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Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna na wyjeździe w Międzyzdrojach &ndash;
Świnoujściu - Koserow Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna na czele z Panią
Przewodnicząca Jadwigą Ratajczyk mimo ciężkiej pracy, potrafią również czerpać przyjemności z
turystyki. Przynajmniej dwa razy w roku wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Wiosną są
to 3 dniowe wyjazdy w góry, a latem 6 dniowe nad morze.
Będąc na takich wyjazdach spotykają się również z koleżankami z tamtejszych kół gospodyń.
Zaprzyjaźnionymi Kołami Stowarzyszenia są Koła : we Władysławowie, Wiśle, Rewalu, Śliwinie, czy
Krępie Kaszubskiej.
W sierpniu br. członkinie przebywając w Międzyzdrojach, spotkały się z kolejnym Kołem,
tj. Kołem Kobiet &bdquo;Perełki z Wisełki&rdquo; z jej przewodniczącą p. Hanną Kosterską na czele. Koło
Kobiet to Zespół Wokalny, zajmujący się śpiewaniem i graniem na swoich instrumentach muzycznych. W
spotkaniu tym również uczestniczyli Panowie z Wisełki, w tym Sołtys p. Zbigniew Kosterski, który
przekazał od Pana Burmistrza Wolina pozdrowienia dla członkiń Stowarzyszenia z Bachorzyna. Spotkanie
przebiegało w radosnej atmosferze, przy występie zespołu Koła Kobiet &bdquo;Perełki z Wisełki&rdquo;.
Na wspólnym spotkaniu promowano nie tylko swoje miejscowości, ale również swoje gminy, powiaty i
województwa. Panie mogły podzielić się w swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia
działalności swoich Kół. W trakcie trwania spotkania panie wręczyły sobie nawzajem upominki,
nawiązujące do historii i tradycji danego regionu.
Będąc w Międzyzdrojach Panie z Bachorzyna postanowiły wybrać się na wycieczkę do Świnoujścia i na
Wyspę Uznam po stronie Niemieckiej do miejscowości Koserwow &ndash; wioski truskawkowej, zwanej
truskawkowym rajem &ndash; Farmy Karls.
Karls to rodzinne przedsiębiorstwo, które dawniej zajmowało się głównie uprawą truskawek i ich
sprzedażą. Z czasem zainteresowanie było tak duże, że ofertę poszerzono o truskawkowe przetwory, a
obecnie na Farmie Karls znajduje się truskawkowy park rozrywki. Ten świetny park rozrywki dla całej
rodziny mogły zobaczyć członkinie z Bachorzyna.
Mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych bezpłatne. Panie z Bachorzyna zwróciły uwagę, jak
ten park jest urządzony. Ma wygląd starego gospodarstwa rolnego wszystko proste i z duszą dawnych czasów.
Ciekawie urządzony w swoim wystroju posiada ponad 40 tysięcy dzbanków do kawy, które są ozdobą
ścian. Kolekcja dzbanków do kawy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.
Również członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna podczas pobytu w Farmie Karls
podarowały na pamiątkę do kolekcji swój dzbanek z motywem truskawki
i logo, nawiązujący do
zagłębia truskawkowego Gminy Buczek. Podarowany dzbanek obecnie znajduje się na półce w kolekcji
dzbanków w miejscowości Koserow.
Na hali znajduję się mnóstwo rzeczy do kupienia i pooglądania. Wyrobów, które są robione na miejscu
można przed zakupem spróbować.
Członkinie na żywo obserwowały jak wytwarza się dżemy, chleb i pyszne cukierki, a następnie te
wytworzone produkty degustowały.
Truskawkowe dżemy gotowane były przez cały czas za wielką szybą. Na hali unosił się obłędny zapach
truskawek. Panie skorzystały również z degustacji soków i win, przede wszystkim o smaku
truskawkowym. Bezpłatne degustacje zachęcały do testowania produktów.
Podczas pobytu w Międzyzdrojach oprócz wyżej wymienionych atrakcji, w których członkinie
uczestniczyły można by jeszcze wymienić :przeprawę promową i zwiedzanie Świnoujścia, rejs statkiem
po Morzu Bałtyckim, spacer po molo, spacer Aleją Gwiazd, czy przejażdżkę kolejką po Międzyzdrojach.
Na zakończenie można powiedzieć, że takie miłe spotkania, wymiana doświadczeń oraz nowe znajomości to dodatkowy walor tychże wyjazdów.
Duże podziękowania za ogromny trud w organizacje wycieczki a zarazem integrację społeczności lokalnej
składamy Pani Jadwidze Ratajczyk-Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie.
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