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wiêta pachn¹ce piernikiem

Niewiele jest tak charakterystycznych zapachów, jak zapach korzennych przypraw, nieod³¹cznie kojarz¹cych siê ze wiêtami Bo¿ego
Narodzenia.
Cynamon, ziele angielskie,
pieprz, pieprz, imbir, miód  tym
wszystkim pachnie dom, kiedy rozpoczyna siê Adwent. Nie, to nie pomy³ka. Wiele gospodyñ w³anie wtedy zaczyna piec pierniczki. Z ró¿nych powodów. Jedne receptury wymagaj¹ dojrzewania przez dwa tygodnie i d³u¿ej przygotowanego ciasta,
inne wskazuj¹ koniecznoæ le¿akowania w szczelnie zamkniêtych pude³kach lub puszkach blaszanych
przez okres dwóch-trzech tygodni
ju¿ upieczonych pierników, by zmiêk³y. A s¹ i takie gospodynie, których
pierniczki od razu dobre s¹ do jedzenia, ale mimo to piek¹ je na kilka tygodni przed wiêtami.
W ich gronie s¹ dwie mieszkanki
Kad³uba  pani Maria Koj i Renata
Muc. To one kilka ³adnych lat temu
na Bo¿onarodzeniowym Jarmarku w
Soest promowa³y strzeleckie pierniki. A jest co rozs³awiaæ - tradycje piernikarskie na terenie Ziemi Strzeleckiej licz¹ kilkaset lat.
Obie panie piek¹ pierniczki wed³ug dawnych przepisów, przekazywanych w rodzienie z pokolenia na
pokolenie.
- Mój przepis dosta³am od o³my 
mówi pani Renata. - Nic w nim nie
zmienia³am i nie zamierzam zmieniaæ

 pierniczki naprawdê s¹ dobre
(musz¹ byæ, skoro dla nich jedynych
³amie zasadê niejedzenia ¿adnych s³odyczy  przyp. mg.).
- Gdy pytam, ci¹gle w niewiadomoci, ¿e akurat te wcale nie musz¹
miêkn¹æ, gdzie je przechowuje  s³yszê w odpowiedzi, ¿e najodpowiedniejszy do tego celu jest karton i jakie suche miejsce. Ale to nie jest tak
bardzo istotne, bo okazuje siê, ¿e z
10-15 pieczonych co roku blach do
wi¹t dotrwa zaledwie po³owa: przecie¿ pierniczki piecze siê po to, by
poczuæ smak wi¹t jeszcze przed
Bo¿ym Narodzeniem.
- A frajdê ma siê nie tylko przy
jedzeniu. Równie wielk¹ maj¹ dzieci
przy wycinaniu foremkami ró¿nych
kszta³tów: serduszek, rybek, gwiazdek, czy przy dekorowaniu kolorowym lukrem i lukrow¹ posypk¹.
- Pani Maria Koj w³aciwie dzi ju¿
nie piecze. - Ju¿ nie te lata  umiecha siê pani Maria, licz¹ca 83 wiosny, ale pierniczki w domu nadal s¹
pieczone (dzi t¹ czynnoci¹ zajmuj¹
siê córka i wnuczka) wed³ug jej dawnego przepisu, który dosta³a od
mamy, a ta od swojej mamy, jak i wczeniej bywa³o w rodzinie.
- Kiedy zamiast miodu do piernikowych wypieków stosowa³o siê u
nas w domu syrop wygotowany z
buraków cukrowych (w tym miejscu
pani Maria wyjania, ¿e uprawa buraków w ich rodzinnym gospodarstwie to by³ mus: by³ nakaz i tyle).

Ale z syropem pierniczki te¿ by³y
bardzo dobre i miêciutkie, bo przecie¿ pozosta³e sk³adniki ciasta ani
przyprawy nie zmienia³y siê, czasem
dodawano rodzynki, póniej  kawê
dla uzyskania ciemniejszego koloru i
oryginalnego posmaku. Tyle, ¿e trzeba by³o bardzo uwa¿aæ przy gotowaniu buraczanego syropu. I roboty
z tym by³o okropnie du¿o. Po zebraniu z pola buraki trzeba by³o najpierw
oczyciæ, potem pokroiæ, ugotowaæ,
odcedziæ pierwsz¹ wodê. Potem znowu gotowaæ, a¿ syrop zgêstnieje. Gotowa³o siê je w oczyszczonym du¿ym kotle, zazwyczaj u¿ywanym do
warzenia koryta dla wiñ. Niejeden
raz czêæ syropu siê wylewa³a, dlatego trzeba by³o, jak tylko widzia³o
siê, ¿e syrop dwiga siê do góry 
szybko wod¹ zimn¹ skropiæ powierzchniê.
- Lata ju¿ minê³y, odk¹d ponownie miód zast¹pi³ buraczany syrop,
ale powspominaæ tamte czasy mo¿na. I to niekoniecznie przy pierniczkach, które te¿ ju¿ s¹ upieczone - jak
u pani Muc i wielu innych domach - i
stanowi¹ codzienny dodatek do kawy
o trzeciej po po³udniu.
- - wiêta ju¿ blisko  pierniczki
musz¹ pojawiæ siê na stole.
- Kiedy wisia³y na choince  mówiê.
- Faktycznie, wisia³y  przyznaj¹
obie panie - ale to dawno, kiedy na
ga³¹zkach towarzyszy³y im orzechy,
ma³e czerwone jab³uszka, cukierki w
bibu³ce, a potem  d³ugie w¹skie w
z³otkach czy sreberkach. Kiedy by³o
biedniej i nie by³o bombek.
- Prezenty oczywicie pod choink¹ by³y przede wszystkim dla dzieci, i to jakie drobne  wspomina pani
Maria. - Potem by³y równie¿ dla doros³ych  wszystkie praktyczne,
¿eby nikt nie wyrzuci³. Hodowa³o siê
u nas owce  robi³o siê z ich we³ny
skarpety i rêkawice, piêknie ufarbowane na ró¿ne kolory.
- Na koniec rozmowy pytam, czy
panie swoje piernikowe receptury
trzymaj¹ w cis³ej tajemnicy? Okazuje siê, ¿e nie. Obie mówi¹, ¿e chêtnie siê dziel¹ z s¹siadkami  przecie¿
taka wymiana przepisów to zwyk³a
rzecz. Ale  zauwa¿aj¹  takie wymiany s¹ wzajemne: zawsze warto
spróbowaæ czego nowego.
Marta Górka
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wi¹teczne zakupy  z list¹ prezentów i z g³ow¹
Zbli¿aj¹ siê nasze ulubione wiêta  wszêdzie pachnie piernikami,
mandarynkami, wszyscy staj¹ siê
milsi jak równie¿ bardziej sk³onni do
wydawania pieniêdzy. Zanim rzucimy siê w wir zakupów przeanalizujmy nasze i najbli¿szych potrzeby i
ruszmy z g³ow¹ do sklepów.
Po pierwsze  warto zrobiæ sobie listê prezentów. W szale promocji i
chadzaæ po sklepie bez konkretnego
celu z ca³a pewnoci¹ wydamy wiêcej.
Po drugie analizujmy czy promocje s¹ naprawdê promocjami  czy
cena herbaty z kubkiem lub myd³o
gratis do szamponu nie bêd¹ kosztowaæ nas wiêcej ni¿ te same produkty
kupowane osobno.
Po trzecie zastanawiajmy siê czy
produkty wrzucane do koszyka s¹
nam naprawdê potrzebne, sprawdzajmy daty wa¿noci produktów by
nie okaza³o siê, ze na wi¹tecznym
stole mamy mnóstwo s³odyczy, które nied³ugo nie bêd¹ nadawaæ do spo¿ycia.
Przemylmy czy staæ nas na sp³atê i naprawdê musimy braæ kredyt 
wiêta szybko min¹, a kredyt zosta-

nie. Konsumenci coraz czêciej przy
zakupach korzystaj¹ z kredytów.
Dzieje siê tak szczególnie w czasie
wzmo¿onych zakupów wi¹tecznych.
Wybieraj¹c ofertê nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
* oprocentowania kredytu,
* wysokoæ prowizji pobranej
przez bank lub wszelkiego rodzaju instytucje udzielaj¹ce po¿yczek bez porêczycieli
* zabezpieczenie kredytu i warunki sp³aty.
Zawsze trzeba pamiêtaæ o tym,
¿e warunków umowy nie poznamy z
reklamowych ulotek
i
skrótowych informacji.
Nale¿y wnikliwie zapoznaæ siê z tekstem umowy, regulaminem itp., za
nasuwaj¹ce siê w¹tpliwoci nale¿y
rozwiewaæ przed zawarciem umowy,
a nie dopiero po jej zawarciu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kupuj¹c towar w sklepie z wykorzystaniem kredytu nale¿y mieæ wiadomoæ, i¿ obowi¹zek terminowej sp³aty kredytu jest
niezale¿ny od jakoci towaru,
jaki zakupilimy.
Wszelkie reklamacje wad towaru

zg³asza siê tylko wobec sprzedawcy.
Umowy kredytowe najczêciej nie
zawieraj¹ zastrze¿enie, i¿ reklamacja
wad towaru ma wp³yw na sp³aty rat
kredytu. Nawet zwrot towaru sprzedawcy nie powoduje rozwi¹zania
umowy kredytu (o ile sama umowa
nie stanowi inaczej).
Pamiêtajmy, ze kupuj¹c towar na
odleg³oæ (np. przez internet lub z
katalogu wysy³kowego) od przedsiêbiorcy mamy prawo zmieniæ zdanie i
do 10 dni od dnia otrzymania towaru
od umowy odst¹piæ wysy³aj¹c
owiadczenie o odst¹pieniu od umowy i zwracaj¹c towar.
Pytajmy równie¿ o prawo zwrotu w sklepach  czêsto zdarza siê, ¿e
sprzedawca dopuszcza do kilku dni
mo¿liwoæ zwrotu. Nie jest to jednak
obowi¹zek prawny lecz dobra wola
sprzedawcy.
A przede wszystkim pamiêtajmy,
ze pewnych rzeczy nie da siê kupiæ i
by mi³o i rodzinnie prze¿yæ wiêta
niekoniecznie trzeba du¿o wydaæ.
Rozwa¿nych zakupów wi¹tecznych i wyj¹tkowych wi¹t ¿yczy
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Poznajemy partnerski powiat Soest

Powiat Soest oficjalnie
przyjazny czterem kó³kom
Powiat Soest zosta³ oficjalnie
wci¹gniêty na listê powiatów, gmin i
miast Nardenii-Pó³nocnej Westfalii
przyjaznych rowerzystom. Bêdziemy czyniæ wszystko, by komunikacjê rowerow¹ w powiecie Soest nadal
wspieraæ oraz zachowaæ nadany akt
potwierdzaj¹cy ten fakt. Tak odpowiedzia³a starosta Eva Irrgang na
wskazanie ministra Olivera Wittke,
¿e przydawka powiat przyjazny
czterem kó³kom zosta³a nadana na
siedem lat. Wittke do starostwa
w Soest przyby³ 26 listopada 2008,
by wspólnie z pani¹ starost¹ Ev¹ Irrgang podpisaæ odpowiednie dokumenty.
Ta oficjalna pieczêæ wyró¿nia powiaty w Nardenii-Pó³nocnej Westfalii, które w szczególnoci dbaj¹ o swoich mieszkañców-rowerzystów. Nale¿y tu m.in. ci¹g³e udoskonalanie oraz
utrzymywanie cie¿ek rowerowych,
ich oznakowanie oraz zagwarantowanie bezpieczeñstwa ruchu rowerowego, jak równie¿ ró¿norodna oferta
mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu.
Pani starosta Eva Irrgang wskaza³a, ¿e powiat Soest ze swoim bardzo zró¿nicowanym ukszta³towaniem terenu daje turystom-rowerzystom mnóstwo mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu. Sam powiat wraz
z gminami bardzo dynamicznie ulepszy³ ca³¹ infrastrukturê techniczn¹
zwi¹zan¹ z ruchem rowerowym.
Minister Wittke podkreli³, ¿e rower to nie tylko sprzêt sportowy, ale
coraz powa¿niejszy rodek lokomocji. W Niemczech udzia³ roweru w
ruchu ulicznym wynosi 9%, natomiast w Nadrenii-Pó³nocnej Westfalii du¿o wiêcej, bo 12,5%.
W 2008 roku powsta³o w tym
landzie tyle cie¿ek rowerowych, jak
jeszcze nigdy dot¹d. £¹cznie jest ich
tu 13.800 kilometrów, które oznaczone s¹ za pomoc¹ 72.000 znaków. Niezwykle wa¿nym elementem ca³ej ak-

cji rowerowej jest strona internetowa
ze wszystkimi cie¿kami rowerowymi, na której dotychczas to zarejestrowano 71,5 miliona wejæ.
Dr. Jürgen Wutschka, kierownik
wydzia³u rozwoju powiatu poinformowa³ zgromadzonych goci podczas
uroczystoci nadania aktu, ¿e powiat
Soest w latach 2002 do 2007 zainwestowa³ 1,1 miliona euro w ogólnie nazwany ruch rowerowy.
Wiosn¹ ka¿dego roku odbywa siê
tutaj wiêto rowerzystów. Mieszkañcy spotykaj¹ siê i w ró¿nych miejscach powiatu, ale o tym samym czasie bior¹ udzia³ w wycieczce rowerowej, która jest inauguracj¹ sezonu rowerowego. Impreza ta jest najwiêksz¹
imprez¹ w Westfalii organizowan¹ i
finansowan¹ przez miasta Soest i
Hamm, gminê Welver oraz Ogólnoniemiecki Fanklub Rowerowy
(ADFC), zwi¹zek powiatów Hamm
oraz powiat Soest. Z okazji  wiêta
Siode³ka zamykany jest dla ruchu
ulicznego 35-kilometrowy odcinek
drogi pomiêdzy Soest i Hamm, który
rowerzyci mog¹ swobodnie i bezpiecznie pokonywaæ swoim rowerem.
Wzd³u¿ drogi ustawione s¹ stoiska z
zaopatrzeniem w wêglowodany oraz
dobry humor. A na tych, którzy po
d³ugiej przerwie zimowej nie zdo³aj¹
pokonaæ ca³ego odcinka, czekaj¹ autobusy oraz poci¹gi, które zabior¹ rowerzystów oraz ich rowery z powrotem do Soest lub Hamm. W ostatnim
wiêcie Siode³ka udzia³ wziê³o
50.000 rowerzystów.
Od pocz¹tku roku w powiecie
Soest kursuje tzw. autobus rowerowy. Dziennie korzysta z niego ponad 40 rowerzystów.
Dostêpna jest tak¿e karta rowerowa w rozmaitych wariantach, która przedstawia pe³n¹ ofertê zabytków
oraz mo¿liwoci spêdzenia wolnego
czasu dla fanów czterech kó³ek. Byle
by tylko dopisywa³a pogoda.
T³um. Joanna Koszela
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dok. ze str. 1
Zosta³y one wykonane przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Kad³ubie na zajêciach
technicznych, przysposobienia do
pracy i kó³ku technicznym pod kierunkiem nauczycieli szko³y, a czêæ
na warsztatach technicznych realizowanych w ramach projektu Tworzenie daje mi radoæ, które prowadzi³a Iwona Mielcarz  nauczyciel
szko³y. W zajêciach brali udzia³
uczniowie niepe³nosprawni intelektualnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami technicznymi.
Dziêki dyrektorom w/w placówek i wspó³pracy z nimi, mo¿emy
promowaæ nasz¹ szko³ê i popularyzowaæ twórczoæ dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej intelektualnie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do ogl¹dania i podziwiania prac
uczniów naszej szko³y.
Iwona Mielcarz

dok. ze str. 1
Stowarzyszenie zebra³o pieni¹dze na
zakup 15 par ciep³ych, wygodnych i
kolorowych kapci, które na co dzieñ
s¹ bardzo potrzebne dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej mieszkaj¹cej w DPS.
To pierwsza akcja naszego Stowarzyszenia, ale ju¿ w styczniu planujemy kolejn¹  zabawê karnawa³ow¹. Pomagaæ nam bêd¹ wolontariusze. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ich
przybywaæ, bo plany mamy ambitne. Wszystkich zainteresowanych
serdeczenie zapraszamy do pomocy.
Kontakt:
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju, Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
w Kad³ubie
tel. 077 463 64 22 w. 22
lub e-mail: snrreiron@vp.pl
Prezes Zarz¹du
Kornelia Mroszczyk

