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DAMSKI BOKSER. SiOStRY SĄ 
Bite PRZeZ BRata, BYŁeGO 
ZawODOweGO ŻOŁnieRZa

POD ŁęCZYCĄ 
nie BęDZie 
KOntROweRSYJneJ 
inweStYCJi

Wielkanoc 
droższa
niż rok 
temu

GRuZ na CmentaRZu!ŁĘCZYC
A

- Tak dalej nie może być – mówią Piotr Jan-kowski i Włodzimierz Wiśniewski, którzy w sprawie zwiezionego gruzu i piachu na pola przy osiedlu Waliszew powiadomili redakcję. Mieszkańcy przypominają – bo niewielu o tym wie – że w tym miejscu jest stare cmentarzy-sko a w ziemi jest jeszcze ponad 200 ludzkich szkieletów. 
więcej str. 5radni 

krytykują 
BurMistrza

Wesołych Świąt Wielkanocnych 

następny numer 
ukaże się 24 kwietnia

Życzy Redakcja
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życzenia

życzenia

Łęczyca

Łęczyca

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych

życzymy wszelkiej 
pomyślności,

wiosennego nastroju 
i pogody ducha.

Niech Zmartwychwstały 
Jezus napełni serca

miłością i pokojem, doda siły 
do pokonywania życiowych 

trudności.
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza

Zastępca Burmistrza 
Miasta Łęczyca

Andrzej Rokicki

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
Mieszkańcom Ziemi Łęczyckiej, aby przyniosły 

one radość, pokój, wzajemną życzliwość, 
oraz  atmosferę serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Biniewicz

Starosta Łęczycki
Wojciech Zdziarski

Zenon Czekalski
-  Czy więcej trzeba wydać w tym 
roku niż w ubiegłym? Tak, to się 
zauważa w portfelu. Produkty tzw. 
wielkanocne zawsze drożeją. W 
mojej ocenie jest to normalne zja-
wisko wolnego rynku, zwiększa się 
popyt to i cena rośnie. Nie oznacza 
to jednak, że ludzie nie kupią mięsa 
czy jajek. W moim domu święta są 
już tradycyjnie bardzo rodzinne. 
Jest to szczególna okazja do spo-
tkania z najbliższymi. Dlatego też 
zakupów musimy zrobić znacznie 
więcej niż na co dzień.

Anna Raj
- Moim zdaniem najważniejsze pod-
czas świąt są spotkania z rodziną. 
Jasne, że zwykle odbywają się one 
przy suto zastawionym stole. Przed  
świętami wszyscy kupują, często aż 
za dużo produktów. Chyba już każdy 
przyzwyczaił się, że na święta wydaje 
więcej pieniędzy i dlatego w ferworze 
zakupów może mniej uwagi zwraca 
się na ceny. Istotny w całej sprawie 
jest fakt, że oprócz cen wielu pro-
duktów wzrosły też wynagrodzenia, 
więc chyba podwyżki cen żywności 
aż tak nie odczujemy.

Jadwiga Stankowska
- Trudno jest mi zająć konkretne 
stanowisko w sprawie, gdyż trady-
cyjnie już wyjeżdżamy na święta do 
bardzo urokliwego miejsca. Dzięki 
temu omijają nas świąteczne zaku-
py. I całe szczęście. Zamiast wyda-
wać pieniądze na zdecydowanie za 
duże ilości jedzenia, lepiej zapłacić 
za przyjemny wyjazd z rodziną. 
Uważam, że przygotowanie świąt w 
domu zabiera bardzo dużo czasu i 
siły. Później człowiek jest zmęczony 
i nie cieszy się z tego wyjątkowego 
czasu. 

 Anna Pągowska
- Wszystko ciągle drożeje, więc 
tak naprawdę trudno powiedzieć 
ile konkretnie poszła w górę cena 
jajek czy białej kiełbasy. Do mnie na 
święta przyjadą bliscy, więc muszę 
zrobić spore zakupy, żeby przygo-
tować świąteczne smakołyki. Praw-
da jest taka, że człowiek biega po 
sklepach kupując różne produkty 
i tak naprawdę nie patrzy aż tak 
dokładnie na ceny. Zaglądając do 
portfela mogę jednak powiedzieć, 
że na pewno jest drożej.

Czesław Stolarczyk
- Szczerze mówiąc, to nie za 
bardzo uczestniczę w zakupach 
świątecznych. Moja rola sprowa-
dza się głównie do przyniesienia 
cięższych zakupów. Trudno jest 
mi ocenić, ile wydamy na przy-
słowiowe świąteczne śniadanie, 
tymi sprawami zajmuje się moja 
córka. Nie wiem o ile mogły 
zdrożeć świąteczne produkty, ale 
podejrzewam, że ceny na pewno 
poszły choć trochę w górę. Przed 
świętami to chyba już norma.

rePorter Pyta: czy na wielkanoc wydamy więcej niż rok temu?

Miały powstać apar-
tamenty „Przy Orle” a 

będzie budynek handlowy. Ruszyły 
pierwsze prace ziemne na prywat-
nym terenie przy pl. Kościuszki. 

Nad projektem pracował architekt 
z Łęczycy.

- Będzie to dwukondygnacyjny 
budynek handlowy. Wnętrze jest 
podzielone na kilka osobnych 
pomieszczeń, więc nie mówimy o 
powstaniu kolejnego marketu. Pro-
jekt jest dostosowany do pobliskiej 
architektury, w stylu łęczyckich 
kamienic na placu T. Kościuszki 
– słyszymy od architekta. - Może 
nieco przypominać dawny budynek 
starostwa, który stał w tym miejscu, 
budowa na pewno jest kontynuacją 
użytkowej funkcji tego terenu. 
Nie będzie pustego placu a nowy 

Skargę na działalność wójta gminy 
Grabów złożyło Stowarzyszenie na 
rzecz Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych LABOR z Chorek, zarzucając 
włodarzowi brak współpracy z 
organizacją pozarządową.

- Do stycznia współpraca z władzą 
gminy układała się poprawnie - ko-
mentuje Anna Chmielecka, prezes 
stowarzyszenia. - Niestety w styczniu, 

mimo poczynionych ustaleń wójt nie 
dotrzymał umowy i odmówił pomo-
cy finansowej na pokrycie kosztów 
transportu, jak również  wypowiedział 
umowę użyczenia nam lokalu.

W tej sytuacji zaistniało realne zagro-
żenie co do dalszej realizacji programu.

- Z prośbą o interwencję zwróciliśmy 
się do rady gminy. Radni uznali nasze 
potrzeby za słuszne i przeznaczyli w 

budżecie kwotę 5000 zł na sfinansowa-
nie kosztów transportu - mówi Michał 
Olszewski, członek stowarzyszenia. 
-  Do tej pory, mimo decyzji rady tych 
pieniędzy nie otrzymaliśmy.

Niestety nie dowiedzieliśmy się od 
wójta, czy wypowiedzenie użyczenia 
lokalu zostanie wycofane a gmina 
zapłaci fakturę za transport żywności.

(mku)

Konsumenci bardziej 
niż sprzedawcy zauwa-

żają podwyżkę cen produktów spo-
żywczych. Niektórzy mówią wprost, 
że przed świętami zawsze jest drożej, 
bo ludzie i tak muszą zrobić zakupy. 
Ile w tym roku wydamy na typowo 
świąteczne produkty?

- Ceny najpopularniejszych mięs 
kupowanych na święta są zbliżone do 
tych z ub. roku. Schab, w zależności czy 
z kością, czy bez waha się od 16,00 do 
19,00 zł, żeberka – 14,99 zł, filet z kurcza-
ka – 15,00 zł za kilogram. Biała kiełbasa 
kosztuje 17,90 zł/kg. W porównaniu 

z ubiegłym ro-
kiem tro-
chę więcej 
t r z e b a 
zapłacić 
za białą 
kiełbasę 
bez kon-
serwantów - mówi Aleksandra An-
drzejczak ze sklepu mięsnego w 
Łęczycy. 

Biała kiełbasa nie jest tania, ale bez 
niej nie ma świątecznego śniadania, 
ani święconki. Podobnie jest z jajkami. 
Nie ważne ile będą kosztować, każdy 
je kupi. 

Przedświąteczny ruch widać nie 
tylko w sklepach mięsnych. Mimo 
deszczowej aury wielu klientów przy-
chodzi na targ. Tutaj produktem chyba 
teraz najważniejszym są smaczne, 
wiejskie jajka. Te, w porównaniu z 
rokiem ubiegłym zdrożały o około 10 
groszy za sztukę. 

- Żeby sprzedawać dobre jajko, trzeba 

skarga na wójta zasadna

Apartamentowca nie będzie

Teren pod budowę jest już 
zagrodzony

budynek wpisany w krajobraz tej 
części miasta.

Właściciel terenu zdecydował się 
na zmianę pierwotnej koncepcji. Na 
apartamenty, które według wstęp-
nych planów miały powstać do 2009 
r., po prostu nie było chętnych, stąd 
pomysł na budynek handlowy.

(zz)

na święta wydamy więcej 
niż rok temu

karmić kury dobrą paszą, a to kosztuje. 
Nic więc dziwnego, że cena jajek nieco 
wzrosła – tłumaczy Barbara Burska, 
sprzedająca jaja na targu. - Na brak 
klientów, zwłaszcza w okresie przed-
świątecznym nie mogę narzekać.

Zdrożały też m.in.: masło, olej, 
cukier, sól, papryka i pomidory. 
Na świątecznym stole nie może rów-
nież zabraknąć mazurka. Ile kosztuje 
kilogram tego świątecznego smako-
łyku?

- U nas, tak jak w roku ubiegłym, za 
kilogram tego ciasta klienci płacą 27,00 
zł - słyszymy od Karoliny Marciniak 
z cukierni w centrum miasta.

Zapytaliśmy mieszkańców Łęczycy, 
czy w tym roku wydadzą więcej pie-
niędzy na święta Wielkiejnocy. (patrz 
sonda)

(mku)

Biała kiełbasa jest na 
świątecznym stole bardzo 
ważnym produktem

Jajka w tym roku są droższe 

Mazurki 
mają taką 
sama cenę 
jak rok temu
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Skandaliczne zachowanie 
byłego żołnierza

Brat Bije siostry?!

życzenia

Łęczyca

Firma Marma Polskie Folie, pro-
ducent folii ogrodniczych, bu-
dowlanych i opakowaniowych 
planuje zainwestować duże pie-
niądze w zakład produkcyjny na 
terenie Łęczycy. Na początek fir-
ma zatrudniłaby około 50 osób, w 
dalszej perspektywie nawet około 
200. Dla Łęczycy to duża szansa. 
Firma postawiła jednak warunki.

Marma posiada w Łęczycy wła-
sny teren w wielkości 2,6 ha oraz 
duże hale magazynowe przy ul. 
Lotniczej. Jednym z warunków 
firmy jest kwestia uregulowania 
własności drogi prowadzącej do 

terenów firmy. Przypomnijmy, 
że problem ten istnieje od wielu 
lat. Przedstawiciele firm dzia-
łających przy ul. Lotniczej wie-
lokrotnie prowadzili z miastem 
rozmowy, by władze wykupiły 
drogę dojazdową i przejęły odpo-
wiedzialność za jej utrzymanie. 
Innym z warunków jest włącze-
nie terenów należących do Mar-
my do łęczyckiej podstrefy eko-
nomicznej. Nieoficjalnie mówi 
się, że uruchomienie produkcji 
w Łęczycy to inwestycja rzędu 
około 100 mln zł.

(zz)

Na pewno nie takie 
powinny być relacje 

między rodzeństwem. Z infor-
macji jakie uzyskaliśmy wynika, 
że rodzeństwo z Łęczycy – brat i 
trzy siostry są w sporym konflik-
cie. Kiedy dochodzi do przypad-
kowych spotkań brata z siostra-
mi na ulicy, mężczyzna nie może 
powstrzymać się od rękoczynów. 
Jedna z kobiet, którą na ulicy 
uderzył niedawno były żołnierz, 
jest w ciąży.

Dopiero pod koniec ubiegłego 
tygodnia policja rozpoczęła dzia-
łania w sprawie prześladowanych 
sióstr. Kiedy wcześniej kobiety 

były w tej sprawie w komendzie, 
poradzono im, żeby poszły do 
sądu. Nic dziwnego, że kobiety 
szukają pomocy wszędzie, gdzie 
tylko można. Do ostatnich pobić 
doszło przy markecie oraz w 
pobliżu magistratu, czyli w miej-
scach publicznych. Wynika z tego, 
że mężczyzna, który służył na 
misji w Afganistanie, nie boi się 
nikogo ani niczego. Kobiety oba-
wiają się więc, że każdorazowe 
wyjście z domu może skończyć 
się spotkaniem brata. Oprócz 
rękoczynów, pojawiają się też 
groźby i wyzwiska. 

Dlaczego na terenie miasta do-

MarMa zainwestuje 
w Łęczycy?

chodzi do scen jak z sensacyjne-
go filmu? Z naszych informacji 
wynika, że siostry nie wiedzą, 
co jest powodem agresywnego 
zachowania ich brata. Być może 
ustali to policyjne śledztwo. Oby 
efektem była większa powścią-
gliwość i opanowanie eks- mun-
durowego.

(zz)

Radni rozliczają burmistrza Rokickiego
Łęczyca Niemało kontrower-

sji i emocji wzbudził problem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na re-nowację zamku. Przetarg został nierozstrzygnięty z powodu braku chętnych. Czy to oznacza koniec szans na 20 milionowe dofinan-sowanie na odnowę łęczyckiego zabytku?
- W wyniku ostatniego przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlacze-go? - pytał radny Zenon Koperkie-wicz.
- Ile czasu zostało do złożenia wniosku? Jak to możliwe, aby w ciągu tygodnia opracować taki duży projekt? - dopytywał burmistrza A. 

Rokickiego radny Marcin Zasada. - Rozumiem, że wszystko jest już przygotowane. Przecież płacimy panu za pracę a pan zachowuje się nieodpowiednio. Jest pan gościem w tym mieście, proszę o tym nie zapominać. Może należałoby się zastanowić nad uchyleniem uchwały w sprawie zamku? Jest to duży ciężar dla budżetu miasta, zajmijmy się zaspokojeniem bieżących potrzeb.
- Przetargu nie rozstrzygnięto, ponieważ nikt się nie zgłosił, ale jesteśmy dobrej myśli. Już przygoto-wujemy następny przetarg - wyjaśnił burmistrz Andrzej Rokicki.
Ostateczny termin złożenia wnio-sku upływa 4 maja. Jest raczej mało 

realne, że do tego czasu zgłosi się firma, która zdąży opracować po-trzebną dokumentację. 
(mku)
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, 
pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech świąteczne dni upłyną

w miłej i rodzinnej atmosferze.

Przewodniczący 
Rady Gminy

Włodzimierz Starzyński

Wójt 
Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

Zieleń Miejska do tej 
pory nie miała szczęścia 

do dyrektorów. Częste zmiany na 
tym stanowisku na pewno nie służą 
dobrej atmosferze w zakładzie pracy. 
Czy wybrany w ubiegłym tygodniu 
nowy szef jednostki zostanie na 
stołku dłużej niż jego poprzednicy?

Komisja konkursowa spośród 
czterech kandydatów, którzy złożyli 
dokumenty aplikacyjne, wybrała 
Karola Niewiadomskiego. Nowy dy-
rektor wcześniej zarządzał Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komunalnej 
w Daszynie.

Przed Karolem Niewiadomski 
dyrektorami Zieleni Miejskiej byli 
m.in. Arkadiusz Podawczyk, Tade-
usz Arnold oraz Adam Kujawa.

(zz)

Studzienka telekomunikacyjna przy ul. Dworcowej 3 już od 
dawna prosi się o naprawę. W ostatnim czasie jest w jeszcze 

gorszym stanie. O wypadek nietrudno. Odsunięte i pokruszone beto-
nowe wieko odkrywa dużą dziurę, z której wystają przewody. 

(zz)

zieleń ma 
nowego 

(kolejnego) 
dyrektora

MoŻna wPaŚĆ

Gm. Łęczyca Takiego sce-
nariusza chyba 

nikt się nie spodziewał. Zakład 
w Lubieniu upadł jeszcze za-
nim zaczął funkcjonować. In-
westycja od początku budziła 
wiele kontrowersji. Nie obyło 
się bez protestów mieszkań-
ców obawiających się fetoru 
powstałego przy produkcji 
nawozów. Inwestycją zainte-
resowało się nawet CBA.

Zakład w Lubieniu miał pro-
dukować nawóz wapniowo
-organiczny z odpadów zwie-
rzęcych. Jego budowa została 
wstrzymana w 2014 roku. Od 
tego czasu narastały zobowiąza-
nia finansowe inwestora a puste 
mury niewybudowanej fabryki 
niszczały. Na początku grudnia 
budynek (niedokończona bu-
dowa), który przejął komornik, 
został wykupiony przez spółkę 
z Ozorkowa. Wpłacona już zo-
stała część pieniędzy, brakuje 
jeszcze ostatecznej decyzji sądu 
o przekazaniu aktu własności. 

W ub. czwartek komornik prze-
prowadził licytację pozostałego 
majątku zakładu. Wierzyciele 
inwestora mają nadzieję, że 
odzyskają swoje pieniądze. 
Wśród nich jest prezes firmy 
budowlanej.

- Dług wobec naszej firmy 
wynosi około 600 tys. zł. Ro-
botnicy nie dostali wynagro-
dzenia, firma poniosła straty. 
Tego już się nie cofnie,ale trzeba 
mieć nadzieję, że nie wszystko 
stracone. Wiem, że jest kolejny 
inwestor na poważnie zainte-
resowany tematem. Gdyby nie 
opieszałość łęczyckiego sądu, 
już od początku grudnia byłby 
prawnym właścicielem zakładu 
– mówi prezes firmy budowla-
nej, która pracowała w Lubieniu. 
- Na ten moment najważniejsze 
jest zabezpieczenie terenu, bo 
w sobotę plac opuściła ochro-
na. Złożę w tej sprawie drugie 
już zawiadomienie na policję. 
Bo dotychczasowy właściciel 
ma jeszcze cały czas obowią-

zek zabezpieczenia obiektu. 
Na terenie budowy jest wiele 
niebezpiecznych przedmiotów, 
są otwarte zbiorniki wodne. O 
tragedię nie trudno. Może też 
dochodzić do kradzieży.

O nieudanym biznesie rozma-
wialiśmy z inwestorem. Mówi 
o straconej szansie dla regionu, 
nieprzychylnych „partnerach” i 
straconych pieniądzach.

- Na upadek tej inwestycji zło-
żyło się bardzo wiele czynników. 
Zaczęło się od braku dalszego 
finansowania z banków, przez 
problem w urzędach, po donos do 
CBA. Sprawa została umorzona w 
czerwcu ub. roku, ale było już za 
późno. W tym miejscu jest utopio-
ne ponad 8 mln zł – usłyszeliśmy. 
- Według mnie wszystko było 
robione celowo. Ktoś po prostu 
chce to przejąć. A ja straciłem 10 
lat starań o innowacyjną fabrykę. 

Póki co nie wiadomo, jaki inny 
zakład powstanie w Lubieniu. 
Jest to jeszcze odległy temat.

(zz)

Majątek poszedł pod młotek

reklama reklama

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły mieszkańcom 

Gminy Daszyna każdego dnia

życzą
Przewodniczący Rady Gminy Daszyna

Marek Chwiałkowski z Radnymi

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera wraz z Pracownikami

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne 

życzenia, 
aby w czas Święta Paschy 

w Waszych sercach, 
rodzinach i domach 

zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja 

odradzającego się życia
Przewodniczący 

Rady Gminy Witonia
Jarosław Marciniak 

z Radnymi
Wójt Gminy Witonia 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą

Wójt Gminy 
Góra św. Małgorzaty 

Włodzimierz Frankowski

Przewodniczący Rady 
Gminy Góra św. Małgorzaty 

Przemysław Grabarczyk 
wraz z Radnymi
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Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas, w którym na nowo 
nabieramy nadziei na lepsze jutro, a wiara w zwycięstwo dobra nad 
złem kiełkuje w nas niczym zasiane wiosenną porą ziarno. 

Życzę Państwu, by Zmartwychwstały Chrystus dodawał sił na 
każdy dzień oraz niósł pokrzepienie w trudnych chwilach. Życzę 
również zdrowia, pogody ducha i energii, jaka rodzi się wraz 
z nadejściem wiosny.

Niech Święta Wielkiejnocy będą spędzone w gronie rodziny 
i przyjaciół, a czas odpoczynku wzbudzi nowe pomysły oraz da 
inspirację do działania.

Wszystkiego dobrego!

Senator RP
Przemysław Błaszczyk

życzenia

Samorządowe Ko-
legium Odwoław-

cze w Łodzi stwierdziło, że uchwała 
budżetowa rady gminy Grabów 
została podjęta z naruszeniem pra-
wa. Do 10 kwietnia rada powinna ją 
poprawić.

Podczas sesji nadzwyczajnej, wójt 
Tomasz Pietrzak i skarbniczka Iwona 
Mokrzycka- Lis przekonywali, że jeżeli 
nie zostaną wprowadzone korekty w 
styczniowej uchwale budżetowej, to 
przez najbliższy czas gmina nie będzie 
funkcjonować z powodu braku budże-
tu na bieżący rok. Radni dopytywali 
o zaplanowane inwestycje, które nie 
zostały uwzględnione w budżecie za-
proponowanym przez wójta. 

- Po dokonaniu korekty będziemy 
realizować  budowę dróg zgodnie z 

Wolne miejsce pracy 
w łęczyckiej straży 

miejskiej zostało już zajęte. Ko-
misja konkursowa wybrała, jej 
zdaniem, najlepszego kandydata 
spośród czterech chętnych.

Od początku marca w jednostce 
brakowało jednego funkcjonariusza, 
który wybrał pracę w policji zamiast 
w straży miejskiej. Ogłoszono kon-
kurs na wolne stanowisko. 

- Zgłosiło się czterech kandydatów. 
Dwóch nie spełniało wymogów 
formalnych. Komisja wybrała no-
wego funkcjonariusza. Wcześniej 
pracował już przez ponad rok w 
naszej jednostce jako pomoc admi-
nistracyjna. Zna podstawy pracy 
w straży miejskiej, obsługa monito-
ringu też nie powinna sprawić mu 
trudności – mówi Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej.

Po podpisaniu umowy nowy 
funkcjonariusz pojedzie na mie-
sięczne szkolenie, które zakończy się 
egzaminem. Początkujący strażnik 
miejski będzie miał najniższą kra-
jową brutto.

(zz)

Nowy strażnik 
miejski

Łęczyca

ŁęczycaGm. Grabów

kolejne utrudnieniaGmina bez budżetu
Ledwo co przywróco-
no przejazd  przez ul. 

Kilińskiego po ubiegłotygodnio-
wych pracach na skrzyżowaniu z 
ul. Poznańską, a kierowcy znów 
napotykali na przeszkody. Tym 
razem utrudnienia znajdowały 
się od ul. Pocztowej w stronę 
krajówki. Na szczęście, ulica była 
rozkopana tylko dwa dni i nie zo-
stała zamknięta dla ruchu.

Prace trwające od czwartku nie 
były w żaden sposób związane z 
remontem ul. Poznańskiej. Firma 
z Płocka budowała nowy odcinek 
gazociągu.

- Prace potrwają tylko dwa dni, nie 
mamy dużo roboty. Kładziemy nową 
nitkę gazociągu. Podłączamy ją do sie-
ci w ul. Pocztowej i w ul. Kilińskiego. 

Od czwartku ul. Kilińskiego 
znów była przejezdna, jednak 
tego samego dnia rozpoczęły 
się inne prace w ulicy

Zrobimy przyłącze do pobliskiego 
zakładu. Całość nowego gazociągu 
to około 20 metrów – mówi Józef 
Wojciechowski, szef ekipy. 

(zz)

państwa wskazaniami – zapewniał 
wójt T. Pietrzak.

- Przede wszystkim trzeba naprawić 
budżet, żeby móc dalej działać i wpro-
wadzić inwestycje - przekonywała 
skarbniczka. 

Ostatecznie, 8 głosami przeciw, przy 
5 głosach za i 1 wstrzymującym się, 
nowy budżet odrzucono.

Co w tej sytuacji?
- Budżet zostanie opracowany przez 

RIO, co nie wróży dobrze dla gmin-
nych inwestycji - słyszymy od wójta T. 
Pietrzaka.

(mku)

Gruzowisko na 
ludzkich szczątkach 

Łęczyca Można odnieść wraże-
nie, że lokalna władza 

nie szanuje miejsca pochówku. 
Hałdy ziemi i gruzu znajdują się do-
kładnie w miejscu, gdzie odkopano 
180 szkieletów. Według szacunków 
drugie tyle jest jeszcze w ziemi.

Piotr Jankowski i Włodzimierz 
Wiśniewski są mocno zaangażowani 
w sprawę starego cmentarza. Mają 

nadzieję, że już niedługo skończy się 
bezczeszczenie szczątków sprzed 
kilku wieków.

- To wyjątkowe miejsce. Do dziś star-
si mieszkańcy Łęczycy nazywają ten 
teren Emaus, teren Kościoła Świętego 
Krzyża, łąką kościaną lub łąką białą. 
Pierwsze wzmianki o kościele i cmen-
tarzysku pojawiły się już w XII wieku. 

Po zapad-
nięciu się 
kościoła (z 
p o w o d u 
podmokłe-
go terenu), 
w miejscu, 
gdzie stał 
w y b i ł o 
ź r ó d ł o . 
Uważano, 
że woda z 
niego ma 
lecznicze 
właśc i -
w o ś c i . 
Licznie 
pielgrzy-
mowano 

do postawionego w miejscu kościoła 
krzyża. Nawet moja prababcia przyj-
mowała przyjezdnych – opowiada P. 
Jankowski. - Nam jako społeczności 
bardzo zależy, aby właściciel terenu, 
czyli miasto zadbało o porządek. To 
pierwszy etap naszych zamiarów. 
Później, może watro, aby w wyjątko-
wy sposób zaznaczono historię tego 
miejsca. Mamy potencjał turystyczny. 
Archeolodzy oddaliby nam wykopa-
ne szczątki, gdyby tylko miasto miało, 
gdzie je wyeksponować.

Archeolodzy pracowali już na tym 
terenie trzykrotnie. Ostatni raz w 2014 
roku. W ziemi znaleziono szczątki 180 
osób. Szacuje się, że zostało co najmniej 
drugie tyle szkieletów. 

- Ludzie, którzy budowali domy 
na Waliszewie odkopywali ludzkie 
kości. Ta sama sytuacja miała miejsce 
przy kopaniu rowu melioracyjnego. 
Gdzie tylko możemy, opowiadamy 
mieszkańcom historię tego miejsca. 
Powinno ją znać jak najwięcej osób. 
Wówczas zmienia się sposób myślenia 
o tym terenie. Nie jest to przecież tylko 
zwykła łąka – mówią panowie Piotr i 

P. Jankowski i W. Wiśniewski nie mogą pogodzić się z tym, że na 

cmentarzu miasto zrobiło wysypisko 

Włodzimierz. - Po ostatnich wykopa-
liskach, archeolodzy dali miastu czas 
do czerwca tego roku na uprzątnięcie 
terenu. Mamy nadzieje, że tak się stanie, 
choć póki co nie widać jakichkolwiek 
działań w tym temacie.

Mieszkańcy zwrócili się do kon-
serwatora zabytków, by przekształcił 
teren starego cmentarza w miejsce 
historyczne. Niestety, takie działania 
może podjąć jedynie właściciel terenu, 
czyli w tym wypadku władze miasta. 

Obecnie, na terenie dawnego cmen-
tarzyska, które znajduje się wzdłuż 
rowu melioracyjnego na Waliszewie, 
zalegają hałdy ziemi, gruzu i trylinki 
zdemontowane z terenu miasta. Krzaki 
są na tyle wysokie, że nie sposób przez 
nie przejść. W sprawie dawnego cmen-
tarza wysłaliśmy pytania do urzędu 
miejskiego. Czekamy na odpowiedź.

(zz)

Archeolodzy 
wykopali z ziemi 
ludzkie szczątki 

Na teren zwożony jest gruz i 
piach
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poLicja kierowaŁa rucHeM 

życzenia

Uniejów był miejscem tego-
rocznego forum uczestników 
Klubu Laureatów Konkursu 
„Polska pięknieje – 7 cudów 
Funduszy Europejskich” or-
ganizowanego od 10 lat na 
zlecenie Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego.

Spotkania odb ywają się re-
gularnie, a ich celem jest wy-

Modernizacja miejskiego wodo-
ciągu spowodowała, że w wielu 
miejscach trzeba było rozkopać 
chodniki. Robotnicy przekonują, 
że perturbacje i tak nie są duże. 
Gdyby wodociąg remontowany 
był tradycyjną metodą, wówczas 
kłopoty byłyby o wiele większe. 

- Oczywiście w pewnych miejscach 
musieliśmy zrobić wykopy i zniszczyć 
chodnik. Jednak nowe rury wtłaczane 
są pod ziemię w ten sposób, aby nie 
rozkopywać całego chodnika. Ta no-
woczesna metoda jest mniej inwazyjna 
– usłyszeliśmy od robotnika. 

(ps)

W newral-
g i c z -

nym miejscu doszło do 
ogromnych utrudnień. 
Na ul. Łódzkiej, przy pl. 
Kościuszki, popsuł się tir. 
Z powodu awarii pojaz-
du tworzyły się korki, a 
piesi nie mogli na pasach 
przechodzić przez jezdnię. 
Niezbędna była interwen-
cja policji.

- Wysiadł wał napędowy 
– usłyszeliśmy od kierowcy 
tira. - Czekam na pomoc. Ko-
lega ma niedługo przyjechać 
z częściami zapasowymi. 

Pech chciał, że ciężarówka 
popsuła się na przelotowej 
ulicy,  pomiędzy kamienica-
mi w miejscu wymalowane-
go przejścia dla pieszych. Z 
wyminięciem tira najwięcej pro-

blemów miały 
auta podobnych 
gabarytów. 

- Mam nadzie-
ję, że nie będzie 
t rzeba długo 
czekać na po-
moc technicz-
ną – powiedział 
nam policjant 
kierujący ru-
c hem.  -  Ju ż 
dawno nie było 
takich utrud-
nień. 

Ni e  t y l k o 
kierowcy byli 
niezadowole-
ni z powodu 
t wo r z ą c yc h 
się  korków. 
Narzekali też 

piesi, którzy w 

rozkopane Poddębice

Polska Pięknieje 

tir blokował przejazd

miejscu awarii tira nie mogli przejść 
na drugą stronę ulicy. Musieli ko-
rzystać ze znacznie oddalonej zebry.

Na szczęście problemy na drodze 
trwały niecałą godzinę. 

(ps)

Miejsce na awarię było 
najgorsze z możliwych 

Ruchem kierował 
policjant

Na Łódzkiej tworzyły się korki 
W Zoo w Borysewie na świat przyszły 
aż cztery białe tygryski. To już trzeci 
miot białej tygrysicy imieniem Safran. W 
poprzednich przyszły na świat dwojaczki 
i trojaczki. Występowanie białego umasz-
czenia wielkich kotów uwarunkowane 
jest obecnością genu recesywnego. Jego 
nosicielami muszą być oboje rodzice, co w 
naturze zdarza się bardzo rzadko.
Najmłodsze z grona białych tygrysów będzie można oglądać na wybiegu dopiero 
w połowie czerwca - wcześniej muszą m.in. przejść szereg szczepień. 
Zoo Safari w Borysewie istnieje od 2008 roku. Od kilku lat posiada status ogrodu 
zoologicznego. Na 26 hektarach żyje tu 500 osobników 90 egzotycznych gatunków 
zwierząt ze wszystkich kontynentów. 

cztery białe tygryski

życzenia

miana doświadczeń w zakresie 
realizacji i promocji projektów 
turystycznych, kulturalnych i 
sportowych współfinansowa-
nych z funduszy unijnych.

Gmina zdobyła tytuł laure-
ata aż dwa razy: w 2009 r. w 
II edycji konkursu w katego-
ri i  „Turystyka na obszarach 
wiejskich” za projekt „Budowa 
produktu turystycznego Termy 
Uniejów” oraz w 2013 r. w VI 
edycji konkursu w kategorii 
„Turystyka aktywna” za projekt 
„Termy Uniejów – regionalny 
markowy produkt turystyki 
uzdrowiskowej”. 

Spotkanie w gronie laure-
atów konkursu było doskonałą 

okazją do zaprezentowania 
zmian, które w ciągu kilku 
ostatnich lat zaszły na tere-
nie gminy. Do uzdrowiska w 
centrum Polski zjechali goście 
z różnych regionów kraju: z 
Pomorza (Wejherowo, Police, 
Gdańsk), Mazur (Łękuk), Pod-
karpacia (Rudnik nad Sanem, 
Krosno, Łańcut), Lubelszczy-
zny (Janów Lubelski, Lublin), 
Małopolski (Kraków), Lubu-
skiego (Iłowa, Kożuchów) i 
Wielkopolski (Poznań). Byli 
wśród nich samorządowcy, 
menadżerowie oraz osoby 
związane z instytucjami kul-
tury.
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Minorowe nastroje w firMie

życzenia

życzenia

Gdy nadejdą święta 
niech nadzieja i radość 

zastukają do Waszych drzwi, 
a Wielkanoc przyniesie pomyślność,  

szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. 
Życzy 

Sławomir Gławęda, 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej

wraz z Zarządem i Radą Nadzorczą

Są zawsze z nami, 
by umożliwić kon-

takt z innymi. Bez nich czujemy 
się jak bez ręki. Komórki. Czy 
umiemy z nich korzystać? Czy 
można się uzależnić od telefonu 
komórkowego? 

To znak naszych czasów. Coraz 
częściej można ujrzeć młodych 
ludzi, którzy niczym zahipnotyzo-
wani wpatrują się w tak popularne 
dziś smartfony. 

Świadomość, że w każdej chwili 
możemy zadzwonić czy napisać 
SMS-a daje nam poczucie bez-
pieczeństwa. Jest to jednak stan 
bardzo kruchy. Wystarczy przez 
roztargnienie zostawić telefon w 
domu lub zapomnieć go naładować. 
Jeśli tracąc w ten sposób możliwość 
korzystania z komórki, zaczynamy 
odczuwać niepokój, rozdrażnienie 
i lęk, może to oznaczać, że jesteśmy 

Pracownicy Przed-
siębiorstwa Usług 

Komunalnych nie ukrywają, że 
wizja bezrobocia bardzo nega-
tywnie wpływa na ich nastroje. 
Informacja o likwidacji przedsię-
biorstwa sprawiła, że tegorocz-
na Wielkanoc będzie smutnym 
świętem. 

- Jesteśmy wszyscy załamani 
tym, że PUK już za kilka miesięcy 
przejdzie do historii. Większość z 
nas przepracowała w firmie wiele 
lat i o nową pracę będzie na pewno 
bardzo trudno – mówi Waldemar 
Krajewski. 

Przypomnijmy, że poddębicka 
komunalka działać będzie tylko do 
końca września tego roku. Z pracą 
w firmie pożegna się 19 osób. 

- Tak szczerze mówiąc, to nie 
przypuszczałem, że to się tak skoń-
czy. Były różne okresy, ale likwida-
cja nas zaskoczyła. Perspektywa 
pośredniaka nie napawa opty-
mizmem – słyszymy od Piotra 
Zagłoby. 

W ub. tygodniu pracownicy PUK 
sprzątali ulice z piasku.

- To smutne, że są to już ostatnie 
takie prace. Kto później będzie wy-
konywał podobne roboty? - pyta 
Krzysztof Janicki. 

Smutne święta

Pracownicy komunalki nie są 
w najlepszych humorach

Jan Kurzyński, podobnie jak jego 
koledzy, martwi się o przyszłość. 

- Wielkanoc powinna być rado-
sna. Niestety, dla nas święta będą 
raczej przygnębiające.

(ps)

Plastikowe Pieniądze
Poddębice Okazuje się, że nawet w centrum miasta jest problem 

z płatnością kartą. Duże sklepy albo sieci sklepów 

najczęściej nie mają problemu z przyjmowaniem takich płatności, 

niezależnie od wielkości rachunku. Jednak właściciele mniejszych 

punktów handlowo-usługowych, zwłaszcza w małych miastach, już 

tak. Pod względem liczby transakcji kartami płatniczymi i terminali 

przypadających na jednego mieszkańca nasz kraj od lat zajmuje 

miejsce w ogonie Europy. 
W Poddębicach istnieje jeszcze sporo sklepów, w których nie można 

zapłacić kartą. (ps)

uzależnieni od telefonu

fonoholikami. 
Specjaliści przestrzegają. Współ-

czesny nastolatek nie wyobraża 
sobie choćby jednego dnia bez 
telefonu komórkowego - wynika z 
raportu kampanii “Uwaga! Fono-
holizm”. Tak duże przywiązanie 
do telefonu komórkowego może 
prowadzić do uzależnienia. 

(ps)

Młodzi poddębiczanie 
wpatrzeni w swoje komórki

Poddębice - Największym po-
wodzeniem cieszą 

się lody tradycyjne – mówi Justyna 
Zagłoba (na zdjęciu) z punktu na pl. 
Kościuszki. 

Jak się dowiedzieliśmy, w porówna-
niu z rokiem ubiegłym, nowością są 
lody jagodowe i pistacjowe. Najmłodsi 
wybierają chętnie lody „kinder jaj-
ko”, starsi gustują w lodach o smaku 
whisky i porto.

- Dzieci lubią lody mleczne z cze-
koladą. Dorośli próbują smaków al-
koholowych. Nieraz jest zabawnie, bo 
kierowcy pytają się, czy mogą po takich 
lodach usiąść za kierownicą. Procenty 
są tylko w nazwie, a więc zmotoryzo-
wani spokojnie mogą nas odwiedzać 
– mówi z uśmiechem sprzedawczyni. 

lody dla ochłody 

Najtańsze lody są po 1,80 zł, najdroż-
sze desery lodowe kosztują 7,50 zł. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 231: Kto doznał, ten poznał.

uŚMiecHnij się
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uŚMiecHnij się
Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na 
zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo 
schnie farba! 

Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą teczkę. Spo-
tyka go wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- “Zając najgroźniejszym zwierzęciem w lesie”
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy łomot, sko-
wyt. Po chwili zza krzaczka wypada wilk z obłędem w 
oczach, sierść z niego prawie zdarta... Po chwili wycho-
dzi zając, a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje zająca 
po plecach i mówi:
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat pracy magi-
sterskiej, tylko promotor. 

- Malujecie jajka na Wielkanoc, poruczniku?
- A po co, od urodzenia mam jak malowane. 
                                                  

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do 
krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 

ŻUR STAROPOLSKI
Składniki:
2 pętka białej kiełbasy
30 dag wędzonego boczku
marchewka,seler,por,
1/2 l zakwasu na żur
łyżka smalcu
śmietana
ziele angielskie,liść laurowy, majera-
nek,sól,pieprz mielony
2 jajka
Etapy przygotowania:
Seler i marchew pokroić, zalać litrem 
wody. Dodać białą kiełbasę, Liść 
laurowy i Ziele angielskie . Gotować 
ok. 30 min. Wyjąć kiełbasę i pokroić 
w plasterki. Boczek pokroić w paski i 
zrumienić na smalcu. Wrzucić posie-

kany por, podsmażyć. Dodać do zupy 
razem z plasterkami białej kiełbasy. 
Wlać zakwas. Doprawić do smaku. 
Zdjąć z ognia, zabielić śmietaną. Poda-
wać z ugotowanym na twardo jakiem

PIECZONY UDZIEC JAGNIĘCY 
Z MIĘTĄ, CZOSNKIEM I PUREE 

Z GROCHU
Składniki:
1 udziec jagnięcy ważący (około 2 kg), 
oczyszczony z tłuszczu i ścięgien
1/4 szklanki oliwy z oliwek
1/4 szklanki posiekanej mięty
1/4 szklanki posiekanej natki pietruszki
1 łyżka posiekanego rozmarynu
2 posiekane ząbki czosnku
kilka gałązek świeżej mięty
1 cytryna pokrojona w plastry
300 g łuskanego grochu (uprzednio 
namoczonego)
100 g marchewki
100 g ziemniaków
1 ząbek czosnku
majeranek do smaku
Etapy przygotowania:
Oliwę z oliwek wymieszać z posiekaną 

miętą, natką, rozmarynem i czosnkiem. 
Jagnięcinę natrzeć solą i pieprzem, 
a następnie ziołową mieszanką i 
ponownie solą i pieprzem. Udziec 
obwiązać nitką kuchenną, co około 5 
cm i obłożyć plastrami cytryny (zamiast 
obwiązywać nitką można po obłożeniu 
cytryną zawinąć dokładnie w folię 
aluminiową). Mięso umieścić na blasze 
do pieczenia, piec godzinę i 15 minut w 
temperaturze 150°C. Następnie udziec 
wyjąć z piekarnika i odstawić na 15 mi-
nut. Usunąć nitkę, a jagnięcinę pokroić 
w plastry o grubości około 2 cm. Groch, 
marchewkę i ziemniaki ugotować w 
osolonej wodzie. Gdy warzywa będą 
miękkie, przecisnąć je przez praskę do 
ziemniaków, dodać wyciśnięty czosnek, 

majeranek i doprawić do smaku 
masłem. Mięso ułożyć na talerzach, 
udekorować gałązkami świeżej mięty 
i podawać z puree z grochu oraz 
marynowaną cebulą.

PASCHA
Składniki:
masło - 250 g
cukier puder - 200 g
wanilia - 4 laski
cytryny - 1
żółtka - 8
twaróg pełnotłusty - 1 kg
śmietana 22% - ok. 1,5 szklanki
domowa skórka pomarańczowa - ok. 
50 g
rodzynki - 50-100 g
koniak do namoczenia rodzynków 
orzechy włoskie - ok. 100 g
Etapy przygotowania:
Cukier puder nasączyć zapachem 
rozciętych lasek wanilii (zamknąć w 
słoiku na kilka godzin lub dni). Cytrynę 
namoczyć w zimnej wodzie. Następ-
nego dnia miękkie masło utrzeć na 
puch z waniliowym cukrem pudrem. 

Ucierając dodawać po jednym żółtka. 
Cytrynę osuszyć i otrzeć z niej skórkę. 
Dodać do masy. Ser przepuścić trzy 
raz przez maszynkę. Dodać do niego 
gęstą, kwaśną śmietanę, aby uzyskać 
konsystencję zbliżoną do gotowego 
już kremu z masła. Dokładnie, ale de-
likatnie wymieszać obie masy. Dodać 
skórkę pomarańczową, grubo pokro-
jone orzechy i rodzynki namoczone 
wcześniej w koniaku. Masę przełożyć 
na luźno tkaną ściereczkę, zawinąć, 
położyć na sicie i obciążyć kamieniem. 
Sito postawić na naczyniu, do które-
go przez noc odcieknie wszystko to, 
czego nasz wielkanocny przysmak 
powinien się pozbyć. Następnego dnia 
pascha jest już gotowa.

sterskiej, tylko promotor. 

- Malujecie jajka na Wielkanoc, poruczniku?
- A po co, od urodzenia mam jak malowane. 
                                                  

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do 
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Wystawcy z regionu przyjechali do Łęczycy, żeby podczas świątecznego kiermaszu rozłożyć swoje 
kramy w alejce przed Domem Kultury. Kolorowe stoiska przyciągały łęczycan, którzy licznie odwiedzili 
coroczną imprezę. Można było kupić oryginalne przedmioty związane ze świętami Wielkiej Nocy. Były 
pisanki, kraszanki, obrusy i serwety, rzeźby, obrazy i inne przedmioty. Mieszkańcy poczuli już świąteczną 
atmosferę.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
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życzenia

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego święconego 
w gronie najbliższych

Burmistrz Ozorkowa
 Jacek Socha

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Kłopocki

Nie jest łatwo prowadzić biznes 
po zmianach w przepisach prawa 
pracy. Wzrost płacy minimalnej, 
większa stawka godzinowa, 
większe stawki na ZUS - to tylko 
niektóre powody dla których 
coraz więcej przedsiębiorców ma 
problemy. Widać to wyraźnie w 
mieście, bowiem przybywa lokali 
do wynajęcia w których jeszcze 
kilka miesięcy temu działały 
punkty usługowe lub sklepy.

W najgorszej sytuacji są małe 
firmy, często jednoosobowe. 
Koszty prowadzenia biznesu 
wciąż rosną i mało kogo na to 
stać. Statystyki są nieubłagane – 
aż 90% samodzielnych biznesów 

nie przetrwa trzech lat. 
- Jestem przedsiębiorcą z dość 

dużym stażem. Jednak nie mogę 
powiedzieć, że dorobiłem się na 
biznesie. Niestety, jak obserwuję 
to co się teraz dzieje, to jest co-
raz gorzej. Upadają małe fi rmy, 
sklepy, punkty usługowe. Wśród 
moich znajomych jest kilka osób, 
które musiały zamknąć przedsię-
biorstwa, bo koszty prowadzenia 
fi rmy są kolosalne. Zresztą wy-
starczy krótki spacer po Ozor-
kowie, aby zobaczyć jak wiele 
stoi pustych pomieszczeń pod 
wynajem – mówi pan Andrzej, 
lokalny biznesmen. 

To prawda. Tylko przy jednej 
ulicy w centrum miasta takich 
miejsc jest sporo. 

- Remontuję znajomym po-
mieszczenie, w którym działał 
sklep mięsny. Teraz będzie tu 
lodziarnia – usłyszeliśmy od 
mężczyzny na Nowym Mieście. 

Rozmawialiśmy też z młodą 
ozorkowianką, która niedawno 

otrzymała z pośredniaka dofi -
nansowanie na własny biznes. 

- Chcę otworzyć sklep z modną 
odzieżą – mówi dziewczyna. 
- Moda to moja pasja. Mam na-
dzieję, że biznes wypali. 

Szkoda jednak, że większość 
podobnych interesów utrzymuje 
się na rynku tylko przez wyma-
gany minimalny okres. Później, 
gdy przychodzi wyłożyć własne 
pieniądze oraz płacić większe 
stawki na ZUS, pojawiają się 
schody. 

(stop) 

Elżbieta Paciorek (nauczycielka muzyki w SP nr 5) i Szymon 
Bajor (historyk z MOK) zostali uhonorowani Nagrodami za 

Działalność Kulturalną, które co roku przyznawane są za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Nagrody zostały wręczone laureatom przez burmistrza Jacka Sochę 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kłopockiego podczas 
sesji miejskiej.

Kilka dni temu do re-
dakcji przyszedł mail 

od czytelniczki, która poinformo-
wała o niemoralnym zachowaniu 
samotnej matki wychowującej 
dwie małe córeczki. Otrzymaliśmy 
również zdjęcie profilowe matki 
oferującej na jednym z portali 
erotycznych seks za pieniądze. O 
sprawie powiadomił nas też telefo-
nicznie mieszkaniec Ozorkowa. Czy 
faktycznie samotna matka uprawia 
nierząd?

Po raz pierwszy gazeta została 
poinformowana o tak bulwersującym 
zachowaniu matki. Wprawdzie w Pol-
sce nierząd nie jest zakazany, jednak 
nasi informatorzy martwią się losem 
dziewczynek. Ich zdaniem dzieci są 
zaniedbane. Ponadto argumentują, 
że matka nie powinna otrzymywać 
pomocy finansowej z MOPS.

„To jest wysoce naganne, aby taka 

osoba, która sprzedaje się za pieniądze 
czerpała jeszcze dochody z progra-
mu 500 plus. Powiadomiłam o tym 
MOPS. Do ośrodka wysłałam też 
zdjęcie matki, która szukała sponsora 
na portalu erotycznym” – to fragment 
korespondencji przesłanej do redakcji 
przez czytelniczkę. 

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście zdję-
cie młodej ozorkowianki wraz z opi-
sem czynności seksualnych znalazło 
się na portalu. Co można przeczytać?

„Pani szuka sponsora! Preferencje i 
upodobania: seks tradycyjny, oralny, 
bez zabezpieczenia, finał w ustach, 
sponsoring. Szukam sponsora na dziś. 
Godzina do ustalenia, najlepiej jak 
najszybciej. Spotkanie – autko. Jestem 
z okolic Łodzi, więc musisz dojechać. 
Proponuję klasyk i oral. Finał może 
być w buzi, ale bez połyku. Spotkanie 
płatne 150 zł”. 

Treść ogłoszenia nie budzi wąt-

pliwości, że mamy tu do czynienia 
z płatnymi usługami erotycznymi. 
Aby zweryfikować wiadomości nasz 
reporter spotkał się z samotną matką. 

- To wszystko kłamstwo. Jestem 
skonfliktowana z bratem i jego dziew-
czyną. To oni robią mi takie numery. 
Wszystko zostało sfałszowane. A jeśli 
chodzi o dzieci, to krzywda im się nie 
dzieje – usłyszeliśmy. 

O komentarz poprosiliśmy policję.
- Mogę potwierdzić, że w sprawie 

tej rodziny otrzymaliśmy niepoko-
jące sygnały. Dlatego przesłaliśmy 
informacje do Sądu Rodzinnego, 
który z całą pewnością gruntownie 
sprawdzi, czy dzieci mają należytą 
opiekę – mówi mł. asp. Magda-
lena Czarnacka, rzecznik KPP w 
Zgierzu. 

Jakie jest stanowisko MOPS?
„Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej informuje, że znana jest nam 

sytuacja rodziny. Rodzina ta jest 
objęta wszechstronną pomocą i na 
bieżąco monitorowana” - czytamy w 
odpowiedzi.

Prostytucja nie jest w Polsce karana! 
A zatem uprawiając z kimś seks za pie-
niądze nie możemy zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności karnej. Karalne 
jest w Polsce natomiast sutenerstwo, 
stręczycielstwo i kuplerstwo. Nakła-
nianie do prostytucji i ułatwianie 
jej uprawiania (np. podnajmowanie 

mieszkania) zagrożone są karą po-
zbawienia wolności do lat 3, a za 
czerpanie z niej zysków grozi do 5 lat 
więzienia. Według przepisów, osoba, 
która sama uprawia nierząd nie może 
zostać ukarana. 

Bulwersuje jednak to, że coraz 
częściej seksem za pieniądze ratują się 
samotne matki. Takich ogłoszeń moż-
na na portalach erotycznych znaleźć 
bardzo dużo. 

(stop)

SamOtna matKa POD LuPĄ 
SĄDu, POLiCJi i mOPS-u

Czytelniczka przesłała nam erotyczny anons samotnej matki

uPadek MaŁeGo Biznesu 

cięŻkie Życie PrzedsięBiorcÓw

W mieście nie brakuje 
pomieszczeń pod wynajem

nagrody wręczone 

Miłośnicy rowero-
wej jazdy postanowili 

spędzić wczorajszy świąteczny 
dzień nietypowo. Pomimo nie-
zbyt łaskawej aury (rano było 
deszczowo i chłodno) pojechali 
na wycieczkę. 

- Nasze grono wciąż się po-
większa. To społeczny ruch cy-
klistów. Nie jesteśmy w żadnym 
stowarzyszeniu, nie opłacamy 
składek. Po prostu lubimy jeź-
dzić na rowerach – mówi To-
masz Włodarczyk. - W Palmo-
wą Niedzielę po zbiórce na pl. 

Jana Pawła II pojechaliśmy do 
Sokolnik. Finałem było wspólne 
ognisko. 

(stop)

niedziela PalMowa 
na dwÓcH kÓŁkacH 

(stop)
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Niech radosne Alleluja! po świecie się niesie
W dzień gdy Jezus Chrystus nad złem 

zwycięstwo odniesie!
By w sercach Waszych w tym czasie 

podniosłym
gościły wiara, miłość i nastrój radosny. 

Życzy 
Łukasz Rzepecki, 
Poseł na Sejm RP

Niech radosne Alleluja! po świecie się niesie
W dzień gdy Jezus Chrystus nad złem 

zwycięstwo odniesie!
By w sercach Waszych w tym czasie By w sercach Waszych w tym czasie 

podniosłym
gościły wiara, miłość i nastrój radosny. 

Łukasz Rzepecki, 
Poseł na Sejm RP

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość

Zarząd 
i Rada Nadzorcza

Ozorkowskiej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

Właściciele domów 
jednorodzinnych 

mogą być poważnie zaniepoko-
jeni. Rabusie okradli dom przy tej 
samej ulicy na obrzeżach miasta, 
przy której okradziona też zo-
stała wcześniej posesja jednego 
z policjantów miejscowego ko-
misariatu. Niektórzy mieszkańcy 
twierdzą, że złodziejom poma-
gają dzieci. 

- Słyszałam o tym. Informacja o 
dzieciach, które w okradaniu do-
mów pomagają złodziejom, szybko 
rozniosła się po mieście. Nie wiem 
ile jest w tym prawdy. W każdym 

Trwają prace wy-
kończeniowe bu-

dynku przy ul. Nowe Miasto. 
Wiadomo, że na parterze prze-
strzeń zarezerwowana jest na 
duży handel. Czy będzie to 
sklep obuwniczy znanej mar-
ki? - pytają mieszkańcy, którzy 
sugerują, że właśnie pod taką 
działalność inwestor wynajmie 
pomieszczenia.

O planach związanych z par-
terem budynku chcieliśmy po-
rozmawiać z jednym z właścicieli 
firmy, która zainwestowała w 
nieruchomość. Nie znalazł dla nas 
czasu. Być może inwestorzy do 
ostatniej chwili będą trzymać w 
tajemnicy informację o tym komu 
„wypuszczą” pomieszczenia na 
parterze. 

To niepokoi okolicznych han-
dlowców.

- Jak wejdzie tu jakaś sieciówka, to 

może się okazać, że mniejsi sklepi-
karze padną. Oczywiście dużo też 
zależy od profi lu. Jeśli faktycznie 
będzie to branża obuwnicza, to ja 
akurat odetchnę z ulgą – powiedział 
nam właściciel sklepu ogólnospo-
żywczego. 

Na razie 
nie wia-
domo, co 
będzie na 
parterze. 
Jest  już 
j e d n a k 
p e w n e , 
że na pię-
t r z e  s ą 
mieszka-
nia. Ro-
botnicy z 
którymi 
r o z m a -
w i a l i -
śmy za-

pewniają, że za kilka miesięcy do 
lokali będą mogli się wprowadzić 
pierwsi lokatorzy. Podobno za-
interesowanie mieszkaniami jest 
bardzo duże. 

- Mieszkań jest 9 – usłyszeliśmy 
od pracowników.

(stop)

Spacer  chodni-
kiem wzdłuż ulicy 

Wyszyńskiego w niektórych 
miejscach może okazać się nie-
bezpieczny. Chodzi o wjazdy i 
wyjazdy z przylegających nie-
ruchomości, które prostopadle 
przecinając chodnik są dość często 
dla pieszych nie lada problemem. 

- Szczególnie niebezpiecznie 
jest przy Tesco – uważa Radosław 
Antczak. - Jest wielu kierowców nie 
zwracających uwagi na pieszych idą-
cych chodnikiem. Parę razy byłem 
w sytuacji, że musiałem się cofnąć, 
żebym nie został potrącony. Gdy 
idziemy całą rodziną, to stres jest 
jeszcze większy. 

Wprawdzie na wjeździe do Tesco 
zamontowany został próg zwalnia-

jący, jednak zdaniem wielu miesz-
kańców to za mało.

- Potrzeba jest wymalowanych 
pasów z przejściami dla pieszych 
na chodnikach w miejscach, gdzie są 
wjazdy do posesji. Wtedy kierowcy 
nie mieliby już wątpliwości, kto ma 
pierwszeństwo – słyszymy od pana 
Radosława. 

- Tego typu wjazdy, ulokowane 
w pasie ciągu pieszego, nie muszą 
być dodatkowo oznaczone pasami 
lub innymi znakami poziomymi 
czy pionowymi. Kierowcy, zgod-
nie z przepisami, mają obowiązek 
przepuszczać pieszych w takich 
miejscach – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

(stop)

SZOK! Dzieci pomagają złodziejom?
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Szczególną ostrożność zachować muszą właściciele domów 
jednorodzinnych 

Policjanci niestety zajmują się 
też nieletnimi przestępcami

razie niektórzy twierdzą, że dzieci 
współpracują z rabusiami obserwu-
jąc dom, który ma zostać okradzio-
ny. Na dzieci raczej nikt nie zwróci 
uwagi – mówi pani Teresa.

Informację, że złodzieje okradli 
kolejny dom przy tej samej ulicy, 
przy której już wcześniej też doszło 
do włamania, potwierdza policja. 

- Rabusie dostali się do domu 
przez okno. Skradli głównie biżu-
terię. Trwa śledztwo w tej sprawie 
– mówi mł. asp. Magdalena Czar-
nacka, rzecznik zgierskiej policji. 

Zapytaliśmy również o to, czy 
złodzieje, którzy okradli policjanta 
zostali już ujęci a także o rzekomą 
współpracę dzieci z rabusiami.

- Nie zatrzymaliśmy jeszcze 
sprawców włamania do domu 
policjanta. Nie mamy informacji, 
aby złodziejom pomagały dzieci, 
choć takiej ewentualności wyklu-
czyć nie można. Jest wiele spraw 
o kradzieże i włamania, w których 
sprawcami są małoletni – dodaje 
rzeczniczka. 

(stop)

Piesi narzekają na kierowcÓw

czy rozwiązanieM są zeBry? 

inwestycja niepokoi handlowców

Na zdjęciu Radosław Antczak

Na razie (stop)

Zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej 

pomyślności 
życzy 

Mariusz Lewandowski, 
Dyrektor Centrum 
Sportu i Rekreacji

wraz z pracownikami

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
Mieszkańcom Gminy Ozorków,

życzymy zdrowych, pogodnych Świąt, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech Święta
Zmartwychwstania Pańskiego

będą czasem re�leksji spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
w gronie najbliższych i przyjaciół, 

niech przyniosą radość
i wiosnę nie tylko w przyrodzie, 

ale również w sercach.
Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski

 Wielkanoc 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ozorków
Waldemar Szcześniak
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

ogłoszenie

ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o III przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność 
Gminy Ozorków położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości 
Helenów.

1.  Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007ha, 
14/7 o pow.0,1007 ha, zapisane w  księdze wieczystej  
KW Nr LD1G/00058785/5

2. Cena wywoławcza:   dla działki 14/6 – 31 500,00 PLN (netto) 
plus 23% VAT

    dla działki 14/7 – 31 500,00 PLN (netto) 
plus 23% VAT

   
3. Wysokość wadium:  dla działki 14/6 – 3 150,00 PLN 
   dla działki 14/7 – 3 150,00 PLN 
    
4.  Termin i miejsce III przetargu: III Przetarg odbędzie się w dniu 

12 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 
14 sala nr 1  od godz.10.00  – odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
8 maja 2017 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 

14  w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i wa-

runkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, 
w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.

Walka ze szczurami 
prowadzona była dłu-

go. Dozorca wykładał trutkę w 
piwnicach bloku, wsypywał też 
potłuczone szkło do dziur zrobio-
nych w ziemi przez gryzonie. 
Lokatorzy nie są jednak 
do końca przekonani, 
czy udało się na dobre 
pozbyć szczurów. 

- Mamy pewien 
problem ze star-
szą panią z gór-
nego piętra, która 
notorycznie rzuca 
z balkonu na traw-
nik resztki żywności. 
Przed oknami ląduje 
chleb, wędlina, warzywa 
i owoce. To świetna pożyw-
ka dla szczurów. Dlatego boimy 
się, że pomimo dużego wysiłku 
włożonego w pozbycie się gryzoni, 
szczury znów powrócą. To byłby 
koszmar. Do dziś pamiętam, jaką 
przeżywaliśmy gehennę – mówi 
jedna z lokatorek bloku przy ul. 
Westerplatte 2. 

Jak się dowiedzieliśmy, plaga 
szczurów była już na tyle dokuczliwa, 
że trzeba było z nimi walczyć również 
na klatce schodowej. 

Trwająca przycinka 
drzew rosnących przy 

miejskich i powiatowych ulicach nie 
wszystkim się podoba. Niektórzy 
twierdzą, że na takie prace jest już 
za późno. Większość drzew ma już 
zielone gałązki.

- Soki zaczęły już krążyć i gdy takie 
drzewo się przycina, to płacze – twier-
dzi zatroskana czytelniczka, która w 
sprawie wycinki zadzwoniła do redak-
cji. - Z przycinaniem musimy zdążyć 
przed pojawieniem się liści. Zbyt póź-
ne cięcie może sprawić, że 
drzewo będzie słabsze, nie 
zagęści się i przez cały rok 
będzie wyglądało marnie. 

Inaczej na problem patrzy 
właściciel firmy przycinają-
cej drzewa.

- Do połowy kwietnia 
można przycinać – usłysze-
liśmy. - Drzewa jeszcze nie 

Spacerując ulicą Wigury w stro-
nę miejskiego parku można 
natknąć się na dużą hałdę gruzu. 
Wysypisko w pobliżu urzędu 
miasta powinno zostać usunię-
te. Pytanie tylko, kiedy?
- Teren należy do osoby pry-
watnej. Urząd skieruje pismo 
do właściciela o uprzątnięcie 
placu – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa. 

(stop) 

O padłych ptakach 
poinformowali nas 

mieszkańcy ul. Traugutta. 
- W kilku miejscach leżą na traw-

nikach ptaki, które być może padły 
z powodu groźnego wirusa ptasiej 
grypy. Należy zachować ostrożność. 
Tym bardziej, że ostatnio w mediach 

było głośno o tym wirusie. Obowią-
zywał nawet zakaz wypuszczania 
wolno drobiu – usłyszeliśmy. 

Ptasia grypa jest ostrą chorobą 
zakaźną występującą powszechnie 
u ptaków. Najgroźniejszym obecnie 
szczepem wirusa jest szczep H5N1. 
Ludzie zarażają się H5N1 dotykając 

chorych ptaków, ich wydzielin lub 
odchodów. Dotychczas większość 
przypadków zachorowań u ludzi 
zdarzyła się w rejonach wiejskich 
czy podmiejskich, gdzie w wielu 
gospodarstwach hodowany jest 
drób.

(stop)

Padłe ptaki. Czy winny jest groźny wirus?

Czy na święta będzie spokój?

- Łaziły wszędzie. Niektóre były tak 
duże jak koty. Co wrażliwsi bali się 
schodzić do piwnic - dodaje lokatorka. 

Fachowcy twierdzą – w momencie, 
gdy szczury są widoczne, to znak, 
że jest ich za dużo. W Ozorkowie 
jest kilka miejsc, w których szczury 
zadomowiły się już na dobre. Przede 
wszystkim nad brzegiem Bzury. 
Obecności szczurów sprzyja wilgotne 
środowisko.

(stop)

Szczurzych jam jest pod blokiem – w pobliżu 
studzienki – bardzo dużo 

Gruz blisko magistratu

drzewa PŁaczą 
– mówią mieszkańcy

płaczą. Nie widać, aby 
z przyciętych gałązek 
leciał sok. 

(stop) 
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zdrowie i uroda

Oto naturalne barwniki do ja-
jek, które można wykorzystać 
podczas wielkanocnych zabaw z 
dziećmi i kolorowania pisanek. 
Jajka należy gotować w roztwo-
rze z wymienionych składników. 
Niekiedy, dla wzmocnienia koloru 
można do wywaru dodać octu. 
Woda powinna być także lekko 
osolona.

Warto wybierać jajka o jasnych 
skorupkach, wtedy uzyskany kolor 
będzie intensywniejszy. Barwiąc 
naturalnie jajka pamiętajmy też, że 
odcień nie będzie jednolity. Jajko 
może zabarwić się w plamki lub 
poszczególne jajka mogą różnić się 
między sobą stopniem i kolorem 
zabarwienia. Jest to całkowicie na-
turalne. Można powiedzieć wręcz, 
że jest to jeden z uroków pisanek 
farbowanych naturalnie - każda 

jest inna, a nasza święconka nabiera 
wiosennych kolorów tęczy!

Aby naturalnie zabarwić jajka wy-
bierz jeden z dowolnych składników:
brązowy - herbata, kawa mielona 
(mocne wywary) 
czerwony, bordowy - łupiny z 
czerwonej cebuli, kwiaty hibiskusa 
fioletowy - jagody, owoce czarnego 
bzu, borówka amerykańska, czer-
wona kapusta (każdy składnik da 
inny odcień - od ciemnego fioletu 
po błękit) 
żółty - kurkuma, rumianek, żółta 
cebula, curry 
pomarańczowy - dynia, marchew 
czerwony, różowy - żurawina, sok 
z buraków 
zielony - szpinak, pokrzywa, szczy-
pior, trawa, kora brzozy 
czarny - szyszki olchy

Świąteczne przysmaki wielkanocne 
należą do wyjątkowo kalorycznych, 
ale trudno siedząc przy zastawionym 
stole, odmawiać sobie wszystkiego. 
Nie wyobrażasz sobie Wielkanocy 
bez tradycyjnego żurku, czy jajek w 
majonezie? Podpowiadamy, co zrobić, 
aby nacieszyć podniebienie i przy tym 
nie utyć w święta? Jest na to sposób!

Jak odchudzić potrawy wielkanocne, 
by nie straciły walorów smakowych?
- Jajka na święta wielkanocne 
Jajko ma 90 kcal, z czego żółtko ma aż 
70. Odchudzisz jajko – zastępując część 
żółtka np. koperkiem, cebulą czy pod-
smażonymi pieczarkami.
- Majonez na święta wielkanocne 
Majonez jest jednym z największych 
wrogów zgrabnej figury, na szczęście 
możesz sporo zaoszczędzić na od-
chudzonym majonezie dodawanym 
do jajek, sałatek, sosów i ryb. Trady-
cyjny przepis każe jajko połączyć ze 
szklanką oliwy i łyżką musztardy. A 5 
czubatych łyżek takiego sosu to aż 
650 kcal. Jeśli tradycyjny majonez 
rozrzedzisz chudym jogurtem w 
proporcji 5 do 2, z tej samej porcji 
ubędzie aż 180 kcal – bez szkody dla 
smaku. To bardzo dużo, zważywszy 
ile majonezu zjadasz podczas wiel-
kanocnego śniadania.

- Sałatki na święta wielkanocne 
Są podstępną kaloryczną pułapką. Wa-
rzywa są niskokaloryczne, możemy 
bezkarnie jeść dowolną ilość ogórków, 
rzodkiewek lub gotowanej marchew-
ki. Jednak dietetycy ostrzegają przed 
niekontrolowanym objadaniem się 
sałatkami, bo choć od jarzyn się nie tyje, 
to od dodatków już jak najbardziej tak! 
Spora miska warzyw pokrojonych do 
sałatki jarzynowej to zaledwie 40 kcal, 
ale ta sama porcja warzyw z majonezem 
to już 240 kcal. Duży ogórek to zaledwie 
20 kcal, ale mizeria to już ponad 100 kcal. 
Dlatego warto krytycznym okiem zerkać 
na składniki różnych sałatkowych pysz-
ności, a przyrządzając je samodzielnie 
– dozować tuczące dodatki z aptekarską 
dokładnością. Tam, gdzie można zastępuj 
śmietanę jogurtem, a majonez przed do-
daniem do jarzyn wymieszaj z jogurtem 
albo najchudszą śmietaną.
- Wędliny na Wielkanoc 
Wybieraj mniejsze zło - szynka drobio-
wa ma aż o połowę mniej kalorii niż 
wieprzowa. Pieczony schab środkowy 
jest znacznie chudszy od karkowego. Do 
niebezpiecznych dla tuszy wędlin zalicza 
się baleron, wiejska szynkę z tłuszczykiem, 
salami, boczek pieczony i wędzony. Ale 
kalorycznym rekordzistą jest pasztet. 
Grubszy plaster ma tyle kalorii co ogrom-
na porcja mazurka! Bezpieczna dla talii i 

obwodu bioder jest natomiast polędwica, 
chuda szynka cielęca i drobiowa oraz 
pieczony schab.
- Zupy na wielkanocnym stole 
W wielu domach na świątecznym stole 
jest żur na białej kiełbasie. I chociaż to 
jedna z bardziej tuczących zup – nie 
usuwaj jej z menu tylko... odchudź. Do 
przygotowania wybierz chudą kiełbasę, 
włóż ja do zimnej wody i dłużej pogotuj, 
aby wytopić jak najwięcej tłuszczu. Po 
oziębieniu wywaru w lodówce usuń cały 
tłuszcz, który zebrał się na powierzchni. 
Dopiero tak odchudzony wywar i kiełbasę 
przeznacz do gotowania zupy. Zabiel ją 
chudą śmietaną. Na jednej porcji można 
w ten sposób zaoszczędzić ok. 40 kcal.
- Mięso na obiad 
Skórka drobiowa i panierka na kotlecie to 
zbędne kalorie. Dlatego zamiast smażyć 
mięso zdecyduj się na pieczenie na ruszcie 
– jeden plaster schabu pieczony na ruszcie 
jest uboższy o 100 kcal od panierowane-
go odpowiednika smażonego na oleju!
- Ciasta i desery 
Bez mazurków, puszystych bab i serni-
ków nie ma świąt. Pamiętaj jednak, że te 
przysmaki są bardzo tuczące. Unikaj ciast 
z lukrem i wybieraj te z owocami. Biszkopt 
z owocami jest o połowę mniej kaloryczny 
od tortu. Pucharek musu z banana też 
świetnie nadaje się na świąteczny deser 
– zdrowy i mało kaloryczny.

Przejedzenie może łatwo doprowa-
dzić do niestrawności. Odczuwamy 
wtedy nie tylko uczucie pełności, ale 
też zgagę, bóle brzucha, wzdęcia, 
gazy, odbijanie oraz czkawkę. Te 
nieprzyjemne objawy można jednak 
złagodzić. Wypróbuj skuteczne spo-
soby na niestrawność i zgagę.

Sposoby na niestrawność

Sięgnij po środki, które przyniosą ulgę w 
dręczących cię objawach.
- Melisa na nudności. Napar z tego ziela 
działa rozkurczowo, przeciwbólowo i 
łagodzi nudności. Przygotuj herbatkę 
z ziela melisy, nie dodawaj do niej ani 
cukru, ani miodu. 
- Pietruszka przyspieszy trawienie. 
Najlepiej natkę z pietruszki dodawać 
bezpośrednio do potraw. Kiedy jednak 
cierpisz z powodu przepełnionego 
brzucha możesz po prostu gryźć listki 
wypłukanej natki. Przy okazji zlikwidują 
zapach czosnku, który był dodany do 
potraw, które zjadłaś. 
- Herbatka z nasion kopru włoskiego. 
Jeśli męczy cię ból brzucha, który przy-
pomina kolkę - to najlepsze lekarstwo. 
Pobudza trawienie, przynosi ulgę we 
wzdęciach i działa wiatropędnie. 
- Kminek na ból brzucha i skurcze. Na-

leży wziąć łyżeczkę 
kminku, najlepiej 
zmielonego i popić 
wodą. Działa rozkur-
czowo i przyspiesza 
trawienie. 
- Herbatka z imbiru. 
Korzeń imbiru zna-
my z jego właściwo-
ści przeciwzapalnych 
i przeciwdziałania 
nudnościom w chorobie lokomocyjnej. 
Imbir jest też jednak znakomitym środ-
kiem na trawienie. Dlatego warto doda-
wać go jako przyprawę do potraw. Na 
niestrawność pomoże herbatka z imbiru. 
- Majeranek na gazy. Jeśli w twoim prze-
wodzie pokarmowym nagromadziła się 
zbyt duża ilość gazów ze wzdymających 
potraw zjedz łyżeczkę majeranku i popij 
wodą. Ta przyprawa skutecznie radzi 
sobie w takich sytuacjach.

Sposoby na zgagę

Zgaga to uczucie pieczenia, które roz-
lewa się w przewodzie pokarmowym 
dochodząc aż do przełyku. Zgagę 
wywołuje nadmiar kwasu żołądkowego. 
Zgaga może się pojawić po przejedze-
niu. Likwidujemy ją zmniejszając ilość 
kwaśnych soków żołądkowych lub 

zobojętniając je.
- Kleik siemienia lnianego. Łyżkę nasion 
siemienia mielimy i zalewamy szklanką 
wrzątku. Miksturę trzeba dobrze wymie-
szać i pozostawić do napęcznienia. Kleik 
z siemienia zjadamy godzinę po wstaniu 
od stołu. Śluzy zawarte w siemieniu 
łagodzą objawy zgagi. 
- Herbatka lipowa. Lipa również zawiera 
śluzy, które łagodzą zgagę. Unikaj 
natomiast mięty, która prowokuje do 
większego wydzielania soków trawien-
nych i kwasu. 
- Łyżeczka sody oczyszczanej. To znany 
domowy środek zobojętniający kwasy 
żołądkowe. łyżeczkę sody trzeba popić 
wodą, najlepiej ciepłą. 
- Sięgnij po leki na zgagę. W apteczce 
warto mieć popularne farmaceutyki 
bez recepty, które zobojętniają kwas 
żołądkowy.

NaturalNe barwieNie 
jajek Na wielkaNoc 

- jak naturalnie barwić jajka?

Używając naturalnych składników można uzyskać niemalże 
każdy kolor

Jajka - źródło pełnowartościowego białka
Jajko to źródło białka, witamin i 
składników mineralnych

Jajka są przede wszystkim źró-
dłem pełnowartościowego białka, 
łatwo przyswajalnego przez orga-
nizm. To białko wzorcowe, zawie-
rające wszystkie aminokwasy, w 
tym niezbędne, których organizm 
nie potrafi sam wyprodukować, 
i to w odpowiednich ilościach. 
Dlatego w 1965 r. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) uznała 
je za wzór służący do mierze-
nia proporcji aminokwasów 
w produktach. Są przy tym ni-
skokaloryczne. Jajko ważące ok. 

50 g dostarcza 90 kcal i aż 6,2 g 
białka. Więcej białka i łatwiej 

przyswajalnego zawiera żółtko. 
Jajka to również bogate źródło wi-

taminy A, E, D i K oraz 
B2 i B12, kwasu panto-
tenowego i składników 
mineralnych: fosforu, 
potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu. W żółtku jest 
luteina, która chroni 
oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA 
i UVB, zapobiega zwyrodnieniu 
plamki żółtej i poprawia widze-
nie. Mają korzystny skład tłusz-
czu. Na 5 g tłuszczu zawartego w 
jednym jajku tylko 0,1 g stanowią 
„złe” nasycone kwasy tłuszczowe, 
za to wiele w nim niezbędnych 

dla organi-
zmu nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Niestety, żółtko 
jest prawdziwą bombą choleste-
rolową. Ale z drugiej strony do-
starcza lecytyny, która zapobiega 
odkładaniu się go na ściankach 
naczyń krwionośnych.

Nie tylko kurze
Przepiórcze. Są trzykrotnie mniejsze od kurzych. Mają beżową, ciemno 
nakrapianą skorupę. Ugotowanych na twardo (ok. 3 minuty) używa się 
do przyrządzania przekąsek. Zawierają proporcjonalnie tyle samo kalorii, 
białka i cholesterolu co jajka kurze i więcej tłuszczu. Są bardzo dobrym 
źródłem witaminy A, D, kwasu foliowego, cynku, żelaza, dostarczają po-
tasu, witaminy B12, witaminy B6. W sprzedaży są jajka przepiórcze świeże 
i marynowane. 
Kacze i gęsie. Większe od kurzych, wyrazistsze w smaku, nadają się do 
faszerowania i niektórych wypieków. Ponieważ częściej niż kurze bywają 
zakażone Salmonellą, rzadko wykorzystuje się je w kuchni. 
Strusie. Mogą być 8–10 razy większe od kurzych. Jedno jajo strusie waży 
ok. 1,5 kg. Mają jasną, bardzo twardą skorupkę.

Jeśli przesadzisz ze świątecznymi przysmakami

dietetyczne Potrawy na wielkanoc
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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 
Kucharz
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE 
i ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa/księgowy
Wykształcenie wyższe księgowość, 
rachunkowość.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki 
gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, język ukraiński 
na poziomie komunikatywnym.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. B.

Grupa Producentów „KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E, świadectwo 
kwalifikacji.
Grupa Producentów „KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
Grupa Producentów „KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Malarz - lakiernik
Osoby chętne do pracy, do 
przyuczenia w zawodzie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
Tel. 602 344 837

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
GRAM Łęczyca
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667 461 520

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, karta kierowcy, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
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

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-flex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B

Agent-sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 

sprzedawca, obsługa kasy 
fiskalnej, praca na komputerze, 
mile widziane doświadczenie.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Pracownik produkcji
Uczciwość, dokładność, 
sumienność, gotowość do 
podjęcia pracy na dłuższy okres, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie w 
pracy na produkcji.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27 

Elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 
podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość obsługi kasy 
fiskalnej.
Handel Detaliczny Artykułami 
Spożywczymi
Mikołajczyk Józef
ul. Rynek 8
99-1200 Piątek
tel. 604 229 709

SPrZeDaM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - 
bocZki. Nr tel.693-437-660

TUW „TUW” unieważnia 
zagubione druki nr Du 
22368780, Du22728651

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych 
przy placu Kościuszki 11 oraz 
nowy lokal o pow. 91,40 m² przy 
ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Ładne mieszkanko po 
remoncie, umeblowane,  52 m², 
ii piętro ozorków – sprzedam. 
tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe M-4 o pow. 
60,67 m², parter w Ozorkowie 
lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam bloki M3- 48 m² 
Ozorków. Tel.: 513-273-272

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech; tapczan 
jednoosobowy, witrynę, barek 
firmy Forte – jasne. Tel.: 42-277-
25-94

Sprzedam wersalkę oraz sofę 
rozkładaną – tanio. Tel.: 577-
993-526

Sprzedam rogówkę rozkładaną. 
Tel.: 889-577-057

Sprzedam komplet 
wypoczynkowy: sofa, dwa 
fotele, dwie pufy. Tel.: 889-577-
057

Sprzedam rower duży męski. 
Tel.: 577-993-526

Sprzedam bagażnik na tylne 
drzwi do VWT4 lub Forda 
Tranzyt. Tel.: 24-388-21-67 lub 
514-872-868

Sprzedam Przyrząd 
Diagnostyczny KR8005A. 
Tel.:24-388-21-67 lub 514-872-
868

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu. Tel.: 669-840-370

Sprzedam wialnię z silnikiem 
+ sieczkarnię, , dojarkę 
+ 2 konwie, ziemniaki 
przemysłowe 2 tony, siewnik 
kutnowski, dziecięcy segment i 
piętrowe łóżko - niedrogo. Tel.: 
507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do 
wąskich kół 330, 1 silnik 5,5 
kW + podstawki i szajby z 
przewodami, nowy wózek do 
wożenia woreczków oraz 2 
rowerki dziecinne w dobrym 
stanie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam pompę głębinową, 
przyczepę do traktora 
jednoosiową oraz rurki do 
ogrodzenia. 
Tel.: 511-997-458

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

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

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK 
Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H. GAL
Witaszewice
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 935 903

Szwaczka
3 lata doświadczenia.
IW-ONA Iwona Kucharska
ul. Kaliska 63
99-100 Łęczyca
tel. 502 225 012

Manikiurzystka
Umiejętności w zawodzie, 
wymagane doświadczenie.
PPHU ELIZABETH EXPORT-IMPORT
Marzena Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
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życzenia

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 10.04.

NIEDZIELA 09.04.

SOBOTA 08.04.

PIĄTEK 07.04.

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 11.04.

ŚRODA 12.04.

BUENO CZWARTEK 13.04.

REPERTUAR
   07 - 13.04.2017
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www.kinogornik.pl

Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 232/2017

10.04 - 13.04.2017 r.

Posiadanie substancji psychoak-
tywnych jest zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
Taki wymiar kary może grozić 
24 – latkowi z gminy Góra Świętej 
Małgorzaty, u którego policjanci 
znaleźli amfetaminę.

Kryminalni z łęczyckiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej ustalili, że 
w jednym z domów na terenie gmi-
ny Góra Świętej Małgorzaty mogą 
znajdować się substancje psychotro-
powe. Podczas przeszukania pose-
sji, w której mieszka podejrzewany 
o posiadanie narkotyków 24 – latek, 

policjanci potwierdzili wcześniejsze 
ustalenia znajdując dilerki z białym 
proszkiem. Badanie wykonane te-
sterem wykazało, że zabezpieczony 
przez funkcjonariuszy proszek to 
amfetamina. 4 kwietnia właściciel 
substancji psychotropowej usłyszał 
odpowiedni zarzut. 

4 kwietnia mł. insp. Andrzej Bukowiecki podczas uroczystej zbiórki w ko-
mendzie wojewódzkiej policji w Łodzi z rąk komendanta wojewódzkiego 
policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego odebrał rozkaz o powołaniu 
na stanowisko I zastępcy komendanta powiatowego policji w Łęczycy.

Policjanci z KPP w Łęczycy prowadzili 
działania, których celem było ujawnie-
nie i eliminowanie nieprawidłowości 
związanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego, a skierowanych 
przede wszystkim na: ujawnianie 
nieprawidłowości związanych z prze-
wozem osób (w szczególności dzieci 
i młodzieży), ze szczególnym zwró-

ceniem uwagi na autobusy dowo-
żące dzieci i młodzież do i ze szkoły, 
zwrócenie uwagi na warunki, w jakich 
przewożone są zwierzęta, zwrócenie 
uwagi na sposób przewożenia ładun-
ków oraz dokumenty wymagane w 
przepisach o transporcie drogowym, 
zwrócenie uwagi na stan techniczny 
pojazdów.

W ramach akcji policjanci skontrolo-
wali 25 pojazdów. Reakcją na popeł-
nione przez kierujących wykroczenia 
było nałożenie 21 mandatów. W 
dwóch przypadkach mundurowi 
stwierdzili nieprawidłowości związane 
ze stanem technicznym pojazdów w 
związku z czym zatrzymali 2 dowody 
rejestracyjne.

24-latek z amfetaminą

Policjanci odzyskali telefon
Funkcjonariusze z Łęczycy 
ustalili 35 – letniego pasera 
i odzyskali utracony telefon 
komórkowy. Przestępstwo jest 
zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.
Pod koniec grudnia ubiegłego 
roku policjanci łęczyckiej komen-
dy przyjęli zawiadomienie o kra-
dzieży telefonu komórkowego. 
Właściciel jego wartość wycenił 
na 800 złotych. Kryminalni przy-
stąpili do realizacji zadań, które 

doprowadziły do odzyskania 
utraconego mienia. 6 kwietnia 
pracowali z podejrzewanym 35 
– latkiem z Łęczycy. Okazało się, 
że mężczyzna, pomimo braku 
dokumentów potwierdzających 
pochodzenie telefonu i atrakcyj-
nej cenie, które wskazywały, że 
aparat może pochodzić z prze-
stępstwa zakupił go i użytkował. 
Czyn został zakwalifi kowany jako 
paserstwo umyślne i taki zarzut 
usłyszał 35 – latek. 

POLiCJa SKOntROLOwaŁa

nowy zastęPca 
koMendanta
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wielkanocna święconkaskąd pisanki?dlaczego mazurki?

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Spróbuję czy 
smaczne

ciekawie i na wesoŁo

Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto, pieczone zazwyczaj 
na kruchym cieście i bogato zdobione m.in. bakaliami. 
Mazurki przywędrowały do polskiej tradycji z Azji, a 
najprawdopodobniej z Turcji. Dekoracje wykonane z 
lukru i bakalii, które widnieją na powierzchni ciasta, mają 
nawiązywać do zdobionych tureckich dywanów. Ciasto 
zwiemy do dzisiaj „mazurkiem”, bo jego wypiekiem jako 
pierwsze zajęły się kobiety mieszkające na Mazowszu. 
Mieszkańców tego regionu zwano Mazurami (do końca 
XIX wieku).  Ale dlaczego mazurki wypieka się właśnie na 
Święta Wielkanocne? Słodkie ciasto ma być nagrodą po 
trwającym 40 dni Wielkim Poście.

Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze sta-
rosłowiańskich obrzędów. Dla Słowian jajo miało ważne 
znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, a duchami i 
bogami. Wierzyli oni, że bóg narodził się ze słonecznego 
jaja, a sam świat ma również taki kształt. Słowianie zdobili 
pisanki symbolami, które odnosiły się do sił przyrody i 
bogów. Taki zwyczaj, w zmodyfi kowanej formie, został 
przejęty przez Kościół. Do dzisiaj jajo symbolizuje począ-
tek nowego życia. Kiedyś jedzenie jajek w okresie Wiel-
kanocy było zakazane przez Kościół! Zakaz ten cofnięto 
jednak w XII wieku.

Zanim zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, w Wielką 
Sobotę wyruszamy z wiklinowym koszykiem do kościoła, 
by poświęcić znajdujące się w nim pokarmy. Dzisiaj ma 
to symboliczne znaczenie, ale dawniej błogosławiono 
wszystkie dania spożywane podczas świątecznej uczty. Z 
tego też względu pokarmy święcono w domach, a nie w 
kościele. Zgodnie z tradycją, w koszyczku powinno znaleźć 
się 7 pokarmów o symbolicznym znaczeniu: jajko, chleb, 
sól, wędlina, masło, chrzan oraz kawałek ciasta. Zwyczaj 
dzielenia się jajkiem przy świątecznym śniadaniu ma 
podobne znaczenie do dzielenia się opłatkiem w czasie 
wigilijnej wieczerzy. Dzielenie niesie ze sobą życzenia 
pomnażania sił witalnych. Dawniej, przed rozpoczęciem 
wielkanocnej uczty, zjadano korzeń chrzanu, który miał 
uchronić przybyłych gości przed bólem żołądka.

Niedługo 
śmigus-dyngus

Chciał 
pomóc 
malować 
jajka

Kiedy dzieci 
malują pisanki

Jajka giganty


