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WŚRÓD 600 
ODMIAN RÓŻ

- Mąż daje mi róże bez okazji. Kiedy jedzie na pole, przyjeżdża 
z naręczem kwiatów i wszystkich nas obdarowuje. Kiedy gdzieś 

jedziemy, też zabieramy naręcza róż ze sobą - mówi Janina Cho-
dun, współwłaścicielka szkółki róż w Radlińcu pod Jarocinem.
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Przed nami jesień i kolejny sezon grzewczy. O czym należy pamiętać, by był on bezpieczny 
dla naszych domów i ich mieszkańców? 

STRATY PO POŻARZE SADZY 
MOGĄ BYĆ OGROMNE

 - W poprzednim okresie grzewczym pleszewscy strażacy kilkadziesiąt 
razy interweniowali w związku z palącymi się w kominach sadzami - przy-
pomina mł. asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie. 
- Mimo, gaszenie tego typu pożarów jest dla strażaków stosunkowo proste 
i nie stanowi dla niech większego problemu, to samo zjawisko może mieć 
bardzo poważne konsekwencje - dodaje. Straty po takim zdarzeniu mogą 
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak się okazuje, wcale nie-
trudno ustrzec się od tego typu pożaru. 
 Niestety - bezpośrednią przyczyną zapalenia się sadzy w przewo-
dach kominowych są zaniedbania, których dopuszczają się właściciele 
lub zarządcy budynków w kwestii regularnego czyszczenia prze-
wodów dymowych i spalinowych. - Na osadzanie się sadzy ma 
wpływ wiele czynników. Zależy to od jakości opału, budowy 
pieca, spalania w danym kotle. Można kupić dobry opał, ale 
palić go na niskich temperaturach i ta sadza też powstanie. 
Produktem spalania po prostu jest sadza - tłumaczy 
Łukasz Szmytkowski z Zakładu Kominiarskiego „Fe-
lix” w Broniszewiach. - Sadza będzie zawsze - dodaje. 
Rozwiązanie problemu jest tylko jedno. - Regularne 
czyszczenie przewodów kominowych - zaznacza Łukasz 
Szmytkowski. W przypadku pieców na paliwa stałe - 
cztery razy w okresie grzewczym, a w tych opalanych 

gazem lub olejem - dwa razy w roku. - To nie są duże koszty. W sezonie 
to w sumie ok. 100 zł - mówi kominiarz. - A w przypadku pożaru straty 
mogą być ogromne - tłumaczy. Wszystkim właścicielom domów z ko-
tłowniami radzi: - Aby uniknąć zapalenia się sadzy sposób jest tylko jeden 
- czyszczenie przewodów kominowych i urządzeń. Kominiarz uspokaja 
także tych, którzy boją się ewentualnego bałaganu przy takich pracach: 
- Jeżeli wszystko jest szczelne, nie ma prawa się to zdarzyć. 
 Pożar sadzy w kominie może nieść ze sobą bardzo poważne skutki. 
- Gdy do niego dochodzi, w całym budynku słychać bardzo głośny szum 

spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. 
W niektórych przypadkach z komina dobywają się płomienie 
ognia, strzelają z niego iskry ognia oraz gęsty, ciemny dym - 

mówi mł. asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP 
w Pleszewie. Wysoka temperatura dochodząca podczas 

pożaru sadzy nawet do 1.000°C doprowadza często 
do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może 
spowodować zapalenie się poddasza i pomieszczeń 
przylegających do przewodów spalinowo-dymowych. 
Przy uszkodzeniu komina może dojść nawet do roz-
przestrzenienia się ognia na cały budynek. Pęknięty 
komin stwarza także niebezpieczeństwo zaczadzenia 
mieszkańców budynku. - Konsekwencje pożaru sadzy 
mogą być bardzo poważne. Chodzi tu bowiem o czyjeś 
życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez całe 
życie majątek, dlatego nie wolno lekceważyć obowiąz-
ku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych 
- apeluje strażak. 

(pg)

Należy niezwłocznie wezwać 
Straż Pożarną, dzwoniąc pod 
numer 998 lub 112, informu-
jąc szczegółowo dyspozytora 
o aktualnej sytuacji. Powinniśmy 
także wygasić ogień w piecu lub 
kominku oraz zamknąć dopływ 
powietrza do tych urządzeń. 
Należy jednak podkreślić, że 
absolutnie nie wolno wlewać do 
palącego się komina wody, gdyż 
grozi to jego rozerwaniem!

Wszystko zależy od rodzaju komi-
na i skali zniszczeń dokonanych 
przez ogień. Każdorazowo po 
pożarze sadzy należy dokonać 
szczegółowej inspekcji komina. 
Odpowiednio wykwalifikowany 
mistrz kominiarski jest najbardziej 
kompetentną osobą. To on musi 
zdecydować, czy konkretny komin 
nadaje się do dalszej eksploata-
cji, czy też wymagane są jakieś 
działania naprawcze. 

czy komin po 
pożarze nadaje 
się jeszcze do 
użycia?

co zrobić, gdy 
sadza się już 
zapali? 

główne powody 
gromadzenia się 
sadzy 
w przewodach 
kominowych:
- stosowanie nieodpowiedniego 
paliwa, w tym spalanie śmieci,
- opalanie mokrym drewnem, któ-
re jest mniej kaloryczne i przyczy-
nia się do tworzenia na ścianach 
komina tzw. sadzy smolistej,
- brak okresowych przeglądów 
przewodów kominowych, których 
obowiązek spoczywa na właści-
cielach i użytkownikach budynku.

Sadza powstaje w wyniku niepeł-
nego spalania stałego materiału 
palnego. W piecach grzewczych 
nie wolno spalać tzw. resztek, 
śmieci i odpadów komunalnych, 
które powinny być oddawane 
na wysypisko śmieci. - Pożarem 
sadzy zagrożone są wszystkie 
rodzaje kominów, również te „sys-
temowe” (stalowe i ceramiczne) 
- mówi mł. asp. Mariusz Glapa. 

dlaczego 
powstaje 
sadza?

AKTUALNOŚCI
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PASJE
akie były początki „Rosarium”? - Zaczęło się od męża. Pochodzi 
z rodziny o tradycjach ogrodniczych, choć jego rodzice nie mieli ani 

szkółki, ani żadnych upraw. Byli z wykształcenia ogrodnikami - ukończyli 
tę samą uczelnię, co my po latach - Akademię Rolniczą w Poznaniu. Mąż 
miał styczność ze szkółkarzami od dziecka. Jeden ze znajomych ojca nauczył 
go okulizować róże i już jako kilkunastoletni chłopak jeździł i pracował 
w czasie wakacji w szkółkach prowadzonych przez przyjaciół rodziców - 
opowiada Janina Chodun.
 Oboje pochodzą z Poznania. Uprawa róż zaczęła się na niewielkiej 
działce wydzierżawionej od sąsiada. - Kiedy się poznaliśmy z mężem, 
prowadził już tę miniszkółkę. Pod koniec studiów dołączyłam do niego 
- wspomina współwłaścicielka szkółki. Kupili w Krzesinach niewiel-
kie gospodarstwo, dom i kawałek ziemi. Wtedy zajmowali się przede 
wszystkim różami, ale uprawiali też m.in. krzewy ozdobne oraz rośliny 
iglaste. Szkółka się rozrastała. Zwiększali ilość odmian. To był czas, kie-
dy większość wyprodukowanych krzewów sprzedawali za granicę. Na 
polskim rynku było małe zapotrzebowanie na róże. - Róże nie cieszyły 
się szczególnym uznaniem. Wtedy w ogrodach uprawiane były głównie 
warzywa. Ewentualnie - trawnik i rośliny iglaste, żeby nie było kłopotu 
- mówi Janina Chodun.

J

 W tym okresie Adam Chodun pracował jednocześnie naukowo 
w Instytucie Dendrologii w Kórniku. W końcu jednak musiał coś wybrać 
- coraz trudniej było łączyć pracę w placówce naukowej z prowadzeniem 
własnej szkółki. - Nie mieliśmy w ogóle czasu wolnego: sobót, niedziel, 
świąt, wakacji. Po obronie pracy doktorskiej zrezygnował z pracy w Kórniku 
i skupiliśmy się tylko na rozwijaniu gospodarstwa - opowiada małżonka 
Adama Choduna. - Kiedy jeszcze mąż związany był z instytutem, często 
wyjeżdżał za granicę na stypendia. Zachwyciły go róże historyczne, więc 
przy każdej okazji przywoził stare odmiany. Wtedy zaczęli tworzyć kolek-
cję starych odmian historycznych, która w tej chwili stanowi fragment 
oferty szkółki. Aktualnie jest to około 80 odmian i co roku pojawiają się 

nowe. 
  10 lat temu postanowili znaleźć kawałek ziemi trochę dalej od Po-
znania i przenieść tam szkółkę. - Stare, zaniedbane gospodarstwo w Ra-
dlińcu zachwyciło nas od pierwszego wejrzenia, choć było w katastrofalnym 
stanie. Przepiękne okolice, wieś o ciekawej historii i piękna aleja lipowa 
sprawiły, że pomimo odległości od Poznania nie zastanawialiśmy się ani 
chwili - przyznaje Janina Chodun. 
 Problem niewielkiej ilości ziemi przy gospodarstwie rozwiązała 
dzierżawa gruntów od prywatnych rolników i od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. W sumie gospodarują aktualnie na prawie 30 ha. 
 Oferta Rosarium liczy blisko 600 odmian róż. Mimo że szkółka nie 
leży przy ruchliwej trasie, sprzedaż rozwinęła się na miejscu. Przyjeżdżają 
klienci z okolicy, z Poznania, z całej Polski i z zagranicy. Prowadzona 
jest też sprzedaż wysyłkowa. Róże można kupić praktycznie przez cały 
rok, poza grudniem i styczniem. Jesienią są wykopywane z pola, zwożo-
ne, sortowane i magazynowane. Część krzewów sadzi się do doniczek, 
a część jest sprzedawana z odkrytym korzeniem jesienią i wczesną wio-
sną. Szkółka ma odbiorców w Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech, 
na Litwie, w Danii i Norwegii. 
 W przyszłości gospodarstwo ma przejąć syn Krzysztof, który w tej 
chwili zajmuje się sprawami produkcyjnymi i mechanizacją szkółki. Przy-
znaje, że podobnie jak rodzice jest zauroczony tym miejscem. W pracy 
wspiera właścicieli również córka, Ewa Tretiakov. - Ewa interesuje się ró-
żami, wyszukuje nam nowinki i ciekawe odmiany. Prowadzi też korespon-
dencję z klientami hurtowymi, odbiorcami zagranicznymi i licencjodawcami 
- podkreśla Janina Chodun. - Cieszę się, że jadąc do pracy, mogę wyrwać 
się z miasta i obcować z naturą. Interesuję się spożywczymi walorami róż, 
zwłaszcza że w ostatnich latach rośnie popularność odmian nadających się 
na przetwory. Na cele spożywcze można wykorzystywać płatki i owoce wielu 
oferowanych przez nas odmian - dodaje Ewa Tretiakov.
 Zainteresowanie różami wzrosło po wejściu do Unii. - Ludzie zaczęli 
wyjeżdżać za granicę, mogli podziwiać europejskie ogrody, parki i kolekcje 
różane. Poza tym pieniądze z Unii dla miast i gmin sprawiły, ze znalazły się 
również fundusze na zieleń, renowację starych parków i ogrodów czy sadzenie 
roślin na terenach zurbanizowanych. - mówi Janina Chodun. W tej chwili 
jest olbrzymie zapotrzebowanie na odmiany kiedyś zupełnie w Polsce nie-
znane. Bardzo dużą popularnością cieszą się róże okrywowe i rabatowe, 
które powtarzają kwitnienie przez cały sezon. To najbardziej dekoracyjne 
grupy odmian, wiele z nich nie wymaga specjalnej pielęgnacji i wygląda 
przez większość sezonu wegetacyjnego bardzo atrakcyjnie.

Oferta Rosarium liczy blisko 600 odmian róż

Floryści z poznańskiej kwiaciarni „Kwiaty & miut” zaprezentowali 
możliwości tworzenia pięknych kompozycji z różami w roli 
głównej. Pokazali, jak komponować proste dekoracje, korzystając 
z otaczającej nas przyrody i jak sprawić, by jak najdłużej 
wyglądały świeżo i atrakcyjnie

Na organizowany od kilku już lat w lipcu Weekend Różany 
przyjeżdża kilkaset osób z całej Polski, a także z zagranicy



95W i e ś c i  d l a  D o m uwrzesień 2016

OGRÓD
apraszam państwa do Koźmina Wielkopolskiego nazywanego 
od dawna miastem kwiatów i zieleni. To tutaj znajduje się ogród, 

o którym chcę dziś opowiedzieć. Jest on niepowtarzalny i niezwykle 
dekoracyjny. Zadbany, wypielęgnowany i prowadzony z elegancją. Wła-
ściciele zadbali o to, aby każdy detal harmonizował z całością ogrodu. 
Figury ogrodowe, kamienie dekoracyjne, ozdobne donice, kwietniki, 
lampy, stylizowane ławeczki oraz dużo roślin - to wszystko znajdziemy 
w ogrodzie Aurelii i Andrzeja Joachimiaków w Koźminie Wielkopolskim 
(powiat krotoszyński). - Przez 30 lat mieszkaliśmy w blokach i zieleń była 
dla nas zawsze taką ucieczką na łono przyrody. Kiedy więc 5 lat temu 
kupiliśmy po byłych nauczycielach tę posiadłość, najpierw remontowa-
liśmy dom, w którym zmieniliśmy bardzo wiele elementów. Aż w końcu 
przyszedł czas na ogród. Po poprzednich właścicielach od części frontowej 
pozostały 2 krzewy, które zostały odpowiednio przycięte i 2 jabłonki z tyłu 
ogrodu. Koncepcji zmian w naszym ogrodzie mamy jeszcze bardzo dużo 
- opowiada pan Andrzej, który jest już na emeryturze. Pani Aurelia ma 
mniej czasu, bo pracuje zawodowo, ale wspólnie ciągle coś zmieniają. 
 Warto czytelników poinformować, że w samym centrum Koźmina 
Wielkopolskiego znajduje się piękny Park im. Powstańców Wielkopol-
skich, którego projektantem był inż. Józef Marciniec - dyrektor istniejącej 
już w okresie międzywojennym Szkoły Ogrodniczej. W tej samej szkole, 
która obecnie nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa 
Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, pracę rozpoczął w 1972 roku, 
a zakończył w 2015 roku (w międzyczasie pracując w innych miejscach) 
pan Andrzej. W latach 2002 - 2015 był również dyrektorem tej placówki 
i realizował wiele ciekawych przedsięwzięć. To dzięki niemu przy szkole 
znajdują się 3 duże kamienie, z których każdy ma swoją historię. Powstał 
również sad zachowawczy, w którym rosną stare odmiany drzew, jeszcze 
z hodowli Józefa Marcińca - patrona szkoły w Koźminie. Pan Andrzej 
wspomina konkurs, który ogłosił i sfinansował burmistrz. - Skierowa-
ny był do mieszkańców, aby przynosili nam do szkoły z działek i sadów 
przydomowych zrazy starych odmian. Chcieliśmy stworzyć sad ze starymi 
tradycyjnymi odmianami. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i dzięki temu obok Zamku, jak potocznie nazywa się szkołę, 
powstał taki sad - opowiada. Pan Andrzej już w czasach studenckich miał 
sporą kolekcję sukulentów - zwłaszcza kaktusów. I nawet zastanawiał 
się, czy nie pomylił się z powołaniem, bo może miał być ogrodnikiem. 
 W ogrodzie moich gospodarzy zauważymy dużo kamieni o różnych 
rozmiarach, kształtach i kolorach. Skąd to zainteresowanie kamieniami? 
Pan Andrzej z wykształcenia jest chemikiem i z minerałami miał do 
czynienia bardzo dużo. - Gdybyśmy wnikali w budowę poszczególnych 
kamieni, okazuje się, że każdy z nich nie tylko ma swoją ciekawą historię, 
ale i „duszę”. Mamy w ogrodzie kamienie pochodzące z Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, granity ze Strzegomia, wapienie i piaskowce. Te duże 
kamienie przyjechały z różnych stron Polski i przy pomocy specjalistycz-
nego sprzętu zostały osadzone w ogrodzie. Jeżeli kamienie wkomponuje-
my w zieleń, dołożymy do tego kwiaty w różnych kolorach, to one ładnie 
konweniują - opowiada. W ogrodzie państwa Joachimiaków figury 
ogrodowe to niezwykle ciekawe dekoracje, które przedstawiają postacie 
ludzkie, anielskie i zwierzęta. Myślę, że wprowadzają do ogrodu więcej 
życia. Tak je dobrano, że stały się uzupełnieniem rosnącej roślinności. 
Niezwykle elegancko prezentuje się czterostopniowa fontanna z tryska-
jącą wodą czy też piękna Adelka - figurka kobiety trzymającej dzbany 
do wody połączone z wysoką, elegancką donicą, w której rosną kwiaty. 
Jak się dowiaduję, wszystkie figury mają swoje nazwy nadane przez 
panią Aurelię i córkę Kasię. W ogrodzie spotkamy kolekcję większych 
i mniejszych waz, donic oraz aniołków w różnych pozycjach - stoją-
cych, klęczących, siedzących na kulach i do tego w różnych kolorach. 
Czy ogrodowe figurki wymagają zabiegów zabezpieczających przed 
warunkami atmosferycznymi? - Figury nie wymagają żadnej ochrony, 
ponieważ są wykonane ze specjalnego, skandynawskiego cementu i nie 
muszą być na zimę wynoszone - informują. 
 W ogrodzie rosną różne rośliny, iglaki i byliny. Przy wejściu wita gości 
szeroki szpaler trzmieliny, a przy płocie przez dużą część posesji pięknie 
„ścieli” się fioletowy barwinek. Obok dekoracyjnej studni zauważymy 
fioletową lawendę. Wielką dumą pani Aurelii jest rosnąca w narożniku 
ogrodu hortensja bukietowa. - Podoba mi się jej ciekawa kolorystyka prze-
chodząca od bieli poprzez róż do zieleni. Jest to, co prawda, młoda roślina, 
ale prezentuje się niezwykle ciekawie. Myślę, że w tym miejscu widać jej 

piękno, ponieważ nic jej nie zasłania - opowiada. Pan Andrzej uwielbia 
rododendrony, azalie, magnolie. Te wspaniałe rośliny o przepięknych 
kwiatach również rosną w ogrodzie państwa Joachimiaków, którzy ża-
łują tylko, że kwiaty na roślinie są tak krótko. - Mamy z przodu ogrodu 
azalie japońskie. Ich różowa kolorystyka ładnie prezentuje się w kontraście 
z białymi kamieniami - twierdzą. Moi rozmówcy lubią zmiany i często 
rośliny są wysadzane w innej części ogrodu. Odpowiednio zadbane 
i dopilnowane przyjmują się i rosną już w innym miejscu. Gospodarze 
nie lubią monotonii. Są zdania, że w ogrodzie musi się coś dziać! - Cały 
czas coś zmieniamy, bo nie uważamy, że jest idealnie. Teraz zajmuję się 
tyłami ogrodu i tam tworzę nowe rabaty. Tak staram się dobierać rośli-
ny, aby dobrze czuły się w naturalnym środowisku. Chcąc dowiedzieć się 
wielu ciekawostek z zakresu ogrodnictwa, lubię oglądać różne programy, 
których tematyka jest mi bliska. Oprócz tego dużo czytam i śledzę różne 
nowinki z tej dziedziny - informuje pan Andrzej. 

 Dużą część działki zajmuje kącik rekreacyjny z basenem, huśtawką, 
parasolkami, który przygotowano dla wnuków. Pani Aurelii podobają 
się ogrody japońskie z latarenkami, wodą, drzewkami bonsai. Zadbała 
o to, aby elementy typowe dla takich ogrodów były widoczne również 
w tym miejscu. - W ogrodach japońskich jest dużo elementów światła 
i wody. Lubię światełka, stąd jest ich tak dużo w naszym ogrodzie. 
Podświetlone elementy bardzo ładnie wyglądają szczególnie wieczora-
mi - opowiada. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego lubią rośliny 
zimozielone, które cały czas ładnie wyglądają w ogrodzie. Pięknie pre-
zentują się zwłaszcza w zimowej scenerii, kiedy przysypane śniegiem 
i podświetlone lampami podkreślają urok krajobrazu. - Właściwie 
nasz ogród o każdej porze dnia i o każdej porze roku wygląda inaczej 
- zaznacza pani Aurelia. Pan Andrzej bardzo lubi uwieczniać piękno 
roślin i ogrodu na zdjęciach, których ma coraz większą kolekcję. 
 Podróże to kolejna wielka pasja moich rozmówców. Lubią wy-
jazdy krajowe i zagraniczne. Podczas „wojaży” po świecie zawsze 
coś podpatrzą i przywiozą do ogrodu lub zapamiętają i będą szukać 
w kraju. Takie wyjazdy są dla nich inspiracją do kolejnych zmian. 
Moi rozmówcy nie ukrywają, że posiadanie ogrodu wymaga czasu 
i pracy. - Ale jeśli efekt końcowy jest dla nas satysfakcjonujący, a i za-
słyszane opinie są pozytywne, to jest to dla nas budujące i daje bodziec 
do dalszej pracy. Lubimy posiedzieć w naszym ogrodzie i popatrzeć na 
zieleń. Mieszkamy blisko parku i sadu przyszpitalnego, otoczeni dużą 
ilością drzew. Czujemy się tutaj jak w lesie, zwłaszcza rankiem, kiedy 
słyszymy śpiew wielu ptaków, a wiosną charakterystyczne kląskanie 
słowika rdzawego - podsumowują nasze spotkanie mieszkańcy Koź-
mina Wielkopolskiego.

Z

Figurki uatrakcyjniają ogród i przykuwają wzrok. Piękna Adelka 
- fi gurka kobiety trzymająca dzbany do wody połączone z wysoką, 
elegancką donicą, w której rosną kwiaty
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OGRÓD

FIGURY OGRODOWE 
DODAJĄ MAGII! 
Aurelia i Andrzej Joachimiakowie z Koźmina Wielkopol-
skiego od wielu lat fascynują się roślinnością. Kiedyś 
mieszkali w blokach, a teraz mają upragniony ogród. 
- Cały czas coś zmieniamy, bo nie uważamy, że jest 
idealnie. Teraz zajmujemy się tyłami ogrodu i tam two-
rzymy nowe rabaty. Tak staramy się dobierać rośliny, aby 
dobrze czuły się w naturalnym środowisku - mówią. 

D O R O T A  P I Ę K N A - P A T E R C Z Y K 
W i e l k o p o l s k i  O ś r o d e k  D o r a d z t w a 
R o l n i c z e g o  w  P o z n a n i u

t e k s t

Państwo Joachimiakowie uwielbiają rododendrony, azalie, magnolie. Niezwykle elegancko prezentuje się czterostopniowa fontanna 
z tryskającą wodą

Pani Aurelii podobają 
się  ogrody japońskie 
z latarenkami, wodą, 

drzewkami bonsai
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Z MIĘSEM I PAPRYKĄ
Przygotowanie:
Paprykę i  cebulę drobno siekam i podsmażam na 
oliwie. Po przestudzeniu dodaję do nich mięso, 
zmiażdżone ząbki czosnku, natkę i doprawiam do 
smaku. Gotowym farszem nadziewam pierogi. Po 
ugotowaniu polewam masłem i posypuję szczypior-
kiem. 

Składniki: 
 5 40 dag drobiowego mięsa mielonego, 
 5 3 ząbki czosnku, 
 5 1 czerwona papryka, 
 5 1 zielona papryka,
 5 1 cebula, 
 5 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 
 5 sól, pieprz, 
 5 oliwa

ZE SZPINAKIEM I FETĄ
Przygotowanie:
Szpinak duszę na maśle z  czosnkiem (zamrożo-
ny szpinak wcześniej rozmrażam). Doprawiam do 
smaku. Po przestudzeniu dodaję pokruszoną fetę 
i parmezan. Dokładnie mieszam. Nadziewam pie-
rogi, które po ugotowaniu polewam masłem. 

Składniki: 
 5 50 g mrożonego lub świeżego 

    szpinaku, 
 5 15 dag fety, 
 5 2 łyżki parmezanu, 
 5 3 ząbki czosnku, 
 5 2 łyżki masła, 
 5 gałka muszkatołowa, 
 5 biały pieprz, sól

Z SUSZONYMI
POMIDORAMI
Przygotowanie:
Ser rozgniatam widelcem z czosnkiem i pieprzem. 
Dodaję zieleninę, pokrojone w cienkie paski pomi-
dory i oliwki. Całość mieszam i doprawiam do sma-
ku. Po nadzieniu i ugotowaniu pierogów polewam je 
bazyliowym lub pietruszkowym sosem.

Składniki: 
 5 opakowanie sera feta
 5 20 czarnych oliwek
 5 6-8 suszonych pomidorów
 5 1 łyżka posiekanej bazylii
 5 1 łyżka natki pietruszki
 5 2 ząbki czosnku, pieprz

Z SOCZEWICĄ
Przygotowanie:
W osolonej wodzie gotuję przez około 5 minut so-
czewicę. Odsączam. Obrane warzywa ścieram na 
tarce przez duże oczka. Smażę je na oliwie do mięk-
kości razem z posiekanym czosnkiem i cebulką. Do-
daję soczewicę i doprawiam do smaku. Nadziewam 
pierogi. Po ugotowaniu podaję je najczęściej polane 
sosem pomidorowym. 

Składniki:
 5 1 szklanka czerwonej soczewicy
 5 1 większa marchewka
 5 1/2 selera
 5 1 cebula
 5 2 ząbki czosnku
 5 sól, pieprz

Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Przygotowanie:
Grzyby zalewam ciepłą wodą i moczę około 1 godziny. 
Kapustę kiszoną i słodką gotuję w osobnych garnkach 
z dodatkiem soli i pieprzu. Do miękkości gotuję też 
grzyby. Odsączam wszystko na durszlaku. Dodaję 
posiekaną i podsmażoną cebulę. Mieszam wszystko 
z jajkami i bułką tartą. Doprawiam do smaku. Nadzie-
wam pierogi, które po ugotowaniu polewam masłem. 

Składniki:
 5 po 30 dag kiszonej i słodkiej

 pokrojonej kapusty
 5 20 dag suszonych grzybów
 5 4 cebule
 5 2 jajka
 5 3 łyżki bułki tartej

Z „KWAŚNYM” MIĘSEM
Przygotowanie:
Cebulę kroję na kawałki. Dodaję do mięsa razem 
z jajkiem i przetartymi przez duże oczka ogórkami. 
Doprawiam przyprawami. Po nadzianiu pierogów 
gotuję je. Po odsączeniu polewam sosem czosn-
kowym. 

Składniki:
 5 400 g mięsa mielonego
 5 4 średnie kiszone ogórki
 5 1 cebula
 5 1 jajko
 5 przyprawy: sól, pieprz, majeranek,

 tymianek, bazylia (do smaku)

G
PIEROGI PALCE LIZAĆ

otowane i smażone. Na słodko i pikantnie. Ruskie, z mięsem, grzy-
bami i kapustą. Z wiśniami, truskawkami lub malinami. Serem ple-

śniowym, szpinakiem lub mieloną wołowiną. Możemy je podawać z so-
sami, posypane parmezanem lub sezamem. Możliwości na faszerowanie 
pierogów jest właściwie tyle, ile jesteśmy w stanie sami wymyślić. Jednak 
nie sztuką jest je nafaszerować, ugotować i podać na stół, ale przygoto-
wać delikatne ciasto. Jeśli opanujemy jego wykonanie, to stoją przed nami 
nieograniczone możliwości. W  mojej rodzinie bezapelacyjnie mistrzy-

nią w robieniu pierogów jest siostra Beata. A trzeba przyznać, że w swo-
im życiu zrobiła ich już ładne kilkanaście tysięcy. Jeśli przyjeżdża do nas 
z Poznania, to wiadomo, że na obiad będą pierogi. Zaprosiłam ją więc do 
mojej Hotblog-owej kuchni, by podzieliła się z nami swoim sprawdzonym 
przepisem. - Przepis na to ciasto opiera się jedynie na czterech składnikach: 
mące, wodzie, oliwie i soli. Większą elastyczność ciasta uzyskamy, wlewając 
do mąki gotującą wodę - podpowiada Beata Kowalska. 

Honorata Dmyterko
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PROPONOWANE FARSZE DO PIEROGÓW:

Z OWOCAMI
Przygotowanie:
Na każdym krążku ciasta 
układam owoce i  posypuję je 
odrobiną cukru. Zlepiam i  go-
tuję w osolonej wodzie. Podaję 
polane słodkim sosem jogurto-
wym lub waniliowym. 

Składniki
 5 owoce sezonowe:

 maliny, truskawki,  
 śliwki, jagody
 5 cukier

Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ
Przygotowanie:
Kiełbasę obieram z fl aków i wyjmuję mię-
so. Rozgniatam je widelcem. Mieszam 
z pokrojoną w kostkę i usmażoną cebulą 
oraz majerankiem. Doprawiam pieprzem. 
Nafaszerowane pierogi gotuję w osolonej 
wodzie. Podaję polane masłem i smażoną 
cebulką.

Składniki:
 5 1/2 kg białej

 kiełbasy
 5 1 cebula
 5 łyżka suszonego

 majeranku

WIĘCEJ PRZEPISÓW NA wiescidladomu.pl/hotblog
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&ZDROWIE  URODA

Fot. Voyagerix - Fotolia.com

Czy wiesz, że… 
Fluoryzacja jest 
stomatologicznym 
zabiegiem profi lak-
tycznym. Polega na 
stosowaniu różnych 
rodzajów prepara-
tów z fl uorem. Za-
pobiega rozwojowi 
próchnicy, a także 
usuwa nadwrażli-
wość zębów. 

dpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: 
regularnie szczotkować - co najmniej 2 minu-

ty dwa razy dziennie, unikać słodyczy i dbać o dietę 
bogatą w wapń oraz składniki mineralne. Dobra 
pasta do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nić 
dentystyczna to niezbędnik. Oto kilka rad, na co 
szczególnie zwrócić uwagę przy higienie jamy ustnej. 
 Niemal w każdej chwili nasze zęby bombardowane 
są przez złowrogie bakterie, czyli mikroorganizmy. 
Najgorsze są te, które fermentują cukry, gdyż są 
głównym powodem powstawania próchnicy. Mi-
kroorganizmy te wykorzystują węglowodany obecne 
w ślinie, a przekształcając je w kwasy przyczyniają się  
do obniżania pH w jamie ustnej. Kwaśne środowisko 
sprzyja zaś rozpuszczaniu szkliwa. Dlatego u osób, 
które preferują dietę bogatą w cukry proste, bakterie 
te mogą zrobić w zębach prawdziwe spustoszenie. 
Najprościej więc  zadbać o prawidłowe żywienie oraz 
dobór odpowiednich środków do higieny jamy ustnej. 
Pierwsze pytanie może się pojawić już na początku. Ja-
kiej pasty użyć? Tej z fluorem czy bez? Kiedyś szeroko 
rozpisywano się o dobroczynnym wpływie tego pier-
wiastka na zęby. Wzmacnia ich zewnętrzne warstwy, 
czyli szkliwo, które jest bardzo odporne na działanie 
kwasów i działa przeciwpróchniczo. Ale ten z jednej 
strony dobroczynny fluor w zwiększonych dawkach 
może doprowadzić do fluorozy, będącej następstwem 
jego przedawkowania. Pojawia się wówczas, kiedy 
nadmierne ilości fluoru przyjmowane są do 6. roku 
życia. Objawia się widocznymi plamkami na szkliwie. 
Należy więc pamiętać, aby korzystać z preparatów 
do higieny jamy ustnej z ilością fluoru dostosowaną 
do wieku. Często zdarza się, że woda z publicznych 
wodociągów zawiera już ten pierwiastek. W takim 
przypadku pasty z jego dodatkiem nie zaleca się już 
stosować, bo może go być w organizmie zbyt dużo. 
Najlepiej sprawdzić u dostawcy, czy dostarczana 
woda go zawiera. Według ostatnio opublikowa-
nych raportów Agencji Ochrony Środowiska 
długotrwałe spożywanie fluoru może prowadzić 
także do kruchości kości, która jest przyczyną 
częstszych złamań i osteoporozy. Amerykański 
Instytut Leków i  Żywności uważa z  kolei, że 
jego nieszkodliwość nie została wystarczająco 
udowodniona, a granica między dawką leczniczą 
a toksyczną jest bardzo cienka. Fluor w dużych 
ilościach może niekorzystnie wpływać także na 
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
 Częstym utrapieniem w pielęgnacji zębów jest 
kamień nazębny, czyli zmineralizowana płytka nazęb-
na. Długotrwała obecność płytki nazębnej prowadzi 
do jej utwardzenia w postaci kamienia nazębnego, 
a jego odkładanie się prowadzi do chorób przyzębia. 
Powstawanie kamienia nazębnego z płytki nazębnej 
rozpoczyna się już po kilkudziesięciu godzinach od 
ostatniego czyszczenia zębów. Tworzy się najczęściej 
w miejscach, gdzie gruczoły ślinowe prowadzą do 
jamy ustnej, czyli po wewnętrznej stronie siekaczy 
dolnych i na zewnątrz górnych tylnych zębów trzo-
nowych. Kamień nazębny może powstawać nie tylko 
ponad, ale także poniżej brzegu dziąsłowego, gdzie 
zwany jest złogiem. Jest on zbyt twardy, aby mógł 
być  usunięty podczas codziennego szczotkowania. 
Może tego dokonać poprzez piaskowanie lub za 
pomocą metod ultradźwiękowych. Częste dokładne 
mycie zębów i odpowiedni dobór pasty ułatwią nam 
niedopuszczenie do odłożenia się kamienia 

(nap)

Lista zwycięzców z konkursu 
publikowanego w nr 08/2016 
„Wieści Rolniczych”: 
Maria Kaczmarek, Pomocno; Lucyna 
Kubiak, Żerków; Barbara Pache, 
Pogorzela; Monika Włodarczak, 
Mieszków;  Agnieszka Szajda, 
Krzykosy; Bożena Szymańska, Wolica 
Pusta; Bernadeta Szczegóra, Polskie 
Olędry; Ilona Szymczak, Bułaków; 
Lucyna Kasperkowiak, Bodzewo; 
Renata Świerzewska, Domachowo; 
Karolina Kuźniak, Lubrze; Małgorzata 
Potrzebowska, Krzykosy; Władysław 
Michalewicz, Drzewce; Justyna 
Jelak, Golina; Beata Dolata, Teresa; 
Elwira Kościelniak, Mamoty;  Ewelina 
Stanisławiak, Dłoń; Renata Pachurka, 
Nosków;  Katarzyna Grześkowiak, 
Siedlec; Jagoda Idziaszek, Szczonów.

PROMOCJA
Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów do higieny jamy ustnej dla całej 
rodziny z serii mintperfekt, maziajki i ziajka. Zestaw obejmuje pasty i płukanki 
zmniejszające nadwrażliwość oraz produkty przeciwpróchnicze z xylitolem o działaniu 
antybakteryjnym i wzmacniającym szkliwo. Znajdują się w nim także produkty ziajka 
dla najmłodszych już od pierwszego ząbka oraz maziajki dla dzieci przedszkolnych. 

UWAGA KONKURS 
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową 
odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych 
kosmetyków dla całej rodziny z serii 
mintperfekt, maziajki i ziajka. 
Głównym powodem powstawania 
próchnicy są: 
a) mikroorganizmy znajdujące się w buzi 
i fermentujące cukry 
b) nadmierna ilość spożywanego fl uoru 
c) tworzący się na powierzchni zęba kamień 

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, 
np. wr.ziaja.b, prosimy przesyłać do 30 
września 2016 roku pod numer tel. 71051 
(koszt 1,23 zł z VAT). 
Regulamin na www.wiescirolncize.pl

BIAŁE I MOCNE. 
JAK O NIE DBASZ? 
Zęby - równe i białe - to naturalna ozdoba. Co zrobić, 
by takie pozostały? 

O


