiciel Handlowy: tel. 669 376 856 
e-mail: biuro@wedliny-wolf.pl 

Wędliny Wolf 
ul. Stargardzka 11, 72-130 Maszewo

Zdrowo i dobrze 

Przedstawiciel Handlowy: tel. 669 376 856 
e-mail: biuro@wedliny-wolf.pl 
Przedstawiciel Handlowy: tel. 669 376 856 
e-mail: biuro@wedliny-wolf.pl 

Tradycyjne 
wędliny... 
naturalnie! 
naturalne przyprawy, 

brak wypełniaczy, 

 wędzenie 100% 
drewnem, 

 bez parzenia wrzątkiem, 

ręczne wyroby, 

 przyjmujemy specjalne 
zamówienia. 

REKLAMA 009275642
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