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KTO POSPRZĄTA 

W PODDĘBICACH?

ŚWIĘTA W ALTANCE 
Jolanta Przybylska 
i Krzysztof Oleski 
podzielą się w 
Wigilię opłatkiem 
w skromnej, 
drewnianej altance 
na terenie ogródków 
działkowych w 
Łęczycy. Nie myślą 
o suto zastawionym 
stole i wyszukanych 
prezentach. Ich 
marzeniem jest 
własne mieszkanie 
o które starają się od 
ponad dwóch lat. 
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Niektórzy wybiera-
ją sztuczne drzewko, 

które zostanie na lata, inni nie 
wyobrażają sobie Bożego Naro-
dzenia bez żywego świerku lub 
sosny.

Najwięcej klientów przyjedzie po 
choinki w tym tygodniu. Nie ma 
jednak co czekać do ostatniej chwili, 
bo wybór jest z dnia na dzień coraz 
mniejszy. 

- Oferujemy jodłę, sosnę, świerk 
zwykły i posrebrzany. Mamy tylko 
drzewka w donicach. Podlewane 
nie tracą tak igieł, a później można 
je wsadzić na działce lub w ogrodzie 
– mówi Sebastian Tomala. - Nie ma 
to jak żywa choinka na święta. Jej 
zapach czuć w całym domu.

Podobne zdanie, ale o jemiole, ma 
Paweł Matusak, który uważa, że 

Czytelnicy poin-
formowali nas o 

nielegalnej hodowli zwierząt 
w podłęczyckiej miejscowości 
Borek. Sprawa najpierw została 
skierowana do łęczyckiej straży 
miejskiej, później do miejscowe-
go stowarzyszenia działającego 
na rzecz obrony praw zwierząt.

- Rzeczywiście otrzymaliśmy 
zgłoszenie, że pod Łęczycą pro-
wadzona jest nielegalna hodowla 
zwierząt. Nie mogliśmy podjąć 
interwencji, bo sprawa nie doty-
czy terenów miasta, ale z tego co 
wiem, w gospodarstwie znaleziono 
kilkanaście psów, kotów oraz kilka-
dziesiąt królików. Część zwierząt 
już została odebrana właścicielowi – 
usłyszeliśmy od Tomasza Olczyka, 
komendanta straży miejskiej w Łę-
czycy. - Mężczyzna sprzedawał psy 
na targu w Łęczycy i Kutnie. Warto 
zaznaczyć, że handel zwierzętami 

na targu przez osoby prywatne jest 
zabroniony. Niejednokrotnie inter-
weniowaliśmy w takich sprawach 
na miejskim targowisku.

Sprawą hodowli z Borek zajęło się 
łęczyckie stowarzyszenie. Niestety 
nie uzyskaliśmy wielu informacji o 
podjętych działaniach.

- Sprawa nie jest jeszcze zakończo-
na i wszystkie zwierzęta nie zostały 
zabezpieczone. Na ten moment 
nie udzielam żadnych informacji. 
Ta sprawa dopiero trafi do proku-
ratury – usłyszeliśmy od prezes 
stowarzyszenia.

Dotarliśmy do właściciela zwie-
rząt. Zaprzecza, aby prowadził 
jakąkolwiek hodowlę.

- Mam tylko dwa dorosłe psy i 
cztery szczeniaki – usłyszeliśmy. 
- Poza tym to są moje zwierzęta i 
nikt nie może mi ich bezprawnie 
zabierać.

Ostatnia sesja miejska 
zdominowana była 

przez jeden temat – zawieszenie 
burmistrza Lipińskiego. 

Przewodniczący RM Paweł Ku-
lesza powołując się na odpowiednie 
przepisy i pismo otrzymane z bałuc-
kiej prokuratury, wyjaśnił, na czym 
w praktyce polega zawieszenie bur-
mistrza w obowiązkach służbowych.

- W chwili obecnej dysponuję tylko 
faksem tego dokumentu. Z jego treści 
wynika, że burmistrz Lipiński nie 
może realizować zadań określonych 
w art. 30  Dz.U.2016.0.446 tj. – Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, czyli wykonywać uchwał 
rady i zadań gminy określonych 
przepisami prawa a w szczególności: 
przygotowywać projekty  uchwał, 
opracowywać programy rozwoju w 
trybie określonym w przepisach o 
zasadach prowadzenia polityki roz-
woju, określać sposobu wykonywania 

uchwał, gospodarować  mieniem 
komunalnym, wykonywać budżet, 
zatrudniać i zwalniać kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
Stan zawieszenia w obowiązkach 
burmistrza nie pozwala mu na repre-
zentowanie gminy i pełnienie funkcji 
kierownika urzędu a tym samym nie 
może wydawać poleceń pracowni-
kom – wyjaśniał P. Kulesza.

Według radnego Marcina Zasady 
zawieszony burmistrz nie stosuje się 
do tych zapisów.

- Lipiński brał udział w debacie 
oświatowej, uczestniczył też w po-
siedzeniu rady nadzorczej PGKiM, 
przychodził do urzędu i wydawał 
pracownikom polecenia. Czy jest to 
zgodne z prawem? - dopytywał radny 
Zasada.

Prawnik urzędu nie odpowiedziała 
na pytanie radnego argumentując, że 
wszystko musi być potwierdzone.

- Nie można  ustosunkować się do 

stwierdzeń „widziano, słyszano”. Mu-
szą być potwierdzenia tych zdarzeń 
- wyjaśniła prawnik urzędu.

Radny zgłosił do sekretarza urzędu 
prośbę o sprawdzenie i potwierdzenie, 
czy burmistrz wykonywał czynności 
służbowe, mimo zawieszenia. Po 
zweryfikowaniu, sprawą ma zająć się 
prawnik urzędu miejskiego.

Pr ze d  świę t ami 
szczególnie należy 

pamiętać o zwierzętach. Wiedzą 
o tym dzieci z łęczyckich szkół. 
W ubiegłym tygodniu dziesiątki 
puszek i worków z karmą trafiły 
do miej-
scowego 
schroni-
ska. 

-  Z o r -
g a n i z o -
waliśmy 
z b i ó r k ę 
k a r m y 
t r z e -
c i  r a z . 
P r z e z 
d w a 
m i e s i ą -
ce udało 
się sporo 
z e b r a ć . 
K a ż d y 
p r z y no -
s i ł  c o  i 
ile mógł. 
Ważne, żeby uczyć dzieci po-
magania – usłyszeliśmy od Be-
aty Wuro, profesor fortepianu 
ze szkoły muzycznej w Łęczycy. 
- Bardzo się cieszę, że łęczyckie 

schronisko jest wspierane przez 
dzieci i młodzież. To bardzo 
ważne.

Tego samego dnia, k iedy 
strażnicy miejscy przewieźli 
zebraną przez dzieci ze szkoły 

muzycz-
ne j  k a r -
m ę ,  d o 
sch ron i-
ska trafi-
ło  m nó -
stwo po-
żywienia 
dla psów 
r ów n ie ż 
z innych 
szkół. 

- Rzad-
k o  s i ę 
z d a r z a , 
żebyśmy 
n a r a z 
dostawa-
l i  t a k i e 
wsparcie 
– mówili 

z uśmiechem pracownicy schro-
niska. - Dziś były u nas chyba 
trzy szkoły z karmą dla naszych 
podopiecznych. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni. 

NielegalNie 
hodował zwierzęta?

Prezenty dla zwierzątBez choiNki Nie ma świąt 

powinna ona znaleźć się w każdym 
domu.

- To tradycja. Klienci też tak uwa-
żają. Jemioła, podobnie jak choinki 
sprzedaje się dobrze każdego roku. 
Mam małe pęczki i naprawdę 
duże krzaki jemioły. Łęczycanie 
wybierają zazwyczaj te w średnim 
rozmiarze.

W domu nie powinno zabraknąć 
też gwiazdy betlejemskiej. Od lat 
jest popularnym bożonarodzenio-
wym atrybutem. 

- Kosztuje tylko 10 zł, a wprowa-
dza w domu świąteczną atmosferę 
– podkreśla Marcin Matusiak. 
- Gwiazdy betlejemskie będę sprze-
dawał do samej Wigilii. 

Na brak klientów nie może narze-
ka też Zofia Baczyńska. Od wielu 
lat sprzedaje na łęczyckim targu. 

- Mam wszystko, co potrzeba 
jeśli chodzi o świąteczne ozdoby. 
Choinki sztuczne zwykłe i te już 
ozdobione, stroiki, świecące renifery, 
lampki, wstążki i mnóstwo innych 
ozdób. Najlepiej sprzedają się lampki 
ledowe, popularnością cieszą się też 
ozdobione, gotowe choinki – wylicza 
Z. Baczyńska. - Ozdoby można kupić 
zdecydowanie wcześniej, dlatego u 
mnie już czuć świąteczny ruch. 

Prawdziwy szał świątecznych za-
kupów zacznie się w tym tygodniu. 
Wigilia świąt Bożego Narodzenia 
już w sobotę.

Czego nie wolno zawieszonemu burmistrzowi?

Przewodniczący rady miasta 
wyjaśnił co w praktyce 
oznacza zawieszenie 
burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego



319 GRUDNIA 2016
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyŚwiąteczNe hity pod choiNkę

życzenia

Łęczyca

Łęczyca

Miłośnicy zimowe-
go szaleństwa na ły-

żwach znów mogą korzystać 
z lodowiska na dziedzińcu łę-
czyckiego zamku. Pierwsi chętni 
mogli pojeździć w sobotę od 
godziny 10. Oby zimowa pogo-
da dopisała i pozwoliła w pełni 
korzystać ze ślizgawki przez cały 
czas jej funkcjonowania. Lodowi-
sko będzie czynne w godzinach 
10.00 - 21.00.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE 
Z LODOWISKA 

1. Za godzinę korzystania 
z lodowiska: 

a. od poniedziałku do piątku: 
dzieci - 4 zł, dorośli – 6zł 
b. od soboty do niedzieli 

- Laptopy gamingowe sprzedają 
się bardzo dobrze. W porównaniu ze 
zwykłymi laptopami są większe, mają 
zdecydowanie lepsze podzespoły, w 
tym bardzo mocną kartę graficzną. Pa-
rametry dobrane są pod gry. Ich koszt 
wynosi od 2800 do 4000 zł, ale klienci, 
którzy szukają właśnie takiego sprzętu 
liczą się z kosztami – mówi Krzysztof 
Mardofel ze sklepu ze sprzętem elektro 
w Łęczycy. - Bardzo chętnie pod choin-
kę klienci kupują także smartfony (w 

cenie 500 – 1000 zł), tablety (w cenie 300 
– 700 zł), konsole do gier (w cenie 1500 
– 1900 zł) oraz standardowe laptopy.

Popularne są ostatnio także tzw. 
opaski fit, które zakładane na rękę 
pokazują puls, tętno, temperaturę ciała 
i oczywiście godzinę (cena wynosi od 
299 do 600 zł).

W poszukiwaniu gwiazdkowych 
prezentów łęczycanie równie chętnie 
odwiedzają księgarnie.

- W tym roku nowością są kalenda-

lodowisko znów działa

i w święta: dzieci- 5 zł, dorośli: 
7 zł 

2. Za godzinę najmu pary łyżew: 
6 zł 

3. Serwis łyżew para – 10 zł

Sprzedawcy twierdzą, że wielu mieszkańców nie oszczędza 
na zakupie prezentów. Ogromnym powodzeniem cieszy 

się sprzęt elektroniczny. Klienci wybierają drogie laptopy – głównie 
przeznaczone do gier, smartfony i tablety. Ci, którzy szukają tańszych, 
ale oryginalnych podarunków też mają w czym wybierać.

rze antystresowe dostępne w wersji 
do powieszenia na ścianie oraz książ-
kowej. Są idealnym rozwiązaniem dla 
zestresowanej osoby, która potrzebuje 
chwili relaksu. W tych kalendarzach 
zamieszczone są różne wzory do po-
kolorowania. Taka zabawa z pewno-
ścią odpręża – tłumaczy z uśmiechem 
Agnieszka Biernaciak. - Jeśli zaś cho-
dzi o pozostałe prezenty, to książki są 
z pewnością dobrym wyborem. Cały 
czas dużym powodzeniem cieszą 
się przepisy siostry Anastazji oraz 
wszystkie książki kucharskie. Klienci 
bez względu na wiek interesują się też 

„Szkołą rysowania i malowania”. Dla 
kobiet polecam serię Danka Braun, 
jest połączeniem kryminału i litera-
tury obyczajowej, która z pewnością 
wciągnie każdą czytelniczkę. Popu-
larny jest „Niewidzialny most”, cały 
czas królują powieści Danielle Steel. 

Innym ciekawym pomysłem 
na prezent, jak się okazuje są pro-
dukty spożywcze. Wiele osób nie 
lubi dostawać niepotrzebnych pre-
zentów, dla nich dobrze jest kupić 
coś, co wykorzystają. Co takiego? 
Np. wyszukane kawy czy herbaty, 
produkty regionalne lub smaczne 
przetwory.

- Herbata „świąteczna” sprzedaje 
się bardzo dobrze, poza tym wszyst-
kie herbaty zielone. Nowością są od 
niedawna przetwory, np. cytryny lub 
wiśnie z rumem w oryginalnych sło-
iczkach. Dla osób dbających o zdrowie 
można wybrać naturalny miód – wy-
licza Michał Sobczak. - Kiedyś mia-
łem klienta, który na prezent wybrał 
słoiczek masła orzechowego. Jeśli tylko 
ktoś lubi, to z pewnością taki prezent 
go ucieszył.

Mieszkańcy wciąż kupują dla bli-
skich pod choinkę markowe kosmety-
ki, odzież, często też zestawy witami-
nowe z apteki. 

Laptop do gier i kalendarz 
antystresowy 

- Laptopy 
sprzedają się 
dobrze – mówi K. 
Mardofel 

Agnieszka Biernaciak z 
antystresowym kalendarzem

fo
t. 

ar
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- Prosimy o pomoc. Na 
drodze prowadzącej 

do działek powstają zawsze przy 
opadach deszczu ogromne kałuże. 
W dodatku ktoś sprytnie pomyślał 
i przekopał pobocze, aby woda z 
drogi spłynęła na naszą działkę. 
Tak nie może być – usłyszeliśmy 
od Alicji Bartniak, właścicielki 
działki przy ul. Zachodniej.

Rzeczywiście, droga równa nie 
jest. Powodem powstania gigan-
tycznych kałuż są nie tylko dziury, 
ale także woda spływająca wprost z 
ulicy Zachodniej, zgodnie z nachy-
leniem terenu. 

- Nie jest to niczym nadzwyczaj-
nym w przypadku takiego usytu-
owania studzienki kanalizacyjnej 
- komentuje pani Alicja. - Razem 
z mężem czekamy na przybycie 
patrolu policji.

- Tyle się napracowaliśmy na tej 
działce. Posadziliśmy drzewka i 
krzewy. Teraz ten teren będzie raz 
po raz zalewany - dodaje Marian 
Bartniak.

Policjanci, którzy przyjechali na 
miejsce stwierdzili, że ktoś prze-
kopał pobocze, w taki sposób, aby 
powstały rowek umożliwił odpływ 
wody opadowej na działkę państwa 
Bartniaków. Nie rozwiązuje to 
oczywiście problemu, bo najbardziej 
istotnym w sprawie jest fakt, że dro-
ga wiodąca wśród działek używana 
jest także jako droga dojazdowa do 

mieszczącej się w pobliżu firmy 
transportowej. 

Właścicielem drogi przy dział-
kach jest starostwo powiatowe w 
Łęczycy.

- Jest to droga polna, która umoż-
liwia dojazd do działek. Na pewno 
nie jest to nawierzchnia, po której 
mógłby poruszać się ciężki sprzęt 
samochodowy - informuje Ireneusz 
Barański, sekretarz powiatu. - W 
takiej sytuacji jak ta, poważnie roz-
ważamy ustawienie  tam szlabanu 
ze znakiem zakazu wjazdu pojaz-
dów, niemniej jednak zwróciłem się 
do wydziału geodezji o sprawdzenie 
stanu prawnego spornej drogi.

- Na wskazanej działce geode-

zyjnej nie ma drogi. Utwardzony 
fragment gruntu umownie okre-
ślany drogą, tak naprawdę nią nie 
jest – mówi Sylwester Wierzbow-
ski, kierownik geodezji. - W 2015 
roku starosta łęczycki wystąpił do 
burmistrza o przejęcie przedmioto-
wych gruntów, zważywszy, że użyt-
kownikami działek są mieszkańcy 
Łęczycy. Niestety, władze miasta nie 
były zainteresowane tą propozycją. 
Trudno więc wymagać od starosty 
podjęcia jakichkolwiek działań w 
tej kwestii.

- Dobrze by było, aby urzędnicy 
wyjaśniając ten problem i potrakto-
wali sprawę jako pilną - komentuje 
Alicja Bartniak. 

NERWY DZIAŁKOWICZÓW. 
PRZYJECHAŁA POLICJA 
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W ubiegłym tygodniu 
niespełna roczna sucz-

ka została znaleziona przy ul. Bel-
wederskiej. Jest bardzo spokojna, 
uwielbia towarzystwo, chodzi 
przy nodze.

- To jest sunia, która musiała mieć 
dom. Jest wyjątkowo grzeczna i uło-
żona – powiedziała nam pani Beata, 
która wzięła czworonoga do swojego 
domu. - Może ktoś jej szuka? Ma 
charakterystyczną „brodę” wokół 
pyszczka, jest mieszańcem średniej 
wielkości.

Jeśli ktoś rozpozna sunię, może 
skontaktować się ze strażą miejską 
w Łęczycy pod numerem tel. 510 
099 251. 

Wigilia dla osób samot-
nych jest już łęczycką 

tradycją. Uroczystość w Domu 
Kultury zgromadziła przy wspól-
nym stole mieszkańców DPS, pen-
sjonariuszy ŚDP, przedstawicieli 
lokalnych władz samorządowych, 
duchownych i organizatorki ze 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łę-
czyckiej.

- Ta wigilia to wspaniały pomysł - 
mówi jedna z podopiecznych domu 
pomocy społecznej. Moje życie to 
smutna historia. Rodzice nie żyją, nie 
miałam rodzeństwa ani własnych 
dzieci. Teraz, kiedy podupadłam na 
zdrowiu, sama nie dałabym sobie 
rady. Nie wyobrażam sobie też spę-
dzać samotnie Wigilii. Tu jest moja ro-
dzina, inni podopieczni i opiekunki.

- A ja mam dzieci, ale one są za-
pracowane i nie mają czasu dla starej 
matki. Córka zresztą wyjechała za 

Nie tak powinien wy-
glądać magiczny, świą-

teczny czas. W przypadku Krzysz-
tofa Oleskiego i Joli Przybylskiej 
tegoroczne Boże Narodzenie ni-
czym nie będzie przypominało 
radosnych chwil, spędzonych w 
rodzinnym gronie przy suto zasta-
wionym stole. 

- Jak człowiek o tym wszystkim 
myśli, to po prostu robi się smutno 
i przykro. Mieszkamy na działce i 
głównie podczas świąt nam to bardzo 
doskwiera. W wyziębionej altance nie 
ma się jak ruszyć, bo jest mało miejsca, 
nie ma wody ani łazienki – mówi K. 
Oleski. - Mam nadzieję, że w Wigilię 
przyjdzie mój tata i podzielimy się 
opłatkiem. Opłatek już mamy, jesz-
cze postawimy jakąś małą choinkę, 
będzie świątecznie. Niestety o pre-
zentach raczej nie myślimy. Byle jakoś 
przetrwać ten czas.

Ojciec pana Krzysztofa zapowie-
dział, że odwiedzi syna podczas 

Wyrzucona czy 
zagubiona?

wigilia połączyła samotnych

świąt. Przyznaje jednak, że jest mu 
ciężko patrzeć w jakich warunkach 
mieszka syn. Nie ma jednak możli-
wości, by zabrać go do siebie. Mieszka 
z córką, jej mężem i dziećmi.

Krzysztof Oleski z partnerką od po-
nad dwóch lat przebywają na działce. 
Tegoroczne święta będą drugimi 
spędzonymi w drewnianym dom-

ku. Ubiegłorocznych 
miło nie wspominają. 
W ciasnej altance nie 
ma bieżącej wody, 
prądu ani ogrze-
wania. Warunki są 
trudne. K. Oleski 
zanim zamieszkał 
na działce, miał 
dach nad głową, ale 
rozstał się z ówcze-
sną przyjaciółką. Z 
domu rodzinnego 
jest wymeldowany. 
J. Przybylska rów-
nież jest bezdomna. 

Gdyby nie mieszkała na działce pana 
Krzysztofa, nie miałaby gdzie się 
podziać. 

- Ważne, że mamy siebie. Jak jest 
zimno, to można się przytulić, razem 
jest cieplej – mówi z uśmiechem J. 
Przybylska. 

Byłem w magistracie w sprawie 
mieszkania. Rozmawiałem z po-
przednim zastępcą burmistrza. 
Opowiedziałem o problemie. Tego 
samego dnia dowiedziałem się od 
urzędniczki, że za krótko czekam 
żeby przyznano mi mieszkanie. 
Wniosek złożyłem przeszło dwa lata 
temu. Nie bardzo rozumiem jak to 
jest. Wiem, że są wolne mieszkania. 
Przyznają je ludziom, którzy mają 
gdzie mieszkać, a jak ktoś jest napraw-
dę potrzebujący, to dla urzędników 
nie istnieje – uważa pan Krzysztof. 
- Zamierzam niedługo pójść do 
nowego zastępcy burmistrza. Może 
okaże się człowiekiem wrażliwym i 
nam pomoże. 
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jest wymeldowany. 

granicę do pracy, bo u nas w Polsce 
ciężko o dobrze płatne zajęcie - mówi 
ze łzami w oczach starsza kobieta. - 
Nie mam do nich żalu, ale czasami, 
szczególnie w takich momentach jest 
mi ciężko, tęsknię za nimi.

Wigilia to rzeczywiście szczególny 
dzień. Niestety nie wszyscy mogą 
być ze swoimi bliskimi. Podczas uro-
czystości było wiele wzruszających 
momentów, przepiękne życzenia, 
przełamanie się opłatkiem oraz 
wspólne kolędowanie.

Boże Narodzenie spędzą 
w altance
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200 miLioNÓw Na iNwestycje 

Już po raz piąty na zlecenie „Pulsu 
Biznesu” przeprowadzono badanie 
mające na celu wyłonienie najlep-
szych samorządowych menadże-
rów. W województwie łódzkim po 
raz kolejny na pierwszym miejscu 
znalazł się Józef Kaczmarek, bur-
mistrz Uniejowa.

O wskazanie najlepie j zarządzają-
cych gminami w województwie po-
proszono samorządowców (nie mogli 
oni, rzecz jasna głosować na siebie). 
Respondenci brali pod uwagę cztery 

Przybywa malun-
ków na elewacjach 

budynków i w innych miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Napis od 
kibiców życzących mieszkańcom 
wesołych świąt nie cieszy. Został 
wymalowany na bramie i na pew-
no nie jest elementem zdobiącym. 
Zabazgrane zostały też odnowio-
ne bloki spółdzielcze.

- Niedawno wejścia do klatek 
schodowych w blokach zostały od-

Henryk Mrowiec przyjechał do 
Poddębic z Częstochowy, aby 
sprzedawać pod chmurką w cen-
trum miasta bożonarodzeniowe 
gadżety. Czy w „mieście słońca” zi-
mowy towar sprzedaje się dobrze?

- Szału nie ma – mówi z uśmiechem 
handlowiec. - Wydaję mi się, że swoje 
zrobiły markety. Kupujących jest 
znacznie mniej niż jeszcze kilka lat 
temu. W Poddębicach jestem po raz 
pierwszy, ale z towarem jeżdżę po 
całej Polsce. Tuż po świętach bożo-
narodzeniowych znów wyruszam 
w trasę. Tym razem będę sprzedawał 
obrazy świętych.

Częstochowianin nie ukrywa, 
że obwoźny handel nie jest lekkim 
kawałkiem chleba. Trzeba się napra-
cować, aby utrzymać się na rynku.

- W Częstochowie konkurencja jest 
bardzo duża. Dlatego wylądowałem 
tutaj. Poddębice to przyjazne miasto. 
Najlepiej handluje się w dni targo-

Dzieci z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Uniejowie 
postanowiły zamienić się w małych pomocników świętego 

Mikołaja. Wraz z rodzic ami przyłączyły się do akcji Szlachetna Paczka. Przez 
około 3 tygodnie do swojego przedszkola maluchy przynosiły przybory 
szkolne, zabawki, ubrania oraz artykuły spożywcze i chemiczne. Odzew był 
ogromny. Łącznie uzbierano 12 kartonów odzieży i zabawek, karton artykułów 
higienicznych i środków czystości, sporo artykułów spożywczych i słodyczy 
oraz pewną sumę pieniędzy. Wszystkie te rzeczy zostały podzielone. Artykuły 
higieniczne, chemia, odzież dla dorosłych oraz pieniądze powędrowały do 
rodziny z Konina w ramach akcji Szlachetna Paczka (przedszkolaki dołączyły się 
do zbiórki prowadzonej przez Iwonę Tylki – ratownika Term Uniejów). Wszystkie 
zabawki oraz odzież dziecięca i artykuły szkolne panie przedszkolanki wręczyły 
3 potrzebującym rodzinom z Uniejowa. 

Bohomazy denerwują mieszkańców

kibice życzą wesołych świąt

tęczowe paczki 

nowione. Niestety, pojawiły się już 
napisy RTS oraz inne kibicowskie 
hasła. Czy naprawdę młodzież nie 
potrafi uszanować czyjejś pracy? - 
pyta jedna z lokatorek spółdzielczego 
bloku na osiedlu Północ. 

Poddębice nie są wyjątkiem na tle 
innych miast. Problem związany z 
bohomazami jest widoczny. Nawet 
w centrum, gdzie zainstalowane są 
kamery monitoringu, wandale nie 
oszczędzają ścian domów. 

Mikołaje z Częstochowy 

we. Wtedy w centrum jest najwięcej 
mieszkańców. Oczywiście każdy 
chciałby kupować jak najtaniej. Przed 
świętami dużym powodzeniem cie-
szą się kolorowe bombki, girlandy i 
mikołaje. 

Burmistrz Uniejowa liderem w województwie
kryteria: dobre zarządzanie fi nan-
sami gminy (w tym pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych), sprawne 
zarządzanie oświatą, inwestowanie 
w infrastrukturę i efektywne budo-
wanie aktywności społecznej. 

Jeżeli chodzi o pierwszy wskaź-
nik, od lat Uniejów jest liderem, z 
nieocenioną rolą burmistrza Kacz-
marka. Notatka na temat gminy 
potwierdza ten fakt – w specjal-
nym wydaniu „Pulsu Biznesu” 
przeczytamy m.in. o tym, że przy 

20-milionowym budżecie, udało się 
dotychczas pozyskać na inwestycje 
ponad 200 mln zł. W tej tylko kaden-
cji (ostatnie 2 lata) zrealizowano w 
gminie projekty na łączną kwotę aż 
20 mln zł. Doceniony przez innych 
samorządowców z województwa 
łódzkiego, burmistrz Uniejowa 
wspomina w publikacji o dalszej 
pracy nad rozwojem uzdrowiska 
i wykorzystaniem uniejowskiej 
solanki w przemyśle spożywczym 
czy kosmetycznym.

Na kolejnych miejscach rankingu 
uplasowali się kolejno: Zbigniew 
Burzyński, prezydent Kutna oraz Sła-
womir Chojnowski, wójt Kleszczowa. 

19 GRUDNIA 2016200 miLioNÓw Na iNwestycje 
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Nadmorska firma przegrała 

Poddębice 

UWAGA!!!
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH
Uprzejmie informujemy, z dniem 1 stycznia 2017 roku zmienione 
zostały godziny pracy Starostwa Powiatowego w Poddębicach ul. 

Łęczycka 16 w następujących dniach:
- poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 18:00

- piątek - od godz. 8:00 do godz. 14:00
- pozostałe dni tygodnia (wtorek-czwartek) bez zmian, 

tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

W wyniku prze-
prowadzonego 

postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na “Za-
rządzanie budynkami mieszkal-
nymi wraz ze znajdującymi się 
w nich lokalami mieszkalnymi i 
socjalnymi, budynkami innymi 
niż mieszkalne, lokalami miesz-
kalnymi i socjalnymi położo-
nymi w budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz lokalami 
użytkowymi stanowiącymi 
własność Gminy Poddębice” 
najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Poddębicach.

O północy w noc syl-
westrową na pl. T. 

Kościuszki w Poddębicach odbędzie 
się pokaz sztucznych ogni. Pokaz 
fajerwerków zapewni firma z Łodzi.

Niepewność – po-
dobnie jak w innych 

gimnazjach w całej Polsce – nie 
ominęła również gimnazjum pod-
dębickiego. Pedagodzy obawiają 
się utraty pracy w związku z reformą 
szkolnictwa promowaną przez PiS.

- W gimnazjum pracuje 41 peda-
gogów. Uczniów jest 385 – informuje 
Andrzej Kierepa, dyrektor placówki. 
- Nie będę ukrywał, że nastroje nie 
są najlepsze. Mamy jednak nadzieję, 
że szkoła zostanie przekształcona w 
podstawówkę. 

- Ustawa nie weszła jeszcze w życie, 
więc nie wiadomo jaki będzie jej kształt. 
Po wejściu jej w życie kwestie związane 

miejski 
sylwester 

Co ws. obwodnicy?
Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

O  p r ob l e m a c h 
mieszkańców pod-

poddębickiej wsi Praga pisali-
śmy niedawno w Reporterze. 
Natężony ruch tirów powoduje, 
że w miejscowości wyczekują 
obwodnicy. Jakie jest stanowisko 
urzędu?

„Gmina współpracuje w tym za-
kresie z marszałkiem województwa 

łódzkiego. W styczniu 2016 roku 
zostało podpisane porozumienie, 
dotyczące rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 703 na odcinku Por-
czyny-Praga w zakresie budowy 
obwodnicy miejscowości Praga. 
W ramach ww. zadania przewi-
dywana jest pomoc finansowa do 
kwoty 1,5 mln zł gminy Poddębice 
dla województwa łódzkiego na 
wykonanie dokumentacji i robót 
drogowych” - czytamy w odpo-
wiedzi magistratu.

obawy w gimnazjum

z przekształceniem gimnazjum będą 
przedmiotem obrad samorządu – 
odpowiada Magdalena Jaworska z 
urzędu miasta w Poddębicach. 

Dyrektor gimnazjum liczy 
na przekształcenie szkoły w 
podstawówkę 

Komunalka z lepszą ofertą
W postępowaniu obok firmy z 

Poddębic uczestniczył AGIS Nieru-
chomości - Agnieszka Kamińska z 
Rumii. Cena złożonych ofert: PUK-
151.647,48 zł, AGIS-188.854,08 zł.

Większość mieszkańców, z który-
mi rozmawialiśmy, jest zadowolona 
z wyniku. 

- Przedsiębiorstwo komunalne 
moim zdaniem lepiej świadczy te 
usługi. Osiedla w okresie letnim 
były czyste, a zimą chodniki od-
śnieżone. Ta firma znad morza 
kompletnie nie radziła sobie na po-
czątku tego roku z zimowym utrzy-
maniem osiedlowych chodników 
– usłyszeliśmy od jednej z lokatorek 

Teraz również 
osiedlowe uliczki 
odśnieżać będzie PUK

bloku przy ul. Południowej. 
Anna Majchrzak, administra-

torka z firmy Agis, w rozmowie z 
Reporterem zapewniała, że usługi 
świadczone przez firmę z Rumii 
stoją na wysokim poziomie. Nie 
chciała komentować wypowiedzi 
mieszkańców. Choć przyznała, że 
niektórzy poddębiczanie przypięli 
nadmorskiej firmie łatkę obcej w 
mieście. Krytyka – jej zdaniem – 
wynikała jedynie z braku akcep-
tacji.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 216: Lepiej dodać, niż ująć.

UśmiechNij się
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UśmiechNij się
* Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do 
drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos 
zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej fi rmy! 

* Przed świętami św. Mikołaj rozdaje pre-
zenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co 
dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała. 

* Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę:
- Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną?
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z uszkami, śledzia, karpia, 
kluski z makiem...
- Proszę pana, przecież wszyscy na wigilię jedzą takie potrawy!
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je codziennie od siedemna-
stu lat! 

* Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na 
gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina:
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: 
“pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda 
spadnie”.
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią! 

* Fąfara pyta znajomego:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta?
- Mam pełną lodówkę.
- Czego?
- Szronu. 

* - Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z 
sylwestra... 

* Fąfara pyta znajomego:

KREMOWY BARSZCZ 
Z PIECZONYCH BURAKóW 

Z JABŁKAMI
Składniki:
700 g małych buraczków
2 duże jabłka granny smith – 
obrane i oczyszczone z gniazd 
nasiennych 
5 łyżek oliwy z oliwek 
1 biała cebula pokrojona w drobną 
kostkę
2 ząbki czosnku, posiekane
1 listek laurowy
listki z 2 gałązek świeżego lub 1 
płaska łyżeczka suszonego ma-
jeranku
800 ml bulionu jarzynowego 
sól

świeżo zmielony czarny pieprz
4 łyżki śmietanki 30%

Etapy przygotowania:
Buraczki myjemy, następnie każ-
dego zawijamy w kawałek folii 
aluminiowej, układamy na blaszce 
do pieczenia i pieczemy ok. 50-60 
minut w 200 ºC. Następnie wkłada-
my do piekarnika zawinięte w folię 
aluminiową jabłka i pieczemy razem 
ok. 25 minut. Gdy buraczki i jabłka 
będą miękkie, wyciągamy z piekar-
nika, studzimy i kroimy na mniejsze 
kawałeczki. W garnku rozgrzewamy 
oliwę, szklimy cebulę z czosnkiem, 
dodajemy jabłka, buraki, listek lau-
rowy, majeranek i dusimy 4-5 minut. 
Po tym czasie dodajemy bulion, 
przykrywamy garnek i gotujemy 
pod przykryciem 5-10 minut. Zupę 
lekko studzimy, wyciągamy listek 
laurowy, miksujemy, doprawiamy 
solą i pieprzem. Przed podaniem 
krem z buraczków podgrzewamy i 
przystrajamy kleksami ze śmietanki. 

KARP PIECZONY Z ZIOŁAMI
Składniki:
1 cały karp
1 mała papryczka chili
1 cytryna
2-3 średnie cebule
2-3 ząbki czosnku
50 ml białego wina
kawałek masła
kilka gałązek natki pietruszki
szczypta suszonego tymianku i 
rozmarynu 
kilka łyżek oleju
sól, pieprz czarny mielony

Etapy przygotowania:
Karpia oczyść (łuskę zachowaj na 

szczęście!) umyj i osusz. Natnij w 
poprzek ciała głęboko, co 2 cm aż 
do kręgosłupa. Chili, czosnek i natkę 
pietruszki drobno posiekaj. Wy-
mieszaj z sokiem i skórką z cytryny, 
olejem, białym winem, tymiankiem 
i rozmarynem. Dopraw całość solą i 
pieprzem. Marynatę wetrzyj w rybę. 
Cebulę obierz, pokrój w piórka. 
Zeszklij na maśle. Przypraw solą, 
pieprzem i wyłóż na blachę. Karpia 
połóż na cebuli i piecz w maksymal-
nie rozgrzanym piekarniku niecałe 
pół godziny. Podawaj rybę w całości 
na ogrzanym półmisku. 

PIERNIK Z POWIDŁAMI
Składniki:
400g mąki
120g margaryny
200g cukru
2 jaja
4 łyżki powideł
3 łyżeczki kakao
1 opakowanie przyprawy do pier-
nika
1 szklanka mleka

1 łyżeczka sody
ew.bakalie

Etapy przygotowania:
Margraynę roztopić i ostudzić. 
Jaja z cukrem ubić mikserem. 
Dodać:mleko, kakao, mąke z sodą, 1 
opakowanie przyprawy do piernika. 
Mieszjąc dołożyć powidło. Następnie 
wlać tłuszcz, mieszać do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Do tak przy-
gotowanego ciasta dodać oprószone 
mąką bakalie i wymieszać. Gotowe 
ciasto przełożyć do przygotowanej 
formy. Piec w temp. 180°C przez 60 
minut. Piernik można polać polewą 
czekoladową i przełożyć kremem lub 
marmoladą
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Ponad 600 dzieci bawiło się w „Pracowni św. Mikołaja”, czyli na Miejskiej Gwiazdce w Hali Sportowej, 
do której najmłodszych mieszkańców Ozorkowa zaprosił burmistrz Jacek Socha. Po wspólnej zabawie 
ze św. Mikołajem i jego pomocnikami z „Krainy Lodu” każde z dzieci otrzymało słodki prezent. 

Pracownia św. Mikołaja 
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

-  C z y  w ł a d z e 
miasta nie mogą 

przenieść z gimnazjum w inne 
miejsce punktu wydawania zup 
najbiedniejszym mieszkańcom? 
- pyta nasza czytelniczka.

Zdaniem ozorkowianki po-
mieszczenie w szkole nie jest 
odpowiednie do takich celów. Jak 
usłyszeliśmy dość często po zupę 
zgłaszać się mają podchmieleni 
ubodzy, których widok nie jest 
odpowiedni dla uczącej się mło-
dzieży.

„Gimnazjum jest najlepszym 
miejscem w Ozorkowie do tego 
celu ze względu na najlepiej wy-
posażona kuchnię i największą 
stołówkę w budynkach miej-
skich. Poza tym jest to dogodna 
lokalizacja dla większości osób. 
To przykre, że niektóre osoby, 
korzystające z darmowych po-

siłków, przychodzą w stanie 
nietrzeźwym, jednak nie może 
to powodować zlikwidowania 
tego typu pomocy dla innych 
potrzebujących. Do burmistrza 
nie dotarły głosy ze strony dy-
rekcji, pracowników, uczniów i 
innych osób korzystających ze 
stołówki z żądaniem przeniesie-
nia punktu wydawania posiłków 
w inne miejsce” - informuje urząd 
miasta.

Założenia są proste. 
Policja ma być w mie-

ście widoczna. Poza tym rozbudo-
wany ma zostać miejski monitoring. 
Nowy komendant miejscowego 
komisariatu o dodatkowych kame-
rach rozmawia z władzami miasta. 
Dotychczasowego szefa ozorkowskiej 
policji zastąpił kilka miesięcy temu nad-
komisarz Cezary Szczerbiak. Zmiany na 
górze w komisariacie policji w Ozorko-
wie stały się już regułą. Komendanci 
zmieniają się dość często. Nowi – jak 
łatwo się domyślić – przeważnie obie-
cują poprawę. 
- Będę dążył do tego, aby policja była 
widoczna. I chodzi tutaj nie tylko o 
liczbę radiowozów, ale przede wszyst-
kim o piesze patrole. Policjant musi 
dobrze orientować się w terenie. Znać 
problemy związane z terenem. Te za-
dania będzie wykonywał sprawnie, jeśli 
oprócz jazdy radiowozem zaliczy też 
piesze patrole. To niezwykle ważne nie 
tylko dla samego policjanta, ale także 
dla mieszkańców, którzy powinni znać 
swoich policjantów i przede wszystkim 
dzielnicowych  - mówi komendant 
Szczerbiak. 

Mieszkańcy – jak do tej pory – rzad-
ko widzieli funkcjonariuszy podczas 
pieszych patroli. Czy to faktycznie się 
zmieni? Wszystko zależy od liczby pra-
cujących w komisariacie policjantów.
- Na dziś stan etatowy w jednostce to 
44 policjantów – słyszymy od nadko-
misarza. - Niestety, niektórzy funkcjo-
nariusze przebywają na chorobowym. 
Dwie policjantki są na macierzyńskim. 
W tej chwili trzech rekrutów jest na 
szkoleniu. W przyszłym roku przybę-
dzie więc policjantów. 
W Ozorkowie – w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym – gwałtownie wzrosła 
liczba interwencji w związku z naduży-
waniem alkoholu. Komendant zapo-
wiada walkę z nielegalnymi punktami 
sprzedaży procentów. 

Nadkom. 
Cezary 

Szczerbiak 
lat 42 

W Policji od lute-
go 2000 roku. Od 
początku zwią-
zany z powiatem 
zgierskim. Zaczy-

nał służbę w komisariacie policji w 
Strykowie, gdzie w 2007 roku został 
zastępcą komendanta komisariatu. W 
lutym 2012 roku objął funkcję komen-
danta komisariatu policji w Głownie. 
Obecnie pełni funkcję komendanta 
komisariatu policji w Ozorkowie. 
Kawaler. Ukończył historię na Uniwer-
sytecie Łódzkim. 

Podkom. 
Krzysztof 

Granosik lat 41 
W Policji od 
m a j a  2 0 0 0 
roku. Od po-
czątku związa-
ny z powiatem 
zgierskim. Za-

czynał służbę w komisariacie policji w 
Strykowie, gdzie w 2012 roku został 
zastępcą komendanta komisariatu. 
Od 2015 roku pełnił funkcję komen-
danta komisariatu policji w Strykowie. 
Obecnie zastępca komendanta 
komisariatu policji w Ozorkowie. 
Żonaty, dwóch synów. Ukończył 
administrację na Uniwersytecie 
Łódzkim. 

Coraz częściej miesz-
kańcy zaopatrują się w 

opłatki w sklepach, zamiast za „co 
łaska” otrzymać je w kościołach. 
Dlaczego? Rośnie grupa osób dla 
których bez znaczenia jest to, czy 
opłatek jest poświęcony. Kościół 
alarmuje. Taki opłatek jest nieważny, 
bo nie został poświęcony!

Z jednej strony kościół negatywnie 
ocenia kupowanie opłatków, które nie 

Biedni na cenzurowanym

Kościół przestrzega. Te opłatki są nieważne!

W ozorkowskich sklepach bez 
problemu kupimy opłatki

Dużym powodzeniem na prezent 
cieszą się miniaturowe szopki 

U pani Wiesławy można kupić 
polskie, ręcznie zdobione bombki

zostały poświęcone. Z drugiej – prze-
kazuje wiernym opłatki wcale nie za 
symboliczną opłatą. 

W jednym ze sklepów, w którym 
można również zaopatrzyć się w 
opłatki, sprzedawczyni powiedziała 
naszemu reporterowi o klientach 
zawiedzionych postawą niektórych 
księży.

- Starsza pani przyszła do nas do 
sklepu po opłatek, bo była wcześniej 
u księdza, od którego usłyszała, 
że za opłatek ma uiścić „co łaska”, 
ale nie mniej niż 10 zł. To dla tej 
pani było za dużo. Wiadomo, że 
emeryci liczą każdą złotówkę. W 
naszym sklepie za taką samą liczbę 
opłatków pani zapłaciła połowę – 
usłyszeliśmy.

Czy jednak sklepowe opłatki są 
poświęcone? Dla katolików ta sprawa 
jest niezwykle istotna. 

- Trudno mi powiedzieć, czy opłatki 
są święcone. Ale chyba tak - mówi 
sprzedawczyni. - Z drugiej strony przy-
bywa klientów, których absolutnie nie 
interesują takie sprawy. Dla nich opłatki 
mogą być niepoświęcone. 

W innym sklepie w centrum miasta 
również można kupić opłatki. Ponow-
nie dowiadujemy się, że dla znacznej 
liczby klientów opłatki mogą być 
świeckie. 

- Mieszkańcy kupują u nas opłatki 
i tacy klienci raczej nie pytają o to, 
czy zostały poświęcone – mówi 
kolejna sprzedawczyni dla której 
temat opłatków jest wyraźnie nie 
na rękę. 

Opłatki sklepowe można w mieście 
nabyć bez problemu. Sprzedają się na 
równi z bombkami i innymi bożona-
rodzeniowymi gadżetami.

W kolejnym punkcie dowiadujemy 
się, że dużym powodzeniem jako pre-
zent pod choinkę cieszą się w tym roku 
miniaturowe szopki.

- Ich cena jest zróżnicowana, od 30 
zł do ponad 100 zł – mówi Wiesława 
Hańczak, właścicielka sklepu. - Ozor-
kowianie chętnie kupują u  mnie rów-
nież polskie bombki, które są ręcznie 
zdobione. Co do opłatków, to owszem 
mam je w ofercie. Moim zdaniem są 
poświęcone, ponieważ są od sióstr z 
Częstochowy.  

w mieście ma ByĆ BezpieczNiej 

Komendant stawia na piesze patrole i monitoring 
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Wszystkim mieszkañcom powiatów: zgierskiego,
³êczyckiego, poddêbickiego

Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

obfitości Łask Bożych, 
wiary, i nadziei 
na każdy dzień 

życzy 

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

Teresa Arwaj ostro 
krytykuje drogow-

ców, którzy remontowali ul. 
Staszica. Podczas prac robot-
nicy zniszczyli teren przed 
domem ozorkowianki. Do dziś 
leżą wykopane z ziemi płyty, 
które skutecznie przeszkadzają 
chociażby w przyjęciu opału 
na zimę. 

- Okienko piwnicy, przez które 
wrzucany jest węgiel, znajduje się 
akurat na wprost tych płyt. Trud-
no jest teraz przerzucać węgiel 
do piwnicy. Teren jest nierówny, 
łatwo się przewrócić i zrobić 
sobie krzywdę. Mam już swoje 
lata i te dodatkowe utrudnienia 
są dla mnie bardzo obciążające – 
słyszymy.

Pani Teresa poszła do magi-

stratu poskarżyć się na robot-
ników.

- Powiedziałam burmistrzowi o 
problemie. Zaszokowało mnie to, 
że robotnicy od tak dopuścili się 
dewastacji, a następnie zapropo-
nowali uporządkowanie terenu, 
ale za opłatą. To bezczelność – nie 
ukrywa zdenerwowania T. Arwaj. 

Czy magistrat pomoże załama-
nej kobiecie?

„Urząd miasta zlecił wykonaw-
cy uporządkowanie i utwardzenie 
terenu. Wykonawca zapewnia, że 
zrobi to do końca roku” - czytamy 
w odpowiedzi. 

W ramach przebudowy ulic 
Sikorskiego i Staszica ułożono 
nowe chodniki i wjazdy do posesji 
z kostki brukowej, zbudowano 
nowe krawężniki, ścieżki rowero-

we i przejścia dla pieszych. Na obu 
ulicach i zlokalizowanych przy 
nich parkingach pojawiła się nowa 
asfaltowa nawierzchnia. Koszt tej 
inwestycji to blisko 1 mln 200 tys. 
zł, na jej realizację miasto otrzyma-
ło dofi nansowanie w wysokości 
50% z budżetu państwa.

Zakończony jest też remont 
kolejnych ulic „Owocowego osie-
dla”; Wiśniowej i Czereśniowej. 
Obejmował budowę betonowych 
krawężników, chodników o sze-
rokości 1,50 m z kostki brukowej, 
wjazdów do posesji, także z kostki 
brukowej, budowę kanału desz-
czowego i odwodnienia ulicy, 
przebudowę skrzyżowania ul. 
Wiśniowej i Malinowej oraz po-
łożenie asfaltowej nawierzchni. 
Koszt inwestycji to 330 tys. zł.

Mieszkanka w sprawie 
dewastacji poszła do burmistrza

Ozorków 

Pani Teresa pokazuje zniszczony plac przed domem
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Gm. Parzęczew

życzenia

życzenia

ogłoszenie

życzenia

Grażyna K., 
mieszkanka 

Chociszewa, zadzwoniła do redak-
cji w sprawie listu informującego 
o potrzebie zapłaty za wpis do 
ogólnopolskiego rejestru przed-
siębiorców. Taki rejestr jednak 
nie istnieje. W ten sposób pró-
buje się wyłudzić pieniądze 
od przedsiębiorców, którzy 
właśnie zaczynają działalność. 

- List wygląda profesjonal-
nie. Jest podany termin do 
kiedy należy wpłacić pienią-
dze. Zostałam też poinformo-
wana, że brak wpłaty spowo-
duje to, iż moja działalność 
gospodarcza nie zostanie 
wpisana do Centralnego 
Rejestru Działalności Gospo-
darczych i Firm – mówi pani 
Grażyna. - Przyznam, że trochę 
się przestraszyłam. Poszłam do 
urzędu gminy w Parzęczewie, 
aby zapytać czy faktycznie muszę 

przelać pieniądze. Usłyszałam, że 
mam tego nie robić. 

Oszuści wykorzystują to, że osoby 
dopiero zaczynające biznes są mało zo-
rientowane w kwestiach formalnych. 

Ponadto przesyłka jest sprytnie opisa-
na - tak by nie można było jej autorom 
zarzucić oszustwa. Jest w niej mowa o 
tym, że należy zapłacić “fakultatywną 

opłatę rejestracyjną w wysokości 290 
zł”, i to w terminie nieprzekraczalnym 
do 30 czerwca. Fakultatywna, a więc 
dobrowolna. Jest też informacja o tym, 
że brak wpłaty spowoduje “zmiany 

opisane w regulaminie CRDGiF”. 
Co mówi ten regulamin, nie wia-
domo, a to może wprowadzić w 
popłoch potencjalną ofiarę. 

Naciągacze działają pod róż-
nymi nazwami: Ogólnopolska 
Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw 
(OEFiP), Centralna Ewidencja 
Działalności Gospodarczych i 
Firm (CEDGiF), Centralny Rejestr 
Płatników itp. Teraz ujawnili się 
pod kolejną łudząco podobną 
nazwą: Centralny Rejestr Działal-
ności Gospodarczych i Firm.

Jedynym rządowym spisem 
przedsiębiorców będących oso-

bami fizycznymi jest Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Wpis do tej 
bazy jest bezpłatny. 

Tak oszukują przedsiębiorcówBETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W OZORKOWIE 
Jak co roku harcerze z ozorkowskiego hufca ZHP przekazują przed świętami 
Bożego Narodzenia Betlejemskie Światełko Pokoju. 14 grudnia pojawili się 
m. in. w Urzędzie Miejskim, by podarować je burmistrzowi Jackowi Sosze.
W tym roku hasło przekazywania Betlejemskiego Światła, które symbolizuje 
pokój, miłość, wiarę i nadzieję, brzmi: „Odważnie twórzmy pokój”.
Druhowie z Ozorkowa, po odebraniu Światełka w Bazylice Archikatedralnej w 
Łodzi, przekazują je dalej urzędom, szkołom, zakładom pracy, instytucjom i 
organizacjom w mieście. Burmistrzowi przekazali Światełko: harcmistrz Halina 
Janczak, podharcmistrz Stanisław Chmieliński oraz druhny Julita Klimczak 
i Paulina Sobczyńska.
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Jednodniowa dieta po świątecz-
nym przejedzeniu ma za zada-
nie złagodzić skutki folgowania 
łakomstwu. Często już w czasie 
Wigilii odczuwasz świąteczne 
przejedzenie, a przed tobą jeszcze 
dwa dni przy suto zastawionych 
stołach. Nic więc dziwnego, że na-
stępnego dnia cierpimy: wzdęcia, 
bóle żołądka, nudności, migrena. 
Naprawdę skutki przejedzenia 
mogą być dokuczliwe. A przecież 
w święta nikt nie chce korzystać z 
porady lekarza.

Zasady diety:
- Przez cały dzień pij dużo wody 
mineralnej. Woda pomaga wątrobie 
oczyszczać organizm z toksycznych 
związków. Ponadto przyspiesza tra-
wienie i dostarcza organizmowi sodu 

i magnezu. W ciągu dnia pij napar 
z mięty, która łagodząco, a wręcz 
znieczulająco wpływa na układ po-
karmowy. Można wypić 2-3 szklanki. 
Im więcej płynów tego dnia, tym lepiej.
- Na śniadanie gotuj kaszę jaglaną 
z jednym daktylem. Po ugotowaniu 
można dodać pół łyżeczki masła 
lub łyżeczkę oliwy. Kasza jaglana ma 
działanie detoksykujące i sprawia, że 
wszystkie „odpady”, które zatruwają 
nam organizm zostaną szybciej usu-
nięte. Możemy do niej dodać suro-
wego banana (zwłaszcza jeśli dokucza 
nam ból głowy), gdyż banany są praw-
dziwą bombą magnezowo-potasową. 
- Zamiast obiadu – popijaj do woli 
barszcz czerwony, czysty, ale z dużą 
ilością czosnku. Po zjedzeniu większej 
niż zwykle ilości mięsa, tłustych sosów, 
słodyczy i wypitym alkohol, najczę-

ściej mamy zaburzoną równowagę 
kwasowo-zasadową w organizmie. 
Buraki mają działanie odkwaszające, 
a czosnek dodatkowo obniża poziom 
tłuszczu i cholesterolu we krwi. 
- Do barszczu koniecznie podaj go-
towane ziemniaki z rozmarynem, 
ponieważ to zioło stymuluje wątrobę i 
przyspiesza trawienie. Natomiast ziem-
niaki są niezastąpionym lekarstwem 
na żołądek, łagodzą podrażnienia 
jego błony śluzowej, wprowadzają, 
podobnie jak buraki, równowagę 
kwasowo-zasadową w organizmie. 
- Tym razem na kolację najlepsze bę-
dzie gotowane jajko. Dzięki zawartej 
w nim cysteinie pomaga oczyścić się 
wątrobie, wpływa również stymulująco 
na pracę przewodu pokarmowego. 
Jajko zagryzaj kilkoma korniszonami, 
przyspieszającymi trawienie. 

MASECZKA NAWILżAJąCA 
Z MIODU
Składniki:

miód, tłuste mleko.
Maseczka idealnie sprawdzi się w 
pielęgnacji skóry twarzy. Warto mieć 
na uwadze, że nie każda skóra dobrze 
reaguje na kosmetyki z miodu i może 
wystąpić objaw alergii. Na początku naj-
lepiej przetestować kosmetyk na małym 
kawałku skóry twarzy. Maseczkę należy 
wykonać z miodu i tłustego mleka. Do-
kładnie mieszając składniki powinniśmy 
uzyskać na tyle gęstą konsystencję, że 
bez trudu utrzyma się na twarzy, szyi i 
dekolcie. Po 15 minutach od nałożenia 
mazi, trzeba dokładnie umyć skórę 
letnią wodą. Dodając do maseczki odro-
binę maku lub cukru, a nawet garstkę 
rozdrobnionych migdałów, uzyskamy 
doskonały peeling.

jedNodNiowa dieta po świąteczNym przejedzeNiU

Woda działa oczyszczająco

Świąteczne kosmetyki przygotujesz 
z produktów spożywczych, których 
używasz w kuchni. Jaja, mleko, mak 
i miód są doskonałymi składnikami 
maseczek i peelingów. Pomyśl, ile 
dobrego twojej skórze może dać 
kosmetyk z naturalnych składni-
ków, które odżywiają ją również od 
środka. Przepisy są na tyle proste, 
że z łatwością wykonasz je w domu 
i podarujesz bliskim w świątecznym 
prezencie.

Świąteczne kosmetyki naturalne 
możesz zrobić z produktów, których 
używasz w kuchni podczas przygoto-
wań do Bożego Narodzenia. Zamiast 
wyrzucać resztki warzyw, owoców i 
przypraw możesz przyrządzić dosko-
nałe maseczki, peelingi, aromatyczne 
kąpiele i masła nawilżające. Stwórz w 
domu własną manufakturę kosme-
tyczną i przekonaj się, że to, co służy 
twojemu organizmowi, służy również 
skórze.

PEELING Z MAKU
Składniki:

bezzapachowy krem nawilża-
jący lub śmietana, 

mak, 
cynamon. 

Jako bazy można użyć ulubio-
nego gęstego kremu, balsamu 
nawilżającego lub gęstej śmie-
tany. Do bazy należy dosypać 
maku, aby mazidło przybrało 
gęstą konsystencję. Najlepiej 
znaleźć złoty środek w propor-
cjach - maku nie może być zbyt 
dużo, ale peeling musi być gęsty. 
Mamy uzyskać efekt delikatne-
go ścierania, nie podrażnienia 
skóry. Do powstałej masy warto 
dodać małą łyżeczkę cynamonu, 
dzięki czemu uzyskamy piękny 
i świąteczny zapach. Peeling 
doskonale sprawdza się w pie-
lęgnacji dłoni i stóp oraz całego 
ciała. Poziom ścieralności zależy 
głównie od ilości maku i kon-
systencji peelingu.

PEELING Z żóŁTKIEM
Składniki:

żółtko jaja, 
oliwa z oliwek, 

miód, 
cukier biały lub trzcinowy. 

Żółtko razem z łyżeczką oliwy z 
oliwek i miodem należy utrzeć, 
a następnie dodać cukier biały 
lub trzcinowy. Jeśli konsystencja 
mazidła jest zbyt gęsta, można 
dodać odrobinę oliwy lub soku z 
cytryny. Scrub stosować na całe 
ciało. Warto pamiętać o tym, że 
peeling można użyć tylko raz, 
ponieważ żółtko w nim zawarte 
szybko traci termin przydatności.

MASECZKA Z TWAROGU NA 
DEKOLT I BIUST

Składniki:
garść pokrojonej natki pietruszki, 

6 łyżek tłustego twarogu. 
Wymieszaj składniki tak, aby stwo-
rzyć jednolitą papkę. Nałóż miksturę 
na oczyszczoną skórę dekoltu i pier-
si, po czym pozostaw ją na 20 minut. 
Następnie zmywaj maseczkę ciepłą 
wodą. Na koniec nałóż nawilżający 
balsam. Dla uzyskania widocznych 
efektów zalecana jest intensywna 
kuracja. Stosuj maseczkę 3-4 razy 
w tygodniu.

MASECZKA NA WŁOSY Z PIWA I RUMU 
Składniki:

ciemne piwo, 
rum, 

sok z cytryny. 
Pół szklanki ciemnego piwa wymieszać z łyżką rumu i nałożyć na włosy. 
Po 20 minutach należy zmyć maseczkę ciepłą wodą używając do tego 
soku z cytryny. Maseczka z rumu i z piwa pomoże szczególnie w pro-
blemach z porostem włosów.

TONIK Z LIŚCI LAUROWYCH
Składniki:

liście laurowe, 
wrzątek. 

Liście laurowe (1-2 listki) zalać szklan-
ką wrzątku i po wystygnięciu przelać 
do słoiczka lub szklanej buteleczki. 
Tonik nadaje się do użytku przez ok. 
3 dni. Przemywanie twarzy tonikiem 
pomoże wysuszyć krostki i pryszcze. 
Nie jest polecany dla suchej skóry.

Kosmetyki świąteczne prosto 
z kuchni. Przepisy na 

kosmetyki z produktów 
świątecznych
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  UL. SIENKIEWICZA 31, 99-100 ŁĘCZYCA, ( 24 721-29-14, FAX 024 721-32-78 

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym.
K-Flex Sp. z o. o. 
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: m.lukasik@k-fl ex.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie, umiejętność 
obsługi komputera, znajomość 
branży rolniczej, umiejętność obsługi 
programu mag. prawo jazdy kat. 
B, znajomość języka angielskiego 
na poziomie podstawowym, 
znajomość technik sprzedaży 
maszyn rolniczych, ciągników.
PHU ZIMEX 
Halina Zimoch
Leszcze 29
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-43-83

Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
konieczne doświadczenie w 
zawodzie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667461520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
w kierunku lakiernictwa 
samochodowego, umiejętność 
pracy w zespole, prawo jazdy 
kat. B, doświadczenie z lakierami 
ekologicznymi (wodnymi), mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Fryzjer
Wykształcenie w kierunku 
fryzjerstwa, konieczne 
doświadczenie.
Salon Fryzjerski Henryka Józwiak
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Brukarz
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność przygotowywania 
podłoża i układania kostki.
Zakład Remontowo-Budowlany 
“AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały 16
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017

Ekspedient/ka
Wykształcenie średnie, książeczka 
sanitarno-epidemiologiczna, 
badania lekarskie.
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
ul. Główna 23
95-001 Gieczno
tel. 516 092 994
Praca w Giecznie lub Oszkowicach

Kucharz
Książeczka sanepid, mile widziane 
doświadczenie.
“AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 498
Praca w Restauracji KFC Chrząstów 
Stary

Piekarz-cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku chleba i bułek.
P.P.H.U.M.A.K.S. Krzysztof 
Zimnowłocki
ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
tel. 608 028 369
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Robotnik budowlany
Umiejętność wykonywania zawodu, 
wymagane doświadczenie.
Usługi Remontowo-Budowlane 
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Brzostek
tel. 602 584 680

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków. HTL-STREFA 
oferuje przyuczenie pracownika, 
zapewniamy bezpłatne szkolenia 
ułatwiające rozpoczęcie pracy.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków

tel. 24 721 92 91
Praca w Łęczycy.

Kierowca kat. C+E w transporcie 
krajowym
Prawo jazdy kat. C+E, badania 
lekarskie, badania psychologiczne, 
karta do tachografu, kurs na 
przewóz rzeczy, mile widziane 
doświadczenie.
P.H.P.U MIRATRANS 
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38
Praca na terenie kraju.

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
P.H.P.U MIRATRANS 
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38
Praca na terenie Europy
Mechanik
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
wymagane doświadczenie w 
zawodzie.
PHU “ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609225363 lub 609223040

Kierowca samochodu 
ciężarowego kat. C+E
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 

OGŁOSZENIA DROBNE

reklamareklama

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wydzierżawi 

lokal o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 

(przy sklepie „Kasia”).  
Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Ładne mieszkanko 
po remoncie, umeblowane,  

52 m², II piętro Ozorków 
– sprzedam. 

Tel.:  605-130-059

Chętnie podejmę pracę 
w sklepie odzieżowym  

(doświadczenie 
handlowe) na pół etatu 
Ozorków lub Łęczyca, 

posiadam świadczenie 
emerytalne. 

Tel.: 605-130-059

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 
36,1 m², IV piętro. Centralne 

ogrzewanie. Niski czynsz. 
Tel.: 606-887-480

Sprzedam tanio bagażnik 
dachowy do VW T-4 

(przedłużony). 
Tel.: 512-021-022

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 
1zł/szt. – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, 
atest, homologacja – 

sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam: IMADŁO – 16 cm, 
b. dobre, na stole 75 x 50 cm, 

wys. 50 cm oraz 
Pralkę Frania 35 l. 
Tel.: 500-336-322 

jazdy kat. C+E, kurs na przewóz 
rzeczy.
Giełda Rolna “ZOLA” Sp. j. 
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Pracownik produkcji
Chęć do pracy.
Fenix Poland Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel. 504 246 424

ogłoszenie
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ogłoszenie

W bardzo dobrej obsadzie od-
były się tradycyjnie rozgrywane 
w grudniu Halowe Mistrzostwa 
Gimnazjum Łęczyca w Lekkiej 
Atletyce.W zawodach wystarto-
wało około 120 zawodników w 
tym czterdziestoosobowa repre-
zentacja Zespołu Szkół Sporto-
wych z Aleksandrowa Łódzkiego. 
Poziom sportowy był najwyższy 
w historii tej imprezy, gdyż za-
prezentowała się ścisła czołówka 
młodzików województwa łódz-
kiego, w tym wielu medalistów 
Mistrzostw Polski.

Zmagania młodych lekkoatletów 
odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych. Klasy pierwsze gim-
nazjum (grupa młodsza) i klasy 
drugie i trzecie (grupa starsza). 
Kilku uczestników wykazało dużą 
wszechstronność zdobywając me-
dale w dwóch konkurencjach. Na 
szczególne słowa uznania zasłużyła 
sobie reprezentantka Łęczycy w 
kategorii starszej Martyna Tomes, 
która zwyciężyła osiągając świetne 

rezultaty w biegu na 35 m przez 
płotki i skoku w dal. Złoty medal w 
biegu na 600 m zdobyła uczennica 
z Ozorkowa Nejman Julia. Zajęła 
także trzecie miejsce w skoku w 
dal. Srebrne medale w biegu na 
35 m przez płotki i 35 m płaskie 
przypadły w udziale Annie An-
drysiak z Łęczycy. Bardzo dobrze 
zaprezentował się uczeń Gimna-
zjum w Grabowie zdobywając tytuł 
mistrzowski w biegu płotkarski i 
srebrny medal w biegu płaskim 35 
m. Szymon Kłosiński (Daszyna) był 
najlepszy w pchnięciu kulą i trzeci 
w biegu na 10000 m. Jakub Stani-
szewski z Łęczycy zajął dwa drugie 
miejsca (35 m przez płotki i 35 m). W 
grupie młodszej wysoką formę za-
prezentowała łęczycanka Zuzanna 
Kowalska zwyciężając w skoku w 
dal i zajmując drugie miejsce w bie-
gu na 35 m przez płotki. Nikodem 
Szewczyk z Aleksandrowa zdobył 
dwa tytuły w grupie młodszej (35 
m przez płotki i 35 m).

(and)

W sobotę, 10 grudnia, po nie-
mal całorocznych zmaganiach 
na dwóch najnowocześniej-
szych obiektach wielkopolski, 
w Poznaniu oraz w pobliskim 
Puszczykowie, dobiegły koń-
ca zmagania najmłodszych 
adeptów spod znaku Tenis 
10, Programu PZT oraz Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
w Warszawie. Ogólnopolski 
cykl turniejów Tenis 10, któ-
remu patronuje Nr 3 świato-
wego rankingu - Agnieszka 
Radwańska był w tym roku 
największym przedsięwzię-
ciem dla młodych tenisistów 
w Polsce. 

W weekend 10 - 11 grudnia 
dzieci z całej Polski zjechały 
się do Puszczykowa, aby zagrać 
ostatnie zawody i powalczyć 
o najlepszy końcowy ranking. 
W całym 2 dniowym turnieju 
wzięło udział ponad 100 za-
wodników.  Lider klasyfikacji 
Oliwer Miśkiewicz z Łęczycy 
zagrał jak na młodego mi-

strza przystało. Jego  prawa 
ręka siała prawdziwy postrach 
wśród kolejnych przeciwników. 
Przez mecze eliminacyjne prze-
szedł jak burza, a liczbę asów 
serwisowych, które osiągały 
ok. 100km/h, trudno zliczyć. 
Dopiero w finale stoczył wy-
równany pojedynek z Oliwią 
Sybicką, wiceliderką cyklu, 
wspaniałą 7,5 - letnią dziew-
czynką z Rzeszowa. Oliwer 
wygrywa mecz finałowy i tym 
samym zostaje zwycięzcą całej 
rocznej imprezy i jednym z naj-
lepszych młodych tenisistów w 
Polsce. W nagrodę oprócz pięk-
nego pucharu otrzymał roczny 
kontrakt sprzętowy od Babolat 
Polska, wart kilka tysięcy zł. 

W cyklu grały jeszcze dwie 
młodsze dziewczynki: 6-letnia 
Nadia Jasińska z SP-4, która 
zajęła wysokie 11 miejsce, oraz 
Oliwia Gibowska - 50 na ok. 
70 sklasyfikowanych dzieci z 
całej Polski.

(MMKT Łęczyca)

W hali sportowej od-
był się Turniej Siat-

kówki Męskiej Szkół Ponadpod-
stawowych o Puchar Burmistrza 
Miasta Ozorkowa Jacka Sochy.

W turnieju uczestniczyły repre-
zentacje Gimnazjum nr 1, Zespołu 
Szkół Zawodowych, Liceum Ogól-
nokształcącego nr 1.

Najlepsi okazali się siatkarze z LO, 
drugie miejsce zajęli gimnazjaliści, 
natomiast trzecie – zawodnicy z 
ZSZ.

Wszystkie reprezentacje otrzy-
mały puchary z rąk burmistrza 
Jacka Sochy.

Siatkarski turniej 
Ozorków 

sukces ucznia z łęczycyOtwarte Halowe Mistrzostwa 
Gimnazjum Łęczyca w Lekkiej Atletyce
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parzysta liczba osóbświęty mikołajjemioła na szczęście

Dawniej jemioła uważana była za roślinę świętą - przy-
pisywano jej magiczne właściwości. Wierzono, że je-
mioła ochroni dom przed złymi mocami i zapobiegnie 
nieszczęściom, a sprowadzi powodzenie i bogactwo. 
Jemiołę wieszano w domu nad wejściem, pod sufi tem 
lub nad stołem.
W dzisiejszych czasach jemiołę wiesza się w domu na 
Boże Narodzenie na szczęście. Jednym z popularnych 
bożonarodzeniowych zwyczajów jest całowanie się pod 
jemiołą zawieszaną u powały. Ważne, by wiszące gałązki 
miały wiele owoców. Zasuszoną gałązkę jemioły należy 
przechować w domu do następnych świąt Bożego Naro-
dzenia - gwarantuje to działanie przez cały rok magicznej 
mocy ziela.

Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wziął św. Mikołaj? 
Okazuje się, że wcale nie z Laponii. Prawdziwy Święty 
Mikołaj mieszkał w Turcji, gdzie był biskupem miasta Miry 
na początku IV wieku. To Holendrzy jako pierwsi uczynili 
go dawcą bożonarodzeniowych prezentów. Holenderscy 
osadnicy „sprowadzili” go do Ameryki, gdzie w końcu stał 
się znany jako Santa Claus. Dzięki sprawnej promocji ko-
mercyjny staruszek z brodą zastąpił tradycyjny wizerunek 
Świętego Mikołaja biskupa. Dziś św. Mikołaj kojarzony jest 
jedynie ze świątecznymi prezentami.

Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała 
parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość uczest-
ników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. 
Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój 
początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako 13 
biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość bie-
siadników była nieparzysta, wówczas w bogatszych 
lub szlacheckich domach zapraszano do stołu kogoś 
ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka.
Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. We-
dług wieku dlatego, aby „w takiej kolejności schodzić z 
tego świata”, a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o 
najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, rozpo-
czynała wieczerze. 

ciekawie i Na wesoło
Wakacje 
przez cały 
rok, tylko 
Wigilia 
pracująca

W oczekiwaniu 
na prezent

Mikołaju, 
czekam tu 
na ciebie

Który, to mówił, 
że „mikołaj nie 

istnieje”?!


