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Jak wybrać 
karpia 

na święta?

Z hodowli spod Ozorkowa na 
pewno niejeden karp trafi na 
wigilijny stół. 

W krainie  św. Mikołaja

Rodzice nie dopuścili 
do likwidacji szkół

Pani Maria PoMinięta!
Kto zawinił?
To będą smutne święta dla 
Marii B. (nazwisko do 
wiadomości red.), która nie 
otrzymała pomocy, pomimo 
trudnej sytuacji materialnej. Po 
raz pierwszy MOPS w Ozorkowie 
nie wytypował ubogich rodzin w 
ramach tegorocznego projektu 
„Szlachetnej Paczki”. - To nie 
była nasza wina – usłyszeliśmy 
w ośrodku. Liderka „Szlachetnej” 
też nie ma sobie nic do 
zarzucenia. 
Dlaczego więc niektórzy ronią 
łzy?

Więcej na str. 11

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym życzy Redakcja
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Mieszkańcy pod koniec 
ubiegłego tygodnia 

tłumnie odwiedzali łęczycki targ. 
Numerem jeden na liście zakupów 
dla wielu było świąteczne drzewko.

- Jeśli tylko klient ma miejsce, to 
zdecydowanie wybiera dużą choin-
kę, żeby była pod sam sufit – przy-
znaje Paweł Baranowski. - W tym 
roku przygotowaliśmy do sprzeda-
ży około 250 sztuk. Choinki cieszą 
się bardzo dużym powodzeniem.

Za świerk zwykły trzeba zapła-
cić między 30 a 50 złotych, świerk 
srebrny jest nieco droższy – 50-
60 złotych, najdroższa jest jodła 
kaukaska i kosztuje w granicach 
90-120 złotych. Najwięcej sprzedaje 
się drzewek ciętych, choinki w 
donicach wybierane są przez klien-
tów rzadziej. Najbardziej pachnie 
świerk zwykły, ale jego igiełki kłują 
najbardziej. 

Podczas 28. finału WOŚP, który 
odbędzie się 12 stycznia, pienią-
dze będą zbierane dla zapew-
nienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiego-
wej. W Łęczycy będzie mnóstwo 
atrakcji.

Najbliższy finał WOŚP zorganizo-
wany zostanie w Domu Kultury i tam 
też czekać będą wszelkie atrakcje. Jedną 
z nich będzie możliwość skorzystania 

z usług fryzjerskich, inna możliwość 
wykonania pamiątkowego zdjęcia.

W ramach licytacji będzie można 
kupić m.in. voucher na wykonanie sesji 
zdjęciowej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy to także wieczorne koncerty. 
W Łęczycy wystąpią m.in. Ewa Olczak, 
Dominik Kaczmarski, czy zespoły 
– Expaiter Drinker ver.2.0 oraz Pere 
Lachaise. 

(zz)

Od przyszłego roku 
mieszkańcy gminy 

Łęczyca zapłacą więcej za śmieci. 
Rada gminy podczas środowej sesji 
podjęła uchwałę. Za śmieci segre-
gowane jeden mieszkaniec zapłaci 
25 złotych na miesiąc, jeśli odpadów 
segregować nie będzie, musi się 
liczyć z podwojeniem kosztów. 

- Nowe zapisy dotyczące ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie definiują poję-
cia tzw. śmieci niesegregowanych.  
– Każdy mieszkaniec ma obowiązek 
segregować śmieci, w przeciwnym 
przypadku wójt ma prawo wszcząć 
postępowanie administracyjne z 
urzędu jak również obciążyć stawką 
stanowiącą dwukrotność opłaty za 
śmieci ustalonej na terenie danej 
gminy - wyjaśniał prawnik podczas 
ostatniej sesji rady gminy.

Wójt Jacek Rogoziński dodał, że o 

ostatecznych opłatach zdecyduje roz-
strzygnięcie przetargu.

- Stawka opłaty za śmieci może ulec 
zmianie, w zależności od wyniku prze-
targu a sytuacja w tym zakresie nie jest 
korzystna dla gminy. Na naszym tere-
nie jest praktycznie jeden wykonawca 
i to on dyktuje cenę. Jest też tylko jedno 
składowisko.

Na 12 radnych biorących udział w 
głosowaniu, 9 było za przyjęciem opła-
ty w wysokości 25 zł miesięcznie od 
mieszkańca, 3 było przeciwnych. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, stawka 
opłaty stanowi dwukrotność stawki 
podstawowej i wynosi 50 zł.  

Dla porównania, opłata za śmieci 
niesegregowane w 2019 roku wynosiła 
14 zł, za segregowane 10 zł miesięcznie 
od mieszkańca.  

(mku)

Jaką choinkę wybrać?
W święta, w domach nie może 

też zabraknąć jemioły. Tej na targu 
było bez liku. Od kilku gałązek 
związanych w pęczek, do dużych 
gałęzi pełnych owoców. Dobrze 
sprzedaje się również typowo 
świąteczny kwiat, czyli gwiazda 
betlejemska. Mała doniczka kosz-
tuje 7 złotych.

(zz)

Rada przyjęła
Nowe stawki za śmieci

Atrakcyjna orkiestra 
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[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!Największy wybór mebli w regionie!
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www.pamso.plDajemy radość dobrego jedzenia pamso

Łęczyca, Kilińskiego 7A
wszystkim naszym Klientom życzy Pamso

Reporter Leczyca 103x76.pdf   1   17.12.2019   15:12

Głównym punktem piątkowej 
sesji rady miejskiej w Łęczycy było 
uchwalenie budżetu na 2020 rok. 
Przedłożony przez burmistrza 
projekt uchwały budżetowej 
uzyskał pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej i tro-
chę ponad 50% głosów radnych. 
Wszyscy członkowie klubu rad-
nych „Łęczyca jest najważniejsza” 
wstrzymali się od głosu.

Budżet na 2020 rok określa docho-
dy miasta na kwotę 68 824 770 zł, 
wydatki na kwotę 71 295 770 zł, przy 
deficycie 2 471 000 zł, który zostanie 
pokryty przychodami z kredytów. 
Zaproponowany budżet poparło 
ośmiu radnych. Siedmiu, czyli 
wszyscy członkowie klubu „Łęczy-
ca jest najważniejsza” wstrzymali 
się od głosu. Dlaczego?

- 6 grudnia na ręce burmistrza 
Pawła Kuleszy i przewodniczącego 
rady miejskiej Andrzeja Domaga-
ły, jako klub radnych złożyliśmy 
wniosek, w którym prosimy o 
dokonanie poprawek w projektach 
uchwał: budżetowej na 2020 rok 
oraz w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej. We wskazanym 
piśmie podnosimy liczne, ważne 

aspekty. Niestety, nasz wniosek 
mimo swojego formalnego charak-
teru, nie został wzięty pod uwagę 
w projekcie budżetu, stąd nasza 
decyzja o wstrzymaniu się od gło-
su - wyjaśnia radna Agata Szkop, 
przewodnicząca klubu radnych.

Uchwała budżetowa, którą przyjęli 
radni zawiera wykaz zadań inwe-
stycyjnych na kwotę 4 807 000 zł. 
Zakłada m.in. modernizację, naprawę 
ulic i chodników na kwotę 300 000 zł 
oraz budowę drogi wraz z odwod-
nieniem – połączenie ulicy Górniczej 
z Belwederską na kwotę 100 000 
zł  oraz opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulicy ZWZ 
o wartości 30 000 zł. Najważniejszym 
zadaniem w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej w przyszłym roku 
będzie budowa budynku socjalnego 
wielorodzinnego. Ponadto miasto 
zaplanowało wiele innych zadań, 
jak np.  tworzenie żłobków, utwo-
rzenie miejsc selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, zagospo-
darowanie terenów nad zalewem, 
budowa Pumptracku (specjalnie 
przygotowany tor dla rowerzy-
stów - przyp. aut.). 

- To bardzo trudny budżet, rozu-

miem państwa postawę - mówił P. 
Kulesza zwracając się do członków 
klubu radnych „Łęczyca jest najważ-
niejsza”. - Polityka obecnych władz w 
Polsce prowadzi do zubożenia samo-
rządów. Nie jest ani moją, ani państwa 
winą, że samorządom dokłada się za-
dań bez pokrycia finansowego. Już w 
tej chwili zapewne wszyscy myślimy 
o podwyżkach cen za odpady komu-
nalne. Dobrze, że przed nami święta 
Bożego Narodzenia, mam nadzieję, 
że wszyscy nabierzemy dystansu do 
czekających nas w najbliższej przy-
szłości zadań.

(mku)

Budżet uchwalony. Jakie 
inwestycje w przyszłym roku?

Większość radnych przyjęła 
zaproponowany budżet na 2020 rok
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Grabów

Łęczyca

Rada gminy Grabów 
przy udziale licznie 

przybyłych rodziców i pracowni-
ków oświatowych, debatowała nad 
projektami uchwał w sprawie likwi-
dacji dwóch szkół podstawowych - w 
Chorkach i w Kadzidłowej. Szkoły 
miały być przekształcone w filie.

O potrzebie reformowania sieci 
szkół w gminie Grabów mówiono już 
wcześniej. Pomysł na reorganizację 
szkolnictwa i przekształcenie szkół w 
Chorkach i Kadzidłowej w filie miał 
uchronić placówki przed całkowitą ich 
likwidacją. 

Przedłożone przez władzę gminną 
argumenty nie przekonały ani rodzi-
ców, ani radnych.

- Propozycja złożona przez gminę 
jest nie do przyjęcia. Rok temu wpro-
wadzono reformę oświaty polegającą 
na likwidacji gimnazjów argumentując 
m.in. tym, że uczniowie powinni w tej 
samej szkole rozpoczynać i kończyć 
naukę. Zmiana placówki w trakcie 
procesu nauczania skutkowała w 
gimnazjach bardzo niekorzystnymi 

Z inicjatywy miejskich 
radnych i pracowni-

ków magistratu, ufundowano 
paczki świąteczne dla trzech ro-
dzin z Łęczycy. Prezenty zostały 
wręczone w ubiegłym tygodniu.

Obdarowywanie się prezenta-
mi to piękna bożonarodzeniowa 
tradycja, tym bardziej istotna w 
sytuacji, kiedy dotyczy najbar-
dziej potrzebujących. Z inicjatywą 
ufundowania paczek świątecz-

nych wyszli radni i pracownicy 
urzędu miejskiego.

- Zorganizowaliśmy zbiórkę 
wśród radnych i pracowników 
magistratu i za te środki kupiliśmy 
komplety pościeli wraz z kołdrami 
i poduszkami dla trzech rodzin 
potrzebujących z terenu naszego 
miasta - mówi Andrzej Domagała, 
przewodniczący rady miejskiej. - 
Łącznie zebraliśmy 1050 zł.

(mku)

Zbiórka na prezenty

zjawiskami. A teraz znów proponuje 
się dzieciom i rodzicom, gimnazjum 
po nowemu - argumentował jeden z 
rodziców.

- Gmina ma obowiązek realizować 
zadania oświatowe - wtrąciła inna 
mieszkanka gminy.

Niewątpliwie każda ze stron ma 
swoje racje, rodzice argumentując 
utrzymanie szkół dobrem swoich 
dzieci i samorządowcy, którzy muszą 
dbać o gminne finanse.

- Utrzymując w dalszym ciągu 
4 szkoły na terenie gminy typowo 
rolniczej jesteśmy świadomi, że nie 
będziemy w stanie jako rada realizo-
wać praktycznie żadnych inwestycji, 
nawet w oparciu o środki zewnętrzne, 
bo tu także trzeba posiadać w budże-

cie zabezpieczone finanse na wkład 
własny - przekonywał jeden z radnych 
opowiadający się za przeprowadze-
niem reformy oświaty. - Musimy być 
świadomi, że pozostawiając sieć szkół 
w takim stanie, jak dotychczas, nie bę-
dziemy budować dróg, ani realizować 
żadnych innych inwestycji.

Ostateczną decyzję podjęła rada gmi-
ny. Zarówno w przypadku uchwały 
o zamiarze likwidacji i utworzenia 
szkoły filialnej w Chorkach jak i w Ka-
dzidłowej, 8 radnych opowiedziało się 
przeciw likwidacji, 6 poparło projekt a 
1 się wstrzymał, co przesądziło o odrzu-
ceniu projektów obu uchwał. Gminna 
oświata pozostanie w niezmienionej 
formie. 

(mku) 
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argumenty rodziców 
przekonały radnych

W ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy rodzinnego ciepła i życzliwości, 

chwili zadumy i dużo radości.
Pod żywą choinką dużo prezentów, a w sercach 
wiele sentymentów i nadziei na Nowy 2020 Rok.

      Serdeczne życzenia 
      wszystkim Mieszkańcom Gminy składają:

Wójt Gminy Grabów
Janusz Jagodziński

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Drozdowski 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Łęczyckiego,

by zbliżające się Święta były czasem radości, 
pogody ducha i optymizmu.

Niechaj urok tych dni pozwoli spędzić ten 
wyjątkowy czas w gronie

najbliższych oraz przyniesie wytchnienie 
od codziennych zmagań i trosk,
aby świąteczna magia pozostała 

w nas na cały nadchodzący Nowy Rok. 

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2020 

Życzą

Sławomir Biniewicz 
Przewodniczący Rady 

Powiatu

Janusz Mielczarek
Starosta Łęczycki 
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Niedawno odbyło się uroczyste 
przekazanie lekkiego samochodu 
operacyjnego dla Komendy Po-
wiatowej PSP w Poddębicach. W 
kosztach zakupu partycypowała 
gmina Uniejów. 

Nowy pojazd marki toyota corolla 
(1.6 benzyna, 132 konie mecha-
niczne) zastąpił 17 – letniego seata 
toledo.

Pojazd zakupiono na potrzeby 
wspomagania działań ratowni-
czych w zakresie transportu stra-
żaków, sztabu dowodzenia akcją, 
grup specjalistów do miejsca po-
wstałego zdarzenia. Samochód ten 
realizował będzie również funkcje 
transportu wyżywienia podczas 
długotrwałych akcji oraz ostrze-
gania społeczeństwa o powstałym 

niebezpieczeństwie. Ponadto będzie 
wykorzystywany w zakresie ob-
sługi administracyjnej wydziałów 
Komendy Powiatowej PSP w Pod-
dębicach i szkoleń organizowanych 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
– informuje PSP w Poddębicach.

Zakup pojazdu był możliwy 
dzięki finansowemu wsparciu 
Komendy Wojewódzkiej PSP w 
Łodzi, starostwa powiatowego w 
Poddębicach oraz gmin: Poddębi-
ce, Uniejów, Wartkowice, Zadzim, 
Dalików i Pęczniew.

Uroczystość przekazania pojazdu 
została połączona ze spotkaniem 
wigilijnym strażaków i pracowni-
ków cywilnych miejscowej komen-
dy oraz członków Koła Emerytów i 
Rencistów Pożarnictwa RP.

Najstarsze przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola w Uniejowie, 
w specjalnie przygotowanych 
strojach i scenografii nawiązu-
jącej do Betlejem przedstawiły 
sceny narodzin Jezusa. 

Premierowe przedstawienie mia-
ło miejsce we wtorek 17 grudnia. 
Dwie grupy sześciolatków zapre-
zentowały Jasełka przygotowane 
przez Monikę Bartnik oraz  Ewę 
Urbaniak (scenariusz i reżyseria).

Wśród śpiewu aniołów do żłóbka 
przybyli pełni werwy pastuszkowie 
oraz Trzej Królowie, którzy złożyli 
pokłon i dary Nowonarodzonemu. 
Inscenizację przeplatały kolędy i 
pastorałki, które podkreślały świą-
teczną atmosferę.

Mali aktorzy z wielkim przeję-
ciem i zaangażowaniem odgrywali 
swoje role prezentując umiejętności 
wokalne i recytatorskie. Jednym sło-
wem spisali się na medal. Nic więc 
dziwnego, że publiczność oklaski-
wała ich gromkimi brawami.

To niezwykle widowisko obej-
rzeli pozostali wychowankowie 
uniejowskiego przedszkola oraz 
zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się m.in.: zastępca burmi-
strza Janusz Kosmalski, radni Rady 
Miejskiej (Alicja Własny i Marianna 
Grubska) oraz emerytowani pra-
cownicy przedszkola.

Jednym z punktów programu 
było przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju, które na ręce dy-
rektor Romany Kozińskiej złożyła 
druhna Martyna z Hufca ZHP 
w Uniejowie. Tegoroczne hasło 
dla międzynarodowej sztafety 
przekazywania płomienia brzmi: 
„Światło, które daje moc”. Tej mocy, 
która rozświetla, łączy i zachęca do 
czynienia dobra życzyła wszystkim 
zebranym druhna.

Wydarzenie zwieńczyło wzajem-
ne składanie życzeń i dzielenie się 
opłatkiem. Wykonawcy i pozostałe 
przedszkolaki otrzymali upominki 
wręczone przez opiekunki, przed-
stawicielki rady rodziców i radną 
miejską Alicję Własny.

Dyrektor Romana Kozińska 
oraz zastępca burmistrza życzyli 
wszystkim obecnym zdrowych i 
spokojnych Świąt, spędzonych w 
rodzinnej atmosferze oraz pomyśl-
ności w Nowym Roku. Wszyst-
kim przedszkolakom należą się 
ogromne pochwały za zaanga-
żowanie, nauczone perfekcyjnie 
wierszyki, kolędy i pastorałki, 
dzięki którym stworzyły wspa-
niałą, świąteczną atmosferę i 
podbiły serca całej widowni. 
Samo wydarzenie pokazało na-
tomiast, że wspólne spotkania, 
przeżycia emocje zbliżają ludzi, a 
dzieciom pokazują jak ważna jest 
tradycja świąt Bożego Narodzenia 
i jak bardzo rodzinne jest to święto.

Nowy pojazd operacyjny 
poddębickiej straży pożarnej ze 
wsparciem uniejowskiej gminyUroczyste JasełKa
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Poddębice 

pełnego wiary, optymizmu i szczęścia

wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek 

oraz Nowego Roku spełniającego marzenia, 

Świąt Bożego Narodzenia 

Piotr Majer

Wicestarosta Poddębicki

Małgorzata Komajda

Starosta Poddębicki Przewodniczący Rady

Sebastian Romanowski

W imieniu
Samorządu Powiatu Poddębickiego

życzą

Jeszcze tylko do 
końc a  s t yc z n ia 

przyszłego roku Sławomir Gławę-
da będzie prezesem miejscowej 
spółdzielni mieszkaniowej. 

- Za miesiąc przekażę ster nowe-
mu prezesowi. Mogę powiedzieć, 
że kandydatów na moje miejsce 
jest dwóch z zarządu, czyli Tomasz 
Tabaczyński i Cezary Makowski. 
Rada Nadzorcza zdecyduje, kto 

Kto zostanie szefem?
zostanie szefem spółdzielni. Ja 
przechodzę na emeryturę – sły-
szymy.

S. Gławęda w spółdzielni preze-
sem był przez prawie 25 lat. Twier-
dzi, że pozytywnie ocenia zmiany, 
które przez ten czas zaszły w SM.

- Przede wszystkim spółdzielnia 
jest w dobrej kondycji finansowej 
– zapewnia prezes. - Teraz sporo 
pracy jest w związku z gospodaro-
waniem odpadami. Rozmawiamy 
z miastem o konieczności budowy 
pergoli śmietnikowych i rozszerze-
niu monitoringu. 

(ps)
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Przejścia dla pieszych przy szko-
łach, na trasach powiatu poddę-
bickiego, zostały zmodernizowa-
ne. Na poprawę bezpieczeństwa 
mogły liczyć dzieci z Dalikowa, 
Zadzimia, Uniejowa, Pęczniewa 
oraz Niemysłowa. Najbardziej 
unowocześnione przejście po-
wstało w Uniejowie, gdzie oprócz 
wyniesionego przejścia, zain-
stalowano nowoczesny zestaw 
aktywnych znaków z panelem 
słonecznym i z wmontowanym 
czujnikiem obecności pieszego, 
który aktywuje się, gdy przecho-
dzień znajdzie się bezpośrednio 
na przejściu lub w jego najbliższej 
okolicy. Trochę mniej bezpiecznie 
jest w Dalikowie i Zadzimiu, gdzie 
powstały wyniesione przejścia. 
Kierujący pojazdem musi bar-
dzo wolno przejechać, aby nie 
uszkodzić pojazdu, ale brakuje 
tam aktywnych znaków. W Pęcz-
niewie i Niemysłowie, niestety, 
jedynie odmalowano przejścia i 
postawiono nowe znaki aktywne. 
W Bałdrzychowie przed szkołą 
żadnych zmian nie ma. 

(ps)

Dzieci 
bezpieczniejsze
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 363: Nic o nas bez nas.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Dzieci wybierają zawody aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjan-
tów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby 
zostać Świętym Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi pre-
zenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

* Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawanso-
wanym. Żona ma pretensje o wszystko, krzyczy... W 
pewnym momencie mąż jej przerywa i mówi spokoj-
nym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał... 

* Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od Świętego 
Mikołaja. W końcu o północy zniecierpliwiony pyta:  
- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie Święty Mikołaj?  
- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie wróci twój 
tatuś z knajpy? 

* Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W 
pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: 
- Czy zabiłeś już karpia? 
- Tak, utopiłem go. 

* Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przy-
chodzi mały Jasio i mówi: 
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i 
twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 
                                                                         

BaRSZCZ CZeRWONy WIGIlIJNy
Składniki:
2 litry bulionu warzywnego  
1 kg buraków  
1 litr kwasu z buraków  
2 cebule  
2 kwaśne jabłka (szara reneta)  
10 suszonych śliwek  
10 wędzonych śliwek  
10 kapelusz suszonych borowików  
3 liście laurowe  
5 ziarenek czarnego pieprzu  
5 ziarenek ziela angielskiego  
3 łyżki brązowego cukru  
etapy przygotowania:
Buraki w skórkach ugotować do mięk-
kości. Obrać buraki i zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach. Zagotować bulion 
i dodać buraki, cebule (pocięte na 
ćwiartki) śliwki, suszone grzyby, liście 
laurowe, pieprz, ziele angielskie. Go-
tować ok. 1 godziny na bardzo małym 
ogniu. Po tym czasie wyłączyć grzanie 
pod garnkiem, dodać jabłka (ze skórką) 

pokrojone w plastry i pozostawić barszcz 
na godzinę, aby uzyskał ładny kolor. Na-
stępnie dodać cukier i kwas z buraków i 
doprawić solą do smaku. Podgrzać lekko 
barszcz przez 15 minut, nie dopuszczając 
do zagotowania. Przed podaniem barszcz 
należy przecedzić. 

KaRP ZaPIeKaNy W SOSIe 
ŚMIeTaNKOWyM Z SUSZONyMI 

GRZyBaMI
Składniki:
ryba:  
1 kg filetów dzwonek karpia  
4 łyżki masła klarowanego  
6 łyżek pszennej mąki  
czarny pieprz  
sos:  
duża garść suszonych grzybów  
330 ml śmietanki 18%  
świeżo zmielony czarny pieprz  
pęczek koperku  
etapy przygotowania:
Grzyby opłucz pod bieżącą wodą, przełóż 
do garnka, zalej 2 szklankami wody, do-
prowadź do wrzenia i gotuj na średnim 
ogniu do miękkości - potrwa to około 
20-30 minut (w razie potrzeby dolej wody 
podczas gotowania). Odcedź, pokrój na 
mniejsze kawałki. Dzwonka karpia lekko 
posól i popieprz, panieruj w mące, na-
stępnie strząśnij jej nadmiar. Rybę smaż 
partiami na silnie rozgrzanym maśle 
klarowanym, aż będzie miała piękny, złoty 

kolor i chrupiącą skórkę. Piekarnik rozgrzej 
do 230 stopni. Naczynie żaroodporne 
wysmaruj masłem klarowanym. Ułóż w 
nim kawałki karpia. Zapiekaj przez 10 
minut. Koperek drobno posiekaj, dodaj do 
śmietanki Wypasionej. Dodaj do niej tak-
że posiekane grzyby. Posól, dopraw solą i 
wymieszaj. Śmietanką zalej podpieczoną 
rybę. Wstaw do piekarnika, zmniejsz tem-
peraturę do 180 stopni i zapiekaj przez 
15 minut - aż końce grzybów zaczną się 
lekko przypalać. Gotowe danie udekoruj 
gałązkami koperku. 

PIeRNIK ŚWIąTeCZNy
Składniki:
2 szklanki (30 dag) mąki pszennej  
125 g margaryny  
1 szklanka (20 dag) cukru  
1 szklanka (250 ml) mleka  

2 jajka  
2 czubate łyżki powideł śliwkowych  
2 płaskie łyżki przyprawy do piernika  
2 płaskie łyżki naturalnego kakao  
2 łyżki miodu  
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej  
do przełożenia:  
4 łyżki powideł śliwkowych  
błyszcząca polewa:  
125 g margaryny  
4 łyżki kakao  
120 g cukru pudru  
1 łyżeczka żelatyny  
3 łyżki wrzątku  
mała szczypta soli 
etapy przygotowania:
Ważne - wszystkie składniki powinny mieć 
pokojową temperaturę. Piekarnik rozgrzej 
do 180 stopni. Piekarnik rozgrzej do 180 
stopni. Keksówkę (30x11x8) wyłóż papie-
rem do pieczenia. Jajka krótko zmiksuj 
z mlekiem i sodą na jednolitą masę. W 
dużym rondlu na małym ogniu roztop 
margarynę. Dodaj cukier, miód, powidła 
śliwkowe, przyprawę do piernika i kakao. 
Dokładnie wymieszaj, przelej do dużej 
miski do wyrabiania ciasta. Wlej masę ja-
jeczną. Wymieszaj mikserem na wolnych 
obrotach (masa będzie się mocno pienić). 
Stopniowo dodawaj mąkę i miksuj na 
wolnych obrotach, do uzyskania gładkiej 
masy. Masę przelej do keksówki i wstaw 
do gorącego piekarnika. Piecz przez 50 
minut, aż wetknięty w piernik patyczek 

będzie suchy. Wyjmij z piekarnika, 
odstaw do całkowitego wystygnięcia. 
Ostudzony piernik przekrój ostrym 
wzdłuż na pół. Posmaruj powidłami i 
złóż w całość (jeśli Twoje powidła będą 
rzadkie, najpierw wymieszaj je w rondlu 
z łyżką wody, doprowadź do wrzenia i 
cały czas mieszając odparuj do żądanej 
konsystencji). Przygotuj polewę: żelaty-
nę dokładnie rozpuść we wrzątku. W 
rondelku roztop margarynę. Zestaw 
z ognia. Dodaj cukier i energicznie 
wymieszaj do całkowitego rozpusz-
czenia (jeśli będzie trzeba rondel chwilę 
podgrzej na małym ogniu). Dodaj ka-
kao i sól. Wlej rozpuszczoną żelatynę. 
Wymieszaj dokładnie trzepaczką na 
jednolitą masę. Gorącą polewą polej 
piernik. Odstaw do zastygnięcia. 
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Spotkanie ze świętym Mikołajem, wspólna zabawa w zimowej 
scenerii, bańki mydlane, wyrzutnia cukierków, zdjęcia z fotobudki 
– tych i wielu innych atrakcji nie mogło zabraknąć podczas gwiazd-
kowej imprezy dla dzieci, na którą tradycyjnie od kilku lat przed 
świętami Bożego Narodzenia zaprasza najmłodszych mieszkańców 
burmistrz Jacek Socha.
W tym roku w Krainie św. Mikołaja bawiło się kilkaset dzieci. 20 
grudnia w Hali Sportowej na najmłodszych czekali: lady Fama, Ku-
cyk Billy, Kotek Gapcio, bałwanki, renifery i oczywiście święty Miko-
łaj, a po wspólnej zabawie wszyscy otrzymali paczki ze słodyczami.

W krainie św. Mikołaja
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     Burmistrz Miasta Ozorkowa 
   Jacek Socha 
    zaprasza 

   na 

          Koncert Noworoczny 
      6 stycznia 2020 r. 

     godz. 16.00 
Hala Sportowa, ul. Traugutta 2 w Ozorkowie 

            W programie: 
„Najpiękniejsze melodie świata” 
 w wykonaniu orkiestry salonowej „Alla Vienna” 
 wraz ze śpiewającą Rodziną Kaczmarków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas koncertu zabrzmią m.in. utwory: 
 „Fly me to the moon”, „Skrzypek na dachu”,            
„Bo w Barcelonie”, „Polka Trish-trash”,          
,,Amigos para sempre”, „Granada” oraz wiele innych. 
Koncert  poprowadzi dziennikarz i prezenter 
telewizyjny - p. Tomasz Szuran. 

- Niektórzy idą na łatwiznę i ku-
pują gotowe dzwonka karpia w 
marketach. To bardzo niedobrze, 
bo należy pamiętać o naszej tra-
dycji. Przecież największy urok 
w świętach jest w samodzielnym 
przygotowaniu ryby – mówi z 
uśmiechem Wojciech Śnieg, ho-
dowca karpia z Wiktorowa. 

Karp to najbardziej tradycyjna 
potrawa wigilijna. W tym roku na 
rynku jest dużo karpia. Oprócz 
rodzimej ryby sprzedawane są 
również karpie z Czech, Węgier czy 
Litwy. Na mniejszą cenę, w porów-
naniu z ubiegłorocznymi świętami, 
raczej nie ma co liczyć. 

- U mnie można kupić żywego 
karpia za 14 zł za kilogram. 2 złote 
drożej jest za karpia ubitego bez łba. 
Klienci mają różne gusta i równie 
chętnie kupują karpia królewskiego, 
pełnołuskiego, jak i tego bez łusek.

Najważniejsze, o czym należy 
pamiętać: na smak ryby nie ma 
wpływu jej kolor, ale waga! Kolor 
karpia zależy od dna zbiornika, 
w jakim się znajduje. Jeżeli dno 
pokryte jest żwirem, ryba będzie 
oliwkowa, pokrycie torfowe daje 
jej kolor bardzo ciemny – zieleń 
wpadającą w czerń. 

Od hodowcy karpia spod Ozor-
kowa dowiadujemy się, że o tym jak 
smakuje karp, decyduje jego waga. 

Karpie spod ozorkowa

Ze stawu w Wiktorowie z pewnością karpie trafią na wigilijne stoły 

- Mniejszy, młodszy karp ważący 
1,2-1,4 kg cechuje się delikatnym 
mięsem (zbliżonym do cielęciny) 
i nadaje się na dzwonka. Klienci 
właśnie najchętniej kupują karpia 
w tej wadze. Karp duży 2-2,5 kg 
ma mięso twardsze i mniej soczy-
ste, z którego dobrze robi się filety. 
Zdrowy karp ma łuski w różnych 
odcieniach koloru zielonego, poza 
tym nie ma wystrzępionych płetw 
i od razu widać że jest w dobrej 
formie – słyszymy.

Pan Wojciech przypomina też o 
podstawowej zasadzie hodowców, 
którzy powinni rybę “odpić”, czyli 
zanim trafi do sprzedaży, wpuścić 
do zbiornika z bieżącą wodą, gdzie 
powinna popływać w zależności 
od temperatury wody przez kilka, 
kilkadziesiąt godzin. Dzięki prze-
pływowi czystej, świeżej wody 
mięso traci występujący czasem 
charakterystyczny, błotny posmak. 
To ważne w wypadku karpi kupo-
wanych latem lub jesienią, kiedy 
intensywnie żerują w mule. Ryby 
kupowane przed Wigilią mają prze-
wód pokarmowy od kilku tygodni 
pusty. Kiedy woda w stawach staje 
się zimna, w październiku czy listo-
padzie, karp przestaje żerować aż 
do wiosny, więc mięso nie powinno 
mieć mulistego smaku. 

(stop)
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Ozorków 7 zastępów stra-
ży pożarnej gasiło 

pożar pustostanu przy la-
sku Miejskim w Ozorkowie. 
Najprawdopodobniej ogień 
pojawił się z powodu bez-
domnych, którzy upodobali 
sobie to miejsce. Nie po raz 
pierwszy właśnie ten pusto-
stan był gaszony. Nasi czytel-
nicy informują, że bezdomni 
znów nocują również w innym 
pustostanie, przy ul. Średniej. 
Najwidoczniej korzystna aura 
sprawiła, że nie wszyscy bez-
domni korzystają z pomocy 
miejscowego ośrodka.

Bezdomni wzniecili pożar?
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Ozorków

Nie brakuje chętnych, aby zapro-
sić do domu Mikołaja i Śnieżynkę. 
Oczywiście najwięcej radości mają 
maluchy, które cieszą się z pre-
zentów. Jak się okazuje niektóre 
wizyty wymagają od wigilijnych 
gości nie lada przygotowania. 

- Pamiętam jak w ub. roku pewna 
rodzina zażyczyła sobie, aby mi-
kołaj, jako że mieszka w Laponii, 
mówił po lapońsku. Mój chłopak 
przebrany za Mikołaja musiał uda-
wać, że zna ten język – mówi z 
uśmiechem Monika Smaż, która 
podczas wizyt wciela się w rolę 
Śnieżynki. 

Wizyta trwa średnio 15 minut, a 
jej koszt to 200 zł. 

Pani Maria nie może 
powstrzymać łez, gdy 

mówi o akcji w ramach „Szla-
chetnej Paczki”, która nie tak 
dawno została przeprowadzona 
w mieście. W tym roku po raz 
pierwszy Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej nie wytypował 
dla „Szlachetnej” rodzin, które 
powinny zostać objęte pomocą. 
Czy właśnie dlatego niektóre oso-
by mogą czuć się pokrzywdzone i 
kto za to odpowiada? 

- Jestem załamana – mówi Maria B. 
(nazwisko do wiadomości red.). - To 
bardzo przykre doświadczenie, że inni 
otrzymują pomoc, a ja takiej pomocy 
nie mam. Uważam, że powinnam 
zostać wytypowana w ramach akcji 
„Szlachetnej Paczki”, bo na miesiąc 
otrzymuję tylko 250 zł zasiłku. Moja 
upośledzona córka wstydzi się chodzić 
do szkoły w starych i niemodnych 
ubraniach, a na nowe mnie nie stać. 
W mieszkaniu nie mamy łazienki, 
myjemy się w misce. Razem z mężem 
szukamy pracy, ale to nie jest łatwe. 
Jesteśmy schorowani, naprawdę ledwo 
wiążemy koniec z końcem. 

Bożena Andrzejewska, znajoma 
pani Marii, ma także negatywną 
opinię o tegorocznej „Szlachetnej 
Paczce”.

- Zastanawiam się, kto ustala 

reguły. Bo jeśli MOPS nie współ-
pracuje ze „Szlachetną”, to pomoc 
może być uznaniowa. Temu damy, 
bo to nasz przyjaciel, a temu nie. 
Uważam, że jest to niesprawiedliwe. 

Katarzyna Pałasz, kierownik 
Pomocy Środowiskowej w MOPS w 
Ozorkowie, potwierdza, że w tym 
roku ośrodek nie typował rodzin 
do programu „Szlachetna Paczka”. 

- Ze strony organizatora progra-
mu nie zostały spełnione wymaga-
ne założenia, tj. wystąpiły braki w 
dokumentacji, na podstawie, której 
ośrodek miałby udostępnić dane 
osobowe osób i rodzin – usłysze-
liśmy. 

Liderka tegorocznej edycji „Szla-
chetnej Paczki” twierdzi, że nie 
otrzymała zgłoszenia rodziny pani 
Marii. 

„Zgłoszenie przez osobę trzecią 
podpisane przez rodzinę, która 
wyraża zgodę na kontakt z naszymi 
wolontariuszami jest podstawą do 
rozpoczęcia procesu włączenia każ-
dej rodziny do programu. Bez takie-
go zgłoszenia – a w tym przypadku 
ono do nas nie dotarło i nie znamy 
historii tej rodziny – nie możemy 
spotkać się z taką osobą, zbadać jej 
potrzeb i tego, jakiej pomocy po-
trzebuje, a więc i finalnie – objąć jej 
pomocą” - czytamy w odpowiedzi. 

Mikołaj i Śnieżynka do wynajęcia

łzy po „szlachetnej Paczce”
W tym roku wolontariusze 

„Szlachetnej” odwiedzi l i  34 
rodziny, 19 rodzin zostało włą-
czonych do projektu Szlachetna 
Paczka, w tym 8 rodzin z gminy 
Ozorków. 

- Edycja już się zakończyła, więc 
nie możemy włączyć pani Marii 
do programu w tym momencie. 
Możemy zaproponować zgłoszenie 
tej rodziny do kolejnej edycji. Wtedy 
rodzina zostanie wzięta pod uwagę 
w 2020 roku – dodaje liderka “Szla-
chetnej Paczki”.

(stop)
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Tradycyjnie już przed świę-
tami Bożego Narodzenia 
na spotkaniu wigilijnym 
na zaproszenie burmistrza 
Jacka Sochy spotkali się 18 
grudnia emerytowani pra-
cownicy oświaty. Składanie 
życzeń i kolację wigilijną 
poprzedziły Jasełka przy-
gotowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

Spotkanie wigilijne mia-
ło też miejsce w siedzibie 
Polskiego Stowarzyszenia Lu-
dzi Cierpiących na Padaczkę. 
Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przygotowali Jasełka, 
po których przyszedł czas na 
wspólną modlitwę, dzielenie się 
opłatkiem i wigilijną kolację.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli m.in. burmistrz Jacek Socha, 
poseł Marek Matuszewski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Kałużny, sekretarz miasta Mariusz 
Ostrowski, przedstawiciele władz 
powiatu oraz zaprzyjaźnionych z 
PSLCnP instytucji i firm.

20 grudnia oficjalnie 
zakończono przebudo-

wę ul. Łęczycką na odcinku od granic 
miasta do ul. Stypułkowskiego. Dro-
gę dopuszczono do ruchu już trzy 
tygodnie temu, 29 listopada, ale w 
grudniu trwały jeszcze prace zwią-
zane z m.in. malowaniem znaków 
poziomych,montażem znaków pio-
nowych, dokończeniem nawierzchni 
ciągów pieszo-rowerowych, monta-
żem barier na moście i sprzątaniem 
terenów przyległych do jezdni. 

W oficjalnym odbiorze inwestycji 
uczestniczył m.in. burmistrz Jacek So-
cha, wicestarosta zgierski Dominik Ga-
brysiak, przedstawiciele wykonawcy 
– firmy Larkbud i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie, nadzorujący 
inwestycję.

Przypomnijmy; w ramach przebudo-
wy, która kosztowała ponad 9,5 mln zł, 
wyremontowano jezdnię na odcinku 
od Stypułkowskiego do granic miasta, 
zbudowano nowe krawężniki, ciągi 
pieszo-rowerowe, zjazdy do posesji, 
kanalizację deszczową, przejścia dla 

Wigilijne spotkaniałęczycka odnowiona
Ozorków

pieszych, przepusty i oświetlenie 
uliczne.

Modernizacja Łęczyckiej była 
kolejnym etapem zadania pn. „Prze-
budowa układu komunikacyjnego 
w Ozorkowie w celu zapewnienia 
bezpośredniego połączenia ze 
strategicznymi centrami logistycz-
nymi”. Następnym elementem 
tego etapu będzie przebudowa ul. 

Traugutta, Żeromskiego i Stypuł-
kowskiego. W 2018 r. w ramach 
projektu przebudowano ul. Masz-
kowską, Południową z mostem i 
wybudowano dwa ronda. 

Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z powiatem zgierskim i jest 
dofinansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
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Harcerze z ozorkowskiego hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. 
19 grudnia pojawili się m. in. w Urzędzie Miejskim, by podarować je burmi-
strzowi Jackowi Sosze. Betlejemskie Światło, które jest symbolem pokoju, 
miłości, wiary i nadziei, dzięki skautom i harcerzom co roku trafia do europy 
z Betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego. W 2019 r. akcji towarzyszy hasło 
„Światło, które daje moc…”

Światełko Pokoju od harcerzy
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PROMOCJA! 

BRYKIET DRZEWNY, DREWNO OPAŁOWE!  

+48 515 270 453 

TARTAK BME SP. Z O. O. SP. K. 

UL. TARTACZNA 2,  

95-35 OZORKÓW 

INFORMaCJa  
o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. 
poz.2204 z późn. zm.), sporządzono i podano do publicznej wiadomości 

wykazy nieruchomości położonych  
w miejscowościach:

-Sokolniki-Parcela 5, oznaczonej nr ewid.145 przeznaczonej 
do użyczenia na okres do 3 lat, 

-Solca Wielka 57, oznaczonej nr ewid. 59 przeznaczonej 
do użyczenia na okres do 3 lat,

-Leśmierz 18, oznaczonej nr ewid. 41/3 przeznaczonej 
do użyczenia na okres do 3 lat,

-Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.2111/8 przeznaczonej 
do użyczenia na okres do 5 lat,

-Leśmierz 23/27, oznaczonej nr ewid.20/3 przeznaczonej 
do użyczenia na okres do 3 lat.

 Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu. 

Społem PSS „Mazur” w Łęczy-
cy 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

Sprzedam dwa nowe fotele, seg-
ment pokojowy, pralkę półauto-

matyczną.
Tel. 786 - 023 - 206 

Sprzedam ciągnik URSUS C-330. Stan 
dobry. Tel.: 665-001-182 

Sprzedam niedrogo: ławę, tapczan, 
segment, szafę. Tel.: 665-835-564

Sprzedam 10ha ziemi w Jarochów-
ku. Tel.: 721-146-834

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Łę-
czycy, płatne z góry. Tel.: 502-851-180

Kupię skrzynki po piwie i napojach, 
dojadę, odbiorę. Tel.: 691-589-161

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322

SINGER – szyjąca, na pedał 
– sprzedam. Maglownica domo-

wa na korbę – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Działki budowlane Łęczyca, 
Karkosy. Tel.: 606-283-528

Sprzedam hak holowniczy, 
uciąg 1400 kg - atest, 

homologacja. 
Tel.: 500-336-322

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 
notarialna – sprzedam. Tel.: 

500-336-322
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Za nami uroczyste otwarcie  sklepu nr 1 GS Ozorków w Ozorkowie. 
Sklep znajduje się na placu Jana Pawła II naprzeciwko Banku Spół-
dzielczego. Sklep został opuszczony przez upadającą spółdzielnię 
mleczarską a działający w tym miejscu sklep firmowy masarni 
„Jamir” zaprosił GS Ozorków do wspólnego gospodarowania. 
Aby przyciągnąć klientów bogactwem zdrowych produktów 
zaprosiliśmy, jako partnera Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w 
Łasku. Dysponuje ona dużym wyborem żółtych serów, twarogów 
i innych wyrobów mleczarskich. W sklepie powstało patronackie 
stoisko Piekarni Tradycyjnej z dużym wyborem pieczywa i trady-
cyjnych ciast. Są też świeże warzywa i owoce z Hurtowni Warzyw 
GS Ozorków. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty. Gwaran-
tujemy wiele promocji i degustacji naszych produktów.

„Jedynka” na placu Jana Pawła II



1523 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnywyjątkowy koncert 

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
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lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”  informuje o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. OGŁOSZeNIe O NaBORZe NR 1/2020
Zakres tematyczny operacji: 

Rozwój działalności gospodarczej.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

2. ZaKReS TeMaTyCZNy OPeRaCJI: 
Podejmowanie działalności gospodarczej.

3. OGŁOSZeNIe O NaBORZe NR 3/2020
Zakres tematyczny operacji: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
lokalna Grupa Działania „ Ziemia Łęczycka” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie 
grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

1. OGŁOSZeNIe O NaBORZe NR 1/2020/G
Zakres tematyczny projektu grantowego:

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin ww naborów oraz miejsce składania wniosków:  
od dnia 07.01.2020 r. do dnia 27.01.2020 r. 

(od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 15.00, w piątek w godz. 9.00 – 13.00) 
 

lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”  
Topola Królewska 66/67 

99 – 100 Łęczyca

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, znajdują się są 
na Naszej stronie internetowej http://www.lgd-ziemialeczycka.pl/. 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 510 003 595 lub 508 115 897.

Szanowni Państwo !!
Zarząd Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania 

„Ziemia Łęczycka”, uprzejmie informuje, iż od dnia 
1 stycznia 2020 r. siedziba biura lGD znajdować się będzie w: 

Topoli Królewskiej 66/67, 99 – 100 Łęczyca.

Po raz pierwszy w Łę-
czycy zorganizowano 

Staropolski Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Od piątku przy ratuszu 
miejskim odwiedzać można stoiska 
handlowe z regionalnym ręko-
dziełem. Nie brakuje świątecznych 
ozdób ani produktów regional-
nych. Dzieci mogą spędzić czas 
w Krainie Elfów, a nieco starsi wziąć 
udział w warsztatach rzemiosł daw-
nych. Podczas weekendu mieszkań-
cy mogli podziwiać Teatr Ognia w 
wykonaniu animatorów w strojach 
świątecznych, pokaz rzeźbienia w lo-

W gościnnych mu-
rach Szkoły Pod-

stawowej w Mazewie po raz pierwszy 
zorganizowano świąteczne spotkanie 
z mieszkańcami gminy Daszyna. Nie 
zabrakło bożonarodzeniowych ży-
czeń oraz dzielenia się opłatkiem.  
Mieszkańcy mogli obejrzeć Jasełka w 
wykonaniu uczniów oraz wysłuchać 
koncertu kolęd zespołu szkolnego i 
zespołu Daszynianki. Spotkanie było 
też dobrą okazją do rozmów przy 
wspólnym stole.

(zz)

„Marysie i Jaśki z 
Łyncyckigo” za-

śpiewały w koncercie wigilijnym 
organizowanym przez Telewizję 
Polską z udziałem najsłynniej-
szych artystów polskiej sceny mu-
zycznej, m.in. Krystyny Prońko, 
Izabeli Trojanowskiej, Katarzyny 
Cerekwickiej, Haliny Młynkovej, 
zespołu Pectus, Zakopower oraz 
ze specjalnym udziałem Prezy-
denta RP andrzeja Dudy wraz 
z małżonką agatą Konhauser- 
Dudą. 

Muzyczna uroczystość była opar-
ta na tradycji i kulturze ziemi 
łęczyckiej. Nagranie wigilijnego 

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Gm. Daszyna

kolędowania odbyło się 17 grudnia, 
w kościele Świętej Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i Świętego Jana Bosko 
w Łodzi. Dzieci z zespołu, wcielając 
się w rolę kolędników, rozpoczęły 
widowisko przywitaniem gości w 
gwarze łęczyckiej. Następnie ubra-
ne w tradycyjne łęczyckie stroje, 
przy akompaniamencie orkiestry 
z Leśmierza, wykonały kolędę pt. 
„Przybieżeli tak piękni anieli”. Na 
zakończenie złożyły wszystkim 
gościom życzenia bożonarodzenio-
we, zwracając się do nich w gwarze 
łęczyckiej. Po koncercie, para pre-
zydencka spotkała się z członkami 
zespołu, otrzymując od nich w 

darze tradycyjny łęczycki pająk oraz 
pamiątkowe upominki związane z 
regionem łęczyckim. 

Transmisję z koncertu można 
będzie obejrzeć w wigilijny wieczór, 
24 grudnia, o godz. 20.20 w TVP 1. 

Jarmark bożonarodzeniowy

dzie czy pokaz taneczny. W niedzielę 
odbył się koncert kolęd.
Jarmark zakończy się dzisiaj (ponie-
działek).

(zz)

I Wigilia dla Seniorów i Osób Potrzebujących

“MARYSIE I JAŚKI Z ŁYNCYCKIEGO” 
zaśpiewały dla pary prezydenckiej
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Choinka OpłatekKolacja wigilijna

Najważniejszą potrawą podczas kolacji wigilijnej jest 
ryba, która przypomina o chrzcie, zmartwychwstaniu i 
nieśmiertelności Jezusa. Zjedzenie jej podczas wieczerzy 
wigilijnej było gwarancją zdrowia i dostatku. Na stole wi-
gilijnym powinien pojawić się barszcz czerwony, a także 
pierogi z kapustą – spożywanie buraków miało zapewnić 
długowieczność, a kapusta, według dawnych wierzeń, po-
trafiła odrodzić życiodajną siłę. Wigilijna kolacja powinna 
składać się także z płodów ziemi, a w wielu kulturach za 
magiczne dary ziemi uważało się grzyby. W wigilijnym 
menu nie może zabraknąć także potraw z makiem, gdyż 
miał on zapewnić dostatek w domu. Miód spożywany 
w dniu wigilii miał zapewnić pomyślność, długie życie i 
przychylność sił nadprzyrodzonych, owoce były symbo-
lem płodności i witalności, natomiast orzechy od wieków 
symbolizowały tajemnicę, pieniądze i płodność. 

Iglaste drzewko od dawna jest symbolem życia i odradza-
nia się, trwania i płodności. W tradycji chrześcijańskiej jej 
zieleń i świeżość to symbol Chrystusa, jako źródła nieprze-
mijającego życia. Tradycja dekorowania drzewka narodziła 
się w Alzacji i szybko stała się popularna także w prote-
stanckich Niemczech. Nieco później obyczaj ten przejął 
kościół katolicki i choinka stała się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych symboli świątecznych. W Polsce trady-
cja ta pojawiła się za sprawą niemieckich protestantów w 
okresie zaborów. Także symbolika ozdób choinkowych 
ma swe korzenie w tradycji ludowej. Gwiazda Betlejem-
ska, umieszczana na szczycie drzewka, miała pomagać w 
powrotach do domu z dalekich stron. Oświetlenie choinki 
miało bronić przed złymi mocami i odwracać zły urok. 

Dzielenie się opłatkiem jest zwyczajem spotykanym w 
Polsce, na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach 
i we Włoszech. W wymiarze symbolicznym oznacza 
dzielenie się Bożą Miłością. Łamanie się opłatkiem na 
początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem 
– jest to symbol pojednania i przebaczenia. Tradycja ta 
ma swoje korzenie w początkach chrześcijaństwa, gdy 
była symbolem komunii duchowej członków wspólnoty. 
Na wigilijną mszę przynoszono chleb, który następnie 
błogosławiono i dzielono między sobą. Zabierano go 
także do dla chorych i tych, którzy nie mogli pojawić 
się w kościele. 

Tylko żeby 
prezenty były 
trafione!

Drogi Mikołaju, 
tylko nie 
zapomnij o 
cukierkach

A wy jakie 
macie plany 
na Święta


